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 2017  דו״ח זכויות אדם
 ישראל ורמת הגולן

 תקציר מנהלים

-ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית עם ריבוי מפלגות. למרות שאין לה חוקה, הכנסת החד
חוקי יסוד,  נםלזכויות בסיסיות. יש יםחברים חוקקה סדרה של "חוקי יסוד" הנוגע 120ביתית של 

-. על1948במאי  19-בתוקף מכבר צווים ותקנות התלויים חוקית בקיומו של "מצב חירום", והם 
בכוחה של הכנסת לפזר את הממשלה ולהורות על קיום בחירות. הבחירות  ,פי חוקי יסוד

 ה, נחשבו חופשיות והוגנות, והוליכו להקמת ממשל2015הכלליות לכנסת שהתקיימו בשנת 
 נית בראשותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.קואליציו

 הרשויות האזרחיות שמרו על שליטה אפקטיבית על שירותי הביטחון.

סוגיות זכויות האדם המשמעותיות ביותר כללו התקפות טרור נגד אזרחים והרג ממניעים 
עתים מעצר מנהלי של פלסטינים, ל לא מטעם השלטון; יחידיםידי קבוצות ו-פוליטיים ודתיים על

בישראל; וכן דרישות משפטיות ורטוריקה רשמית שהשפיעו לרעה על  ,טריטוריאלי-באופן חוץ
 ממשלתיים לזכויות אדם.-הפעילות של ארגונים לא זירת

הממשלה נקטה בצעדים כדי להעמיד לדין ולהעניש גורמים רשמיים במדינה שעברו עבירות 
 .בכירותםאו תם דרגב בלי להתחשבבישראל, 

של הישראלים  םכולל את ישראל, רמת הגולן, והבעיות הנוגעות בעיקר לתושביפרק זה 
-". בגדה ועזהירושלים. בעיות הנוגעות בעיקר לתושבים פלסטינים של ירושלים נידונות בפרק "ה

, ארה״ב הכירה בירושלים כבירת מדינת ישראל. עמדת ארה״ב היא 2017בדצמבר,  6
ישראל בירושלים נתונים למו״מ בסוגיות הסדר הקבע בין שהגבולות הספציפיים של ריבונות 

 הצדדים.

ממשלתיים זרים; קרבנות של  פקידים, דו״ח זה מכיל נתונים שנתקבלו מAכפי שנאמר בנספח 
; מחקרים אקדמיים ומחקרי הקונגרס; ודיווחי עיתונות, לכאורה הפרות זכויות אדם והתעללות

הסכסוך של תיים העוסקים בזכויות אדם. בהקשר ממשל-ארגונים בינלאומיים, וארגונים לא
מחלקת המדינה פלסטיני, חלק ממקורות אלה הואשמו שמניעיהם פוליטיים. -הישראלי

מקרה חקירות עצמאיות בכל  כתעור האינאך  קפידהבדיווחים חיצוניים בוחןנת   האמריקאית
 .ומקרה

זכויות אדם, ורשמנו לפנינו  ביקשנו וקיבלנו מממשלת ישראל הבהרות ביחס לטענות של הפרות
את התגובות בהתאם. עקב אילוצי זמן, ממשלת ישראל לא יכלה לספק תגובה מפורטת על כל 
אירוע נטען, אך כן טענה באופן כללי שכל המקרים נחקרו ביסודיות והצדדים המעורבים נשאו 

 פי הליכי משפט נאותים.-על כנדרשבאחריות 

 כולל חופש מפני:, הגוף . כבוד האדם ושלמות1 פרק

 או ממניעים פוליטיים קיפוח חיים שרירותי והריגה שלא כדיןא. 

בינואר,  18-הממשלה או נציגיה. ב על ידינתקבל דיווח על ביצוע הרג שרירותי או מנוגד לחוק 
חיראן באזור הנגב -מוכר אום אל-הלאהבדואי בעת פעילות משטרתית להריסת בתים בכפר 

מכוניתו של כתוצאה מכך, קיעאן. -בדרום ישראל, ירו שוטרים בתושב המקום יעקוב מוסא אבו אל
. מכןאחר לקיעאן מת מפצעיו זמן קצר -. אבו אלאותווהרגה בשוטר אחד קיעאן פגעה -אבו אל

הישראלי, שהוא דימם  10סמך דו״ח פתולוגי שהודלף לערוץ -ממשלתיים טענו, על-ארגונים לא
לעבר דורי ספוג כמנעו ממנו טיפול רפואי מיידי. שוטרים גם ירו  שלטונותלמוות אחרי שה

המחלקה  ,באוקטובר 15-נכון למפגינים, ופגעו ביו״ר הרשימה המשותפת ח״כ איימן עודה. 
 לחקירת שוטרים לא סיימה את חקירתה על המקרה.
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טרור להרג של שבעה אנשים  פיגועיהשנה גרמו  פי דיווחי הממשלה והתקשורת, במשך-על
כללו את ירושלים, יבנה, פתח תקוה, תל אביב, וערד.  הפיגועים . מיקומינוספים 23ולפציעת 

 מרבית התוקפים היו פלסטינים מהגדה המערבית, שניים היו ערבים אזרחי ישראל.

עשה טרור נגד אזרחי האשימו הרשויות את קורן אלקיים ואת תמיר ברטל בביצוע מ ,באפריל
פי -. על2016כולל דקירה בבאר שבע, שהתחילו בדצמבר  פיגועים,ישראל ערבים בסדרה של 

, הנאשמים תקפו גברים שהיו לדעתם ערבים כדי להרתיע אותם מקריםבמספר כתב האישום, 
 מלצאת עם נשים יהודיות.

, שנדקר למוות. 70באוקטובר, גילתה המשטרה את גופתו של ראובן שמרלינג, ישראלי בן  4-ב
הרשויות עצרו את תושבי הגדה המערבית יוסוף חאלד מוסטפא קמיל ומוחמד זיאד אבו אלרוב 

באוקטובר האשימו אותם ברצח בכוונה תחילה ובכניסה לא חוקית  29-וב על הריגת שמרלינג
 יווחי תקשורת.פי ד-עלזאת לישראל, 

 יעלמויותהב. 

 לא היו דיווחים על היעלמויות ביזמת או מטעם הרשויות הממשלתיות.

 עינויים וסוגים אחרים של יחס וענישה אכזריים, לא אנושיים או משפיליםג. 

-. בעובדי ציבורספציפי של עינויים, אך אוסר על תקיפות ולחץ מצד ההחוק אינו מתייחס לפשע 
כאב פיזי או נפשי מנוגדים לחוק, ניתן  גרימתשפט העליון שלמרות שעינויים ופסק בית המ 1999

לפטור את החוקרים של שירותי הביטחון הכללי )שב״כ( מהעמדה לדין פלילי אם השימוש 
בהם נקבע כי קיים איום מיידי או מצב של "פצצה  ,ב"שיטות יוצאות דופן" נעשה במקרים חריגים

עינויים. ארגוני זכויות אדם כמו הוועד הציבורי  הגיעו לדרגלא  מתקתקת", כל עוד שיטות אלה
פלסטין, ומשמר בתי  -( DCI)האירגון הבינלאומי להגנת הילד (, PCATIנגד עינויים בישראל )

שאנשי כוחות הביטחון  ,פי החוק-המשפט הצבאיים דיווחו ש"שיטות חקירה פיזיות" המותרות על
ידי הארגונים כללו הכאות, אילוץ -כעינויים. שיטות שתועדו עללהחשב  עלולות ,השתמשו בהן

חוקי -בתנוחות מכאיבות במשך פרקי זמן ארוכים, מניעת שינה, איום במעשה לאשאר אדם להי
 טענהנגד העציר או בן משפחתו, וכן לחץ מכאיב מאזיקים או מאמצעי ריסון אחרים. הממשלה 

כ הם סודיים מסיבות בטחוניות, אך הם כפופים שהכללים, הנוהלים ושיטות החקירה של השב״
 .לפיקוח ממשלתי הן פנימי של השב״כ והן חיצוני

המשיכו לטעון שהשב״כ מחזיק עצירים בבידוד רק במקרים קיצוניים וכאשר לא קיימת  השלטונות
שום חלופה אפשרית וכי השב״כ אינו משתמש בבידוד כאמצעי לקידום החקירה, לאילוץ הודאה, 

עצמאי לתלונות נגד חוקרי השב״כ במשרד המשפטים טיפל בתלונות של  חוקרנש. או כעו
חקירה נגד עובד בשב״כ בהתנהגות בלתי הולמת והתעללות בעת החקירות. ההחלטה לפתוח 

 .פרקליטות המדינהנתונה לשיקול דעתה של 

מטעם הוועדה  2010-הממשלה הקימה את ועדת טירקל ליישום הממצאים של הדו״ח מ
ידי חיל הים הישראלי של -תפיסה עללהציבורית לבחינת התקרית הימית הקשורה ליירוט ו

, אשר 2015ספינות שהביאו ציוד הומניטרי שיועד לעזה. הדבר הוביל לדו״ח צ׳חנובר בשנת 
החלטה להטיל אחריות על מפקדים צבאיים ובכירים אזרחיים בגין עבירות שבוצעו הדחה את 

הדו״ח המליץ: "שאלת העיגון המפורש של אחריות המפקד  ,הכפופים להם. במקום זאתידי -על
ידי הצדדים הרלבנטיים לפני -הצבאי והבכירים האזרחיים בחוק הישראלי תמשיך להבחן על

פרקליטות שתוכרע." הדו״ח גם המליץ על הגברת והבהרת הפיקוח האזרחי )באמצעות 
הקבינט הבטחוני את המלצות הדו״ח. אימץ  2016( על מערכת המשפט הצבאית. ביולי המדינה
 תלונות על מעשי אלימות מצד חיילים שהצבא  60-דו״ח צ׳חנובר, ובתגובה ללמעלה מ במסגרת

תלונות תוך  חוןלבשיש  2016בית המשפט העליון בספטמבר קבע , 2014מאז  מענהללא  סגר
 סמה את מספר התלונות שבדקה במשך השנה.שבועות. הממשלה לא פיר 14
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שנים או  10מעצר מירבי של  הנושאיםידי המשטרה על פשעים -במקרים פליליים שנחקרו על
תקנה זמנית שהוארכה פוטרת את השב״כ מהקלטה קולית  אולםיותר, התקנות דורשות חקירה; 

הכנסת העבירה  2016וחזותית של חקירות חשודים הקשורות ל"עברות בטחוניות". בדצמבר 
פיו חקירתו של חשוד בעבירה בטחונית -תיקון לחוק סדר הדין הפלילי )חקירת חשודים(, על

לפקח על כל חקירה של חשודים כאלה, ת , הרשאישל רשות מפקחתכפופה לבדיקות אקראיות 
 בכל עת וללא הודעה מראש, וכן ללא ידיעתו של החוקר.

מעגל סגור בכל חדרי החקירות של השב״כ, שישדרו דו״ח צ׳חנובר המליץ על התקנת מצלמות 
זה במתקן של  בקרהבזמן אמת. צוות היישום של הממשלה המליץ על מיקום חדר  בקרהלחדר 

מטעם משרד המשפטים בכל  מבקרהשב״כ שבו לא מתנהלות חקירות ושיהיה נגיש וזמין לגוף 
לא ייעשה יכין תזכיר תמציתי על מה שראה המפקח, אך  מבקרהפי ההמלצות, הגוף -עת. על

חוקיים -מאמין שחוקרים השתמשו באמצעים בלתי מבקרהשום רישום אחר. במקרה שהגוף 
משרד  מבקר תלונות נחקרים בשב"כ )מבת"ן( שלידרש לדווח על כך לי הצופהבעת החקירה, 

ארגוני זכויות לספטמבר.  מנגנון זה נכון יישוםהמשפטים. הממשלה לא סיימה את ההכנות ל
שאין הקלטות של חקירות  ומאחרלמניעת ולזיהוי עינויים,  לוקה בחסרביקרו מנגנון זה כ אדם

ממשלתיים הגישו -. ארגונים לאבדיקה משפטיתלאחר מעשה ולצורך  הטלת אחריותלצורך 
ל בינואר ע 17-. בג״ץ דחה את העתירה ב2015בשנת עתירה לבג״ץ תוך התנגדות להמלצה 

 סמך היותה מיושנת בעקבות שינויים משמעותיים בחוק.

הממשלה מעולם לא פתחה חקירה פלילית ולא האשימה אף  ,, נכון לאוקטוברPCATIפי -על
תלונות על עינויים שהגישו  1,100-למרות למעלה מ –חוקר של השב״כ בעינויים בעת חקירה 

, כאשר בחלק מהמקרים הממשלה אשרה שנעשה שימוש ב"אמצעים 2001עצירים במדינה מאז 
שאף אחת מהתלונות הללו לא הובילה לחקירה פלילית עקב ראיות  הממשלה מסרהדופן". -יוצאי

משמעתיים,  נקיטת צעדיםללא מספיקות. למרות זאת, חלק מהבדיקות המקדמיות הובילו 
תיקים פתוחים נכון  139ה ציינה שהיו לשינויים בנוהלים, ולשינויים בשיטות חקירה. הממשל

דיווח שהבדיקות הראשוניות של  PCATI. 2015-ל 2013 ליוני, שמתוכם מחצית התקבלו בין 
-שקרו ב מקריםבנוגע לחודשים, ושכל התלונות שהארגון הגיש  28תלונות נמשכו בממוצע 

חדשים של  תיקים 48הגיש  PCATIנכון לספטמבר.  מענהנותרו ללא  ,אחתל פרט ,2014
 באוקטובר. 24-הומני או משפיל במשך השנה, נכון ל-עינויים או של יחס אכזרי, בלתיטענות 

, המליצה ועדת 2016במאי  אמנת האו״ם נגד עינוייםבתנאי המדינה  עמידתעל  הבסקירת
תלויות -בלתיהמלצות נוספות( שהממשלה תאפשר בדיקות רפואיות  50האו״ם נגד עינויים )בין 

 מצדפירטה הממשלה את השירותים הזמינים לעצירים  2017לכל העצירים. בתגובה מספטמבר 
 דקותעל חשבונם נב ויותלת-בלתישבקשות אסירים לבדיקות ה הודיעוהסגל הרפואי של השב״ס 

הכשרה  לא התקיימההוסיף שנכון לאוקטובר,  PCATIידי הצוות הרפואי של השב״ס. -על
   .אי כדי לזהות, לתעד, ולדווח על כל הטענות והראיות על עינוייםמקצועית עבור הצוות הרפו

PCATI ת ורכבמ הינהשהשיטה של הממשלה לחקירת טענות על התעללות בעצירים  טען
ידי שתי מחלקות -. לדוגמה, טענות נגד המשטרה והשב״כ נחקרות עלבין גופים שונים תלפוצומ

נפרדות של המחלקה לחקירות שוטרים )מח״ש( במשרד פרקליט המדינה או במשרד 
חקירת  לעהליכים שונים. "היחידה הארצית לחקירות סוהרים" אחראית ההמשפטים, כשבשתיהן 

מאורגנת המאופיינת -מערכת לא יצרה זודיווח שהפרדה  PCATIנגד אנשי שב״ס.  ההאשמות
ציין שלעתים הקרבנות לא ידעו  PCATIבזמני תגובה משתנים ובסטנדרטים מקצועיים שונים. 

 משנהולמארגון אחד  תלונות ושלעתים הועברו העינויים המוסדיות של מבצעיההשתייכוית מהן 
 מקרה.במשך חודשים או שנים, כאשר כל רשות מכחישה את סמכותה השיפוטית לגבי ה

מחוץ  היכו שוטרי מג״ב בלבוש אזרחי את האזרח הערבי מייסם אבו אלקיעאן ,2016במאי 
בו הוא עבד. אחרי שביקשו את תעודת הזהות שלו, השוטרים  ,במרכז תל אביבלסופרמרקט 

. השוטרים טענו שאבו אלקיעאן תקף אותם, אך בית המשפט קשות היכו את אבו אלקיעאן
את האישומים הפליליים  ביטלולשחרר אותו יום אחרי מעצרו. הרשויות המחוזי בתל אביב הורה 
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המחלקה לחקירות שוטרים )מח״ש( הורתה במרץ,  30-שנה. באותה ך הלנגד השוטרים במ
-, עקב "שימוש בלתידריאבמשרד המשפטים על נקיטת צעדים משמעתיים נגד שוטר אחד, בן 

 סביר בכוח והתנהגות בלתי הולמת."

 כלא ובמרכזי מעצרתנאים בבתי 

החוק מעניק לאסירים ועצירים זכות לתנאים שאינם פוגעים בבריאותם ובכבודם. תנאים במתקני 
פי הוועדה -בדרך כלל בסטנדרטים בינלאומיים, עלעמדו ידי השב״ס -מעצר קבוע המנוהלים על

ראו , חריגיםלמהגרים  חולות(. למידע על מתקן המעצר ICRCהבינלאומית של הצלב האדום )
 .ד.2 פרק

אזרחים ישראלים שהוחזקו  9,279פי הממשלה, היו -באוקטובר, על 19-: נכון לתנאים פיזיים
בעיקר אזרחים  םיהודים, כאשר האחרונים ה-לא 3,847-יהודים ו 5,432במתקני שב״ס )

אסירים שהיו תושבים חוקיים בישראל )כולל תושבים  3,494ערבים(. במתקני שב״ס הוחזקו 
אסירים פלסטינים מהגדה או מעזה. אוכלוסיית בתי הסוהר  6,552-פלסטינים ממזרח ירושלים(, ו

  –מרביתם פלסטינים ממזרח ירושלים   –קטינים שהיו אזרחים או תושבים ישראלים  157כללה 
הוגדרו  5,821לל אוכלוסיית האסירים, קטינים פלסטינים מהגדה או מעזה. מתוך כ 282-ו

כאסירים בטחוניים )כאלה שהורשעו או נחשדו באלימות ממניעים לאומניים(. אסירים אלה היו 
נתונים לעתים קרובות לתנאים קשים יותר מאלה של האסירים שהוגדרו כפושעים, כולל מקרים 

פשות זמניות ושהייה בכלא רבים של מעצר מנהלי, הגבלות על ביקורי משפחה, חוסר זכאות לחו
 בתנאי בידוד.

בטחוניים שהוחזקו בישראל היו תושבים פלסטינים מהגדה האסירים ההרוב המכריע של 
-המערבית; היה מספר קטן של אזרחים ישראלים ופלסטינים תושבי עזה. מעצרים חוץ
לבקר  טריטוריאליים של פלסטינים בישראל הטילו נטל לוגיסטי כבד על בני משפחה שביקשו

ששני בתי המשפט הצבאיים הישראלים השופטים חשודים פלסטינים  מאחר, לכך . בנוסףצלםא
ממוקמים בגדה המערבית, המעצר של פלסטינים בישראל גרם לעיכובים ארוכים של אסירים 

 בבית המשפט. דיוןלכל  שובפלסטינים עקב הנסיעות הלוך ו

נכללו תיאורים של הזנחה  ,בתי כלא 62בדו״ח מחודש יוני מטעם משרד הסנגוריה הציבורית על 
פיזית ותנאי חיים קשים. הדו״ח גם ציין מחסור בקבוצות טיפול ושיקום עבור אסירים שאינם 

עובדות סוציאליות בחלק מבתי הכלא, טלטול מופרז של עצירים בנסיעות, ב מחסורדוברי עברית, 
 ארוכות במתקני מעצר הסמוכים לבתי המשפט מעבר להימשכות ההליכים המשפטיים.ושהיות 

 14-משמעותית מאחוזם באוכלוסיה, והגיע לגבוה קטינים ממוצא אתיופי בבתי כלא היה האחוז 
מהשוהים בכלא "אופק" לקטינים, נכון לאוקטובר. נתונים ממשרד הסנגוריה הציבורית  אחוז

, גילו ששיעור הקטינים הישראלים ממוצא אתיופי 2016ידי עיתון "הארץ" בספטמבר -שדווחו על
, פי שלושה מהאחוז אחוז 90שהורשעו בפשעים ונידונו למאסר במקום לקבל טיפול היה כמעט 

 ם אזרחי ישראל.ישאינם ממוצא אתיופי וכמעט כפול מהאחוז של קטינים ערבשל קטינים יהודים 

והמרכז האקדמי  (ACRI) ביוני, בעקבות עתירה מטעם האגודה לזכויות האזרח בישראל 13-ב
חייבים בתי הכלא  יםחודש 18למשפט ולעסקים ברמת גן, פסק בית המשפט הגבוה שתוך 

מ״ר, לא כולל אסלה  4-כולל אסלה ומקלחת, או כ מ״ר לכל אסיר, 4.5להקצות מרחב מחיה של 
אחוז  40-מ״ר, כולל אסלה ומקלחת, וכ 3, לכל אסיר מוקצים כיום ACRIפי -ומקלחת. על

 מ״ר לאדם. 3-מהאסירים היו מוחזקים בשטח של פחות מ

הכנסת חוק המאשר הזנה בכפייה של אסירים השובתים רעב תחת העבירה  2015בשנת 
אינה אתית, והמליץ לרופאים לסרב  ואך ארגון רופאי ישראל הכריז שחקיקה ז; מסוימיםתנאים 

אסירים  1,500-הזה. כ את החוק יישמהלבצע הזנה בכפייה. נכון לאוקטובר, הממשלה לא 
במאי.  27-באפריל לבין ה 17-פלסטינים השתתפו באופן חלקי או מלא בשביתת רעב בין ה

החזרת ביקורי משפחות לפעמיים בחודש וסיום המעצר דרישותיהם העיקריות של האסירים היו 
 המנהלי )מעצר ללא הגשת כתב אישום(.
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השב״ס תנורי חימום בתאים של אסירים בטחוניים פלסטינים בכלא גלבוע התקין בפברואר 
על כך  ,ממשלתי לזכויות משפטיות לערביי ישראל עדאלה-בעקבות מכתב מהארגון הלא

 אנושי.-האסירים בחודשי החורף מהוות יחס בלתי שטמפרטורות נמוכות מדי בתאי

-בבתי כלא ו 7השב״ס, כולל  במשמורתשהיו אסירים  17במשך השנה, נפטרו  לדברי הממשלה,
 בבתי חולים. 10

כל עציר שביקש כי עורכי דין וטענו  שלבדרך כלל ביקורים פשרו יאבעוד שהרשויות  נהל:ימ
ממשלתיים -בכל המקרים. ארגונים לא כךלא היה  זה, התאפשר לו להיפגש עם עורך דין הדבר

טענו שהרשויות לא תמיד הרשו לעצירים פלסטינים, כולל קטינים, להיפגש עם עורך דין בשלב 
של  הגעתם יכולת הראשוני של מעצרם. מגבלות הכניסה לישראל מהגדה ומעזה השפיעו על

טריטוריאלי -חזקים באופן חוץעורכי דין ובני משפחה מבקרים לחלק מהאסירים הפלסטינים המו
לבני משפחה מהגדה המערבית  והגבילה את מועטים בישראל. הממשלה העניקה היתרים 

 יותר. עודהנכנסים מעזה 

אחרי שח״כ באסל גטאס הבריח פריטים לאסירים בטחוניים, החליטה ועדת הכנסת בדצמבר 
מוגבלות לצורך פיקוח  ותחריגאסירים בטחוניים, עם אצל לאסור על חברי כנסת לבקר  2016

באוגוסט, הסמיכה הממשלה שני חברי כנסת  31-פרלמנטרי על התנאים בבתי הכלא. נכון ל
אסירים בטחוניים. דו״ח הסנגוריה הציבורית אצל מהקואליציה ושניים מהאופוזיציה לבקר 

מעצר ציין קשיים בקיום פגישות בין עצירים ועורכי הדין שלהם במתקני  2016שפורסם ביוני 
 בירושלים, טבריה, נצרת, פתח תקוה, ובאר שבע.

שהשב״ס מנע משבעה עורכי דין להיפגש עם אסירים ן התלונעדאלה ארגון באפריל,  25-ב
הגיעו במאי, בעקבות עתירה לבית המשפט העליון,  3-פלסטינים בנוגע לשביתת הרעב שלהם. ב

 תחת תנאים מגבילים. השב״ס ועדאלה להסכם שפשר לאסירים להפגש עם עורכי דינם

מקרים דחופים או פרט לניטר את כל המתקנים בהתאם לתקנים שלו,  ICRC :תלוי-בלתיניטור 
צדדי עם הרשויות הנוגעות בדבר )כלומר, בנוגע להרכב הצוות -בודדים שעליהם דנו באופן דו

המבקר והתנאים לראיונות ללא נוכחות עדים(. הוועד הציבורי נגד עינויים וארגונים אחרים 
ד המשיכו ללחוץ על קיום רפורמות מבניות, כולל הקלטה קולית וחזותית של חקירות. משר

דיווח בנוגע לתנאים בבתי כלא, והדבר נעשה פעם וניטור על הסנגוריה הציבורית אחראי רשמית 
 לשנתיים )ראו לעיל(.

 כליאה או מעצר שרירותייםד. 

בבית  קרוא תגרל אחת\אחדהחוק אוסר על מעצר ומאסר שרירותיים וקובע את זכותו של כל 
 בדרך כלל על דרישות אלה.הקפידה חוקיות המעצר או המאסר שלו/ה, והממשלה על משפט 

 שחלו עלחוקים האותם את  שאינם אזרחים  תושבי ישראל ברמת הגולןעל  החילההממשלה 
עילות בטחוניות היו תחת סמכות שיפוטית באזרחים ממוצא פלסטיני שנעצרו -לאאזרחי ישראל. 

)ראו בפרק על פלסטינים בגדה ובעזה גם אם הם נעצרו בתוך תחומי ישראל החלה  ,צבאית
 ."עזה והגדה המערבית"(

לגבי מהגרים בלתי חוקיים, התיקון האחרון לחוק מניעת הסתננות מאפשר לממשלה לעצור 
שנכנסו לישראל מדיני למשך שלושה חודשים מהגרים ומבקשי מקלט במתקן המעצר סהרונים 

 ."לצורך זיהוי ועל מנת לבדוק אפשרויות להעברת האדם לארץ אחרת" 2014אחרי דצמבר 
החוק קובע גם שהרשויות חייבות להביא מהגרים בלתי חוקיים שנלקחו למעצר לשימוע תוך 

חודשים  3זכויותיהם, כולל הזכות לקבל ייעוץ משפטי. לאחר  ולידע אותם על יוםחמישה 
פתוח -חודשים במתקן חולות, מתקן חצי 12משך בהממשלה להחזיקם רשאית  ,בסהרונים

.ד.(. החוק מאפשר גם לרשויות לשלוח את 2 פרקידי השב״ס )ראו -באזור מרוחק, המנוהל על
. אך החוק אוסר על מיםי 120אלה שלא חידשו את הויזה שלהם במועד למתקן חולות למשך עד 

מעמד מוגן אחר. כולל גיל, בריאות, מגדר, או  מסוימיםגורמים בהתחשב במעצר בחולות 
 ,פי דיווחים-לכלא סהרונים ועל חולותהרשויות יכולות לשלוח את אלה שהפרו כללים במתקן 
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מסמיכה את  2014מדי יום. מדיניות משנת בממוצע הועברו לשם שניים או שלושה עצירים 
שהיו "מעורבים  חוקיים בלתיהממשלה לעצור ללא משפט ולמשך תקופה בלתי מוגדרת מהגרים 

מהגרים ציין שמדיניות זאת אפשרה לפליטים והמוקד לממשלתי -בהליכים פליליים". הארגון הלא
מוגדר גם במקרים שבהם לא היו ראיות מספיקות להעמדת החשוד למשפט, -מעצר לזמן לא

יחסית, וכן במקרים של מהגרים שסיימו לרצות את עונשם בעקבות קלות כולל על עבירות 
( הודיע שמדיניות זאת "עומדת בניגוד UNHCRפליטים )ענייני משרד נציב האו״ם להרשעה. 

לזכויות האדם הבינלאומיות ולחוקי הפליטים", וקרא לכך שמהגרים החשודים בפשעים יקבלו 
בינואר, פסק בית המשפט העליון  4-בישראל. ב יםיחס שוויוני בכפוף לחוק הפלילייהקי

באוקטובר לא הוציא בית המשפט  27-נוספת. נכון ל דיקהבשת שחוקיותה של מדיניות זאת דור
 הנחיות חדשות כלשהן.

 תפקיד המשטרה ומנגנון הביטחון

נלחם בטרור ובריגול בישראל ובגדה המערבית.  ,תחת סמכותו של ראש הממשלה ,השב״כ
למשרד לביטחון פנים. לצה״ל אין  הכפופהמשטרה, כולל משטרת הגבולות ומשטרת ההגירה, 

סמכות שיפוטית על אזרחים ישראלים. כוחות השב״כ הפועלים בגדה ובמזרח ירושלים כפופים 
.ג.( הבהיר שמשרד המשפטים 1 פרק. דו״ח צ׳חנובר )ראו םיימבצע יםרותחקבולצה״ל במבצעים 

התביעתית במקרים צה״ל וחוקריו נוהגים לחלק ביניהם את האחריות החקירתית וכן וחוקריו ו
 שבהם המשטרה פעלה בכפוף לצה״ל.

ועל כוחות המשטרה, ולממשלה יש מנגנון  ב"כרשויות אזרחיות הקפידו לפקח ביעילות על הש
מעשי התעללות ושחיתות. הממשלה נקטה צעדים לחקור האשמות ל עיעיל לחקירה ולענישה 

 ידי המשטרה והצבא.-בדבר השימוש בכוח מופרז על

PCATI ך לבקר את המספר הנמוך במיוחד של כתבי אישום שהוצאו יחסית למספר המשי
החקירות שנפתחו, את השימוש בצעדים משמעתיים פנימיים במקום תביעות פליליות ואת 

 האחוז הגבוה של תיקים שנסגרו עקב מחדלים חקירתיים מצד המשטרה הצבאית.

גופי השב״כ, כולל מקרים  אחראית לחקירת תלונות נגד (מח״שהמחלקה לחקירת שוטרים )
פרסם באפריל,  5-בהם לא היה שימוש בנשק. באשר שבהם מעורבים שוטרים ושוטרי מג״ב 

פי קריטריונים של -מבקר המדינה דו״ח שכלל ביקורת על מח״ש שחקרה תלונות באופן צר על
פי קריטריונים של בעיות -על מורחבבמקום באופן  יחידיםהפרות פליליות או משמעתיות של 

 2,945פי הדו״ח השנתי שלה שהתפרסם בפברואר, אחרי שבחנה -מערכתיות או ארגוניות. על
(, הורתה על הליכים אחוז 4תיקים ) 110-מח״ש כתבי אישום פליליים בהגישה , 2016-תיקים ב

(, וסגרה זאחו 33תיקים ללא חקירה נוספת ) 974(, סגרה אחוז 4תיקים ) 128-משמעתיים ב
 86-פסקו בתי משפט בישראל ב 2016-(. באחוז 29תיקים בעקבות בדיקה ראשונית ) 843

 הרשעות.מהפסיקות היו  67-ידי מח״ש ו-תיקים שהובאו על

צה״ל, כולל תקריות שבהן היו מעורבים כלי נשק  על ידיהאשמות התעללות  על חקירתהאחריות 
המחלקה  ה בידיובמזרח ירושלים, נותראהמשטרה בכפוף לצה״ל בגדה המערבית  ושבהן

 לחקירות פליליות של המשטרה הצבאית במשרד הביטחון.

( ואמנסטי אינטרנשיונל HRWממשלתיים לזכויות אדם, כולל משמר זכויות האדם )-ארגונים לא
(AIהמשיכו לטעון שמנגנוני אחריותיות מנעו חקירות פנימיות רציניות על ,)- ידי הצבא ולקו

 מבניים חמורים.בפגמים 

 הליכי מעצר והיחס לעצירים

 ,מוסמךבעל תפקיד ידי -על מנת לעצור חשוד, המשטרה חייבת להחזיק בצו מעצר שהוצא על
אלה הנמצאים במעצר  להוציא, אנשים מעוכבים בהקשר של. על ראיות מספיקותמבוסס ה

נגדם; החוק מתיר על ההאשמות לאלתר אנשים כאלה הרשויות דאגו ליידע  ,ככללמנהלי: 
שעות לפני הבאתם בפני  24לרשויות לעצור חשודים מבלי להגיש נגדם כתבי אישום, למשך 
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הרשויות את הזכויות האלה לגבי  כיבדובדרך כלל שעות;  48עד   –שופט, ובמקרים חריגים 
ל לערער ע לויכשחרור בערבות, והעצירים מתפקדת שלמערכת  היתהבמדינה;  עצרושנאנשים 
הרשויות התירו לעצירים להיוועץ מבעוד מועד בעורך דין, ות השוללות שחרור בערבות; החלט

לחסרי אמצעים, ולהתקשר לאלתר לבני משפחה. )מידע נוסף על נוהלי ציבורי  כולל עורך דין 
 .(גדה ועזהמעצר תחת המשפט הצבאי מצוי בפרק על ה

בתי  שהקמת הממשלה מסרההרשויות עצרו את מרבית האסירים הפלסטינים בתוך ישראל. 
כלא חדשים בגדה המערבית עלולה להשפיע לרעה על תנאי החיים של עצירים. הרשויות 

אזרחים שהוחזקו בישראל במסגרת המשפט הצבאי הישראלי, נוהג -העמידו לדין פלסטינים לא
פי הנסיבות של כל מקרה, כגון החומרה של העבירה -. על1967-שישראל החילה מאז הכיבוש ב

שבה מדובר, מעמד של קטין, סכנת בריחה או גורמים אחרים, הרשויות העניקו או מנעו שחרור 
 העצורים בגין הפרות ביטחוניות. ,שאינם אזרחים אלו ממוצא פלסטינילבערבות 

או להחזיק בהם כעצירים פלילים באנשים שנעצרו מסיבות ביטחוניות  האשיםהרשויות יכולות ל
פי -, עלראשית. אחת משלוש מסגרות חוקיותפי -עלוזאת חוקיים, -מנהליים או כלוחמים בלתי

 יחידים, השב״ס רשאי להחזיק 2006חוק זמני בהליך הפלילי המתחדש שוב ושוב מאז 
חריגים  ות לפני הבאתם בפני שופט, עם מקריםעש 48החשודים בביצוע עבירות ביטחוניות עד 

שעות לפני הבאתו בפני שופט בכיר בבית  96חשוד עד  עכבלמוגבלים שבהם יכול השב״ס ו
בלי להגיש  יום 35משפט מחוזי. במקרים הקשורים לביטחון, הרשויות רשאיות להחזיק אדם עד 

יום במקרים שאינם קשורים לביטחון(, והחוק מאפשר לבית  30נגדו כתב אישום )לעומת 
יום לחקירה ללא  20המשפט להאריך את המעצר מסיבות ביטחוניות לתקופה ראשונית של עד 

יום במקרים שאינם ביטחוניים(. הרשויות יכולות למנוע מעצירים  15הגשת כתב אישום )לעומת 
 יום לפי הליכים אזרחיים. 21תקנות צבא או עד  יום לפי 60ביטחוניים גישה לעורך דין למשך עד 

להחזיק אדם במעצר מנהלי עד שישה  הבטחון, חוק סמכויות שעת חירום מתיר למשרד שנית
פי -במאי, על 31-חודשים ללא הגשת כתב אישום, עם אפשרויות חידוש בלתי מוגבלות. נכון ל

 ,כולל שני קטינים ,פלסטינים 475ידי השב״ס, -ממשלתי בצלם על-נתונים שסופקו לארגון הלא
 הוחזקו במעצר מנהלי.

שתערך יום לפני  14עציר עד  החזקתחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מתיר  שלישית,
יום  21ולמנוע גישה לייעוץ משפטי עד  ;שופט בית משפט מחוזי על ידיבתיקו בדיקה חוזרת 

בדיקת קופה בלתי מוגבלת בכפוף למתיר מעצר לת כן החוקו ;באישור היועץ המשפטי לממשלה
במאי,  31-בית משפט מחוזי פעמים בשנה עם אפשרות ערעור בפני בית המשפט העליון. נכון ל

חוק  בהסתמך עלעל סמך נתונים של השב״ס, לא היו אסירים פלסטינים שהוחזקו  ,פי בצלם-על
 זה.

רים של "פצצה בעוד החוק הבינלאומי מאפשר את השימוש במעצר מנהלי בתרחישים נדי
מתקתקת", ארגוני החברה האזרחית וחלק מחברי הכנסת המשיכו לבקר את הממשלה על 

. בהודעתה בהעדר הזכון להליך הוגןדמוקרטי אינו שימוש מופרז באמצעי זה, והוסיפו שהנוהג 
 ההממשלה שהיא הוציאטענה אמנת האו״ם נגד עינויים,  העמידה בתנאימספטמבר בנושא 

פקודות למעצר מנהלי "כאמצעי מנע כאשר קיים בסיס סביר להאמין שהמעצר חיוני בהחלט 
לצורך מטרות בטחוניות ברורות". לא נעשה שימוש במעצר מנהלי כאשר הסיכון הבטחוני יכול 

. הממשלה הדגישה עוד האשמה בפליליםלהיות מטופל באמצעות חלופות חוקיות, בייחוד היה 
צבאיים בביקורת על פקודות מעצר מנהלי וציינה שהוגשו ערעורים נגד את תפקיד השופטים ה

 בספטמבר. 10-פקודות כאלה לבית המשפט הגבוה נכון ל 395

שפך אור על הגשת  2016הדו״ח השנתי של משרד הסנגוריה הציבורית בשנת  מעצר שרירותי:
ק כדי להשיג צרכים כתבי אישום בנושאים בעלי חשיבות פעוטה או נגד אנשים העוברים על החו

בסיסיים כגון מזון, חשמל, מים או דיור. המשיכו להתקיים הטענות על מעצרים שרירותיים של 
-אזרחים ערבים בעת הפגנות, וכן מעצרים כאלה של ישראלים ממוצא אתיופי. הארגון הלא
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 אנשים להט"בים 9( דיווח שהמשטרה עצרה HRDFממשלתי הקרן למגיני זכויות אדם )
( וביצעה חיפוש גופני על שבעה מהם בתחנת 6ביולי )ראו פרק  20-ו במחאה בשהשתתפ

אביב שהחיפוש לא היה -המשטרה. בתגובה לתלונה, כתב היועץ המשפטי של משטרת מחוז תל
 בהתאם להוראות ושהשוטרים שהיו מעורבים יועמדו לדין משמעתי.

משפט עבור עצירים בטחוניים מעצר מנהלי המשיך לגרור מעצר ארוך לפני  מעצר לפני משפט:
 )ראו לעיל(.

אנשים  ,פי החוק-: עלמעצרםהחוקיות של  להביא טיעונים בבית משפט נגדשל עצירים  יכולתה
הבסיס החוקי או  נגדבבית משפט  טעוןלאו נעצרו מסיבות פליליות או אחרות רשאים  עוכבוש

בקבלת פסק דין שיפוטי. אם בית המשפט קובע  יםעיכובנגד האופי השרירותי של מעצרם ו
שאנשים נעצרו שלא כחוק, הם זכאים לשחרור מיידי, לפיצוי או לשניהם. לעציר מנהלי הזכות 

ביהמ״ש העליון. בלערער על כל החלטה להארכת המעצר בפני בימ״ש צבאי לערעורים ולבסוף 
עשו זאת , אזרחיםשאינם טינים פלסוכל הקטגוריות, כולל אזרחים, תושבים חוקיים, עצירים מ

מעצר  כתבהחלטתם להאר. בתי המשפט הצבאיים רשאים להישען על עדות סודית באופן שגרתי
הרשויות עשויות שהעצירים ועורכי דינם מנועים מלשמוע. לא קיימת מערכת שבמסגרתה מנהלי 

מעצר להתיר לחבר בצוות ההגנה לראות מידע מסווג המשמש להצדקת החזקתו של עציר ב
  מנהלי.

, מדיני , כולל פליטים ומבקשי מקלטחוקייםלמידע על נוהלים הקשורים למעצר של מהגרים בלתי 
 .ד.2 פרקראו 

 מניעת משפט ציבורי הוגןה. 

של  יותהפנ-ואיאת עצמאותה הממשלה מכבדת ככלל החוק דואג למערכת משפט עצמאית, ו
 מערכת המשפט.

 הליכי משפט

מערכת שיפוט עצמאית אוכפת ככלל והחוק קובע שלאדם יש זכות למשפט הוגן ופתוח לציבור, 
לביטחון הלאומי, הגנה על האינטרס של  לזכות למשפט ציבורי כוללים חשש זכות זו. חריגים

על זהותו של מאשים או נאשם במקרה של  הגנהוקטין או של אדם שנחוצה לו הגנה מיוחדת, 
 עבירת מין.

ם נהנים מזכויות כגון חזקת החפות, הזכות לקבל הודעה מפורטת ובמועד על האישומים נאשמי
נגדם, הזכות למשפט הוגן ופתוח לציבור ללא עיכובים מיותרים וכן זכות הנוכחות במשפטם. הם 

 נים. ניתהמדינה, לקבל עורך דין על חשבון מיעוטי יכולתזכאים להתייעץ עם עורך דין או, אם הם 
הגנה. לנאשמים שאינם יכולים להבין או לדבר בשפה  להכנתואמצעים נאותים להם זמן 

פי הצורך מרגע האישום ולאורך כל להמדוברת בבית המשפט יש זכות לקבל תרגום חינם 
הערעורים. לנאשמים יש זכות להתעמת עם עדים נגדם ולהציג עדים וראיות מטעמם. אסור 

 זכאים לערער בפני בית המשפט העליון.לאלץ אותם להעיד או להודות באשמה והם 

מחויבת באופן כללי לספק את כל הראיות להגנה בעקבות הגשת כתב אישום. על  פרקליטותה
סמך עילה ביטחונית יכולה הממשלה להמנע מחשיפת ראיות מסוימות שנאספו אך לא ייעשה 

ים( ובית הדין בית המשפט העליון )בנוגע לבתי משפט אזרחי .שימוש בהליך נגד הנאשם ןבה
את ההחלטה למנוע חשיפה של ראיות לעומק לערעורים )בנוגע לבתי דין צבאיים( יכולים לבחון 

ריגול שנשפטו בבית משפט פלילי אינם שונים מדיני הראיות  תיקיבכנ״ל להגנה. דיני הראיות 
  .הרגילים והשימוש בראיות סודיות אסור

ידי -, שרבים מהם בוצעו על2015מספטמבר החל שבתגובה לגל הפיגועים  ,2016באוגוסט 
 מורשעיםאם הם  12"חוק הנוער" הנותן תוקף למעצר ילדים מגיל את הכנסת העבירה קטינים, 

תחת  נאסרבפשעים חמורים כגון רצח, ניסיון לרצח, או הריגה. הממשלה דיווחה שאף ילד לא 
 חוק זה נכון לאוקטובר.
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ר אך היות והרשויות מקיימות אותם במחנה צבאי, משפטים בבתי משפט צבאים פתוחים לציבו
אנשים מהציבור זקוקים לאישור כניסה מהצבא על מנת להיכנס. הרשויות ניהלו משפטים 

בדלתיים סגורות, בלי לפתוח אותם לציבור מסיבות ביטחוניות או לצורך הגנה על זהותו  מסוימים
 של קטין.

ראיות פועלים אותם דיני  ,לחוק השיפוט הצבאיכפופים ובמשפטים של פלסטינים שאינם אזרחים 
אדם רק על סמך  הרשעתפי משרד המשפטים, החוק אינו מתיר -פליליים. על תיקיםבכמו 

למנות  יכולהודאה באשמה. נאשמים במשפטים מסוג זה רשאים להסתייע בעורך דין, והשופט 
ץ משפטי חינם במשפטים עורך דין לנאשם. עצירים חסרי אמצעים אינם מקבלים אוטומטית ייעו

צבאיים, אך כמעט כל העצירים קיבלו ייעוץ משפטי אפילו במקרים זוטרים. כתבי אישום נקראו 
גם בערבית. הרשויות תרגמו את כל כתבי   –בעברית, ואם הנאשם אינו מוותר על זכותו זו 

בבית  ןדיובסימולטני אחד היה נוכח  מתורגמןלפחות  .האישום בבתי משפט צבאיים לערבית
על זכותו זו. ארגוני זכויות אדם שונים טענו שהזמינות  ויתרמשפט צבאי, אלא אם כן הנאשם 

היו ישראלים דוברי שתי  תורגמניםהמ, היות ומרבית לקו בחסרוהאיכות של תרגום לערבית 
כך -השפות בשירות חובה. נאשמים יכולים לערער באמצעות בית הדין הצבאי לערעורים ואחר

פט העליון. )מידע נוסף על הליכי בתי משפט צבאיים נגד פלסטינים ואחרים מצוי לבית המש
 בפרק על הגדה ועזה, אסירים ועצירים פוליטיים.(

 אסירים ועצירים פוליטיים

טענו שאסירים בטחוניים פלסטינים שהוחזקו בישראל צריכים  מסוימיםארגוני זכויות אדם 
ה אסירים בטחוניים ככאלה שהורשעו או נחשדו להיחשב כאסירים פוליטיים. הממשלה תיאר

 באלימות ממניעים לאומניים.

ACRI בקשר לנוהג של השב״כ לזמן פעילים פוליטיים  2013-עתרה לבית המשפט העליון ב
אשר ישראלים החשודים בפעילות "חתרנית" לא קשורה לטרור או ריגול, לחקירה תחת אזהרה, 

הממשלה שקיים נוהל סודי הודתה  ,בביצוע פשע. בתגובהפירושה שהם עלולים להיות מואשמים 
הטיל בית המשפט  ,מסווג המסדיר סיוע של משטרת ישראל לשב״כ בתהליך הזימון. בפברואר

העליון את ההגבלות הבאות על הליך זה: זימון יתבצע רק לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי 
להופיע;  חייבוהאדם שזומן אינו  של השב״כ; המשטרה והשב״כ יבהירו שהתשאול הוא רצוני

והשב״כ יבהיר בעת התשאול שאמירותיו של החשוד לא יוכלו לשמש בבית המשפט לצורך 
 הליכים אחרים.

 הליכים וסעד במערכת המשפט האזרחית

הפרות זכויות אדם או  פוסקת בתביעות פיצויים על אוביקטיביתמערכת משפט עצמאית ו
חוק, פלסטינים הפי -. קיים סעד מנהלי, וצווי בית המשפט נאכפו בדרך כלל. עלההפרות הפסקת

מנת לקבל פיצוי באמצעות -שאינם אזרחים יכולים להגיש תביעות בבתי משפט אזרחיים על
, אפילו כאשר תביעה פלילית אינה מצליחה והפעולות םמייותביעות אזרחיות במקרים מסו
 שננקטו נגדם נחשבות חוקיות.

 רכוש י עבורפיצו

הממשלה את כל  החשיבהתושבים,  70,000-מוכרים בנגב שבהם כ-כפרים בדואים לא 35-ב
חוקיים וברי הריסה. הממשלה קיימה תכנית לעידוד בדואים לעבור -מבנים בלתילהמבנים 

ידי מתן קרקע -מכפרים בלתי מוכרים, שבהם לא היו תשתיות בסיסיות, ליישובי קבע על
חוקיים לאלה שמוכנים לעבור -במחירים מוזלים. היא הציעה פיצויים על הריסת מבנים בלתי

הם בעלי  בטענה כי בתכנית זו להשתתףהבדואים סירבו פות תכולעתים ליישובי קבע ייעודיים. 
 רשות לשבת במקומותיהם הנוכחיים. הממשלהנתנה להם בעבר כי הקרקע או 

יישב למשרד החקלאות ופיתוח הכפר הצליח  2008-14, בין 2016-פי דו״ח מבקר המדינה מ-על
מטענות הבעלות באמצעות הסכמי הסדר והליכים משפטיים. במקרים של הריסת  יםאחוז 3רק 
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הממשלה קנסות על התושבים הטילה מקומות אחרים, לעבור להתושבים  תבתים ללא הסכמ
-תושבים מאל 6-באוגוסט, פסק בית משפט השלום בבאר שבע ש 16-לכיסוי עלויות ההריסה. ב

בין יולי  כפרםש״ח עבור עלויות ההריסה של  262,000עראקיב )ראו להלן( חייבים לשלם 
בדצמבר,  24-ש״ח עבור הוצאותיו של עוה״ד מטעם המדינה. ב 100,000-ו 2010דצמבר ו

עראקיב, -בעקבות משפט שנמשך ארבע שנים, גזר בית משפט בבאר שבע על המוכתר של אל
ל אישומים ש״ח ע 36,000סייח אלטורי, מאסר של עשרה חודשים בכלא וקנס של  'שייח

הקשורים למגורים בכפר, כולל הסגת גבול וכניסה לשטח ציבורי בניגוד לחוק. בדואים רבים, 
הוצאו צווי הריסה בחרו להרוס את המבנים בעצמם על מנת להימנע  מבניהםשעל בתיהם או 

 מקנסות.

יהודים אזרחים גרים (, NCFקיום בנגב לשוויון אזרחי )-ממשלתי הפורום לדו-פי הארגון הלא-על
יישובים שהממשלה  18חוות משפחתיות, לצד  60-יישובים בנגב, בנוסף לכ 144מתוך  126-ב

יהודיים ועדות היישובים ה 126-מתוך ה 15 קיימו NCF פי-אישרה עבור אזרחים בדואים. על
תושבים חדשים, ובפועל להדיר תושבים שאינם יהודים. הרשויות אישרו תכניות  ברורקבלה כדי ל

. ישוב מיםיקיבמקומם של כפרים בדואים  –חיראן, דיה ונווה גוריון  –ליישובים יהודיים חדשים 
ונווה גוריון עמד להחליף כמה  קטמאת-דיה תוכנן כדי להחליף את הכפר הבדואי הבלתי מוכר אל

קמ״ר של  180,000את הרישום של הממשלה ביר הדאג׳. ביוני השלימה  בתים בכפר המוכר
-ידי אזרחים בדואים בשנות ה-תביעות קרקעיות שהוגשו על 600-קרקעות בנגב, ובכך ביטלה כ

 יםכספי יםלא היה ברור אם תובעים בדואים יסכימו לקבל פיצוי ,. נכון לאוקטובר1970
קיום בנגב לשוויון אזרחי ציין שהנגב -ורום לדוהפעבור הקרקעות.  הציעה כפיצוי שהממשלה

משטחה, כך שיש  אחוז 60מאוכלוסיית המדינה חיים על  אחוז 8מיושב בדלילות, כאשר רק 
 .םמיימספיק מקום להקים יישובים חדשים בלי להחריב יישובים קי

חיראן, כהכנה -להריסת בתים בכפר הבדואי הלא מוכר אום אלמאמצים  השלטונות עצרו
 פרקלהחלפתו ביישוב יהודי שייקרא חירן, אחרי מחאות וירי קטלני של שוטרים בינואר )ראו 

ביולי, אך  שובלה חוה, וחיראן נעצרה אחרי תקרית ז-.א.(. בנייה באזורים מסביב לאום אל1
פסק בית  2016באוקטובר. בינואר  24-ן לנכו ,הממשלה לא ביצעה הריסות נוספות בכפר

חיראן, לשם העבירה אותם ממשלת -המשפט העליון שצווי פינוי שהוצאו נגד תושבי אום אל
, הנם תקפים. הממשלה הציעה חלקות קרקע ופיצוי כספי לתושבים שיסכימו 1956-ישראל ב

כי  וז ופציהאדחו  ק״מ. ראשי הכפר 5-ליישוב מחדש בעיירה הבדואית הסמוכה חורה, במרחק כ
בחורה מספיק שטחים עבור הגידול הטבעי בעיירה, ועקב חשש  ולא היפי המועצה המקומית -על

שזה יאלץ את תושבי הכפר לזנוח אורח חיים מסורתי כפרי ולעבור לסגנון חיים עירוני. מנהיגי 
לצד זה  הכפר ביטאו פתיחות לכמעט כל אופציה שתאפשר להם להישאר במקומם, כולל חיים זה

ממשלתי "עדאלה" למועצה -הארגון הלאכתב באוגוסט,  7-עם שכנים יהודים ביישוב מורחב. ב
, ידי האגודה השיתופית חירן-שנוסחו על יעירונ תקנוןלהתנגדות מכתב הלאומית לתכנון ובנייה 

משפחות יהודיות בחסות תנועת אור  35יוכלו לגור בחירן. קבוצה של  דתייםרק יהודים  ופי-על
(OR שתכננו לעבור לחירן נותרה )ארגון המסור להרחבת האוכלוסיה היהודית באזור הנגב( )

ידי קק״ל, בעודם מחכים לקבלת -חיראן בקרוונים שנתרמו על-לגור בחורשה מחוץ לאום אל
 הקרקע.

ביותר מתחילת המעקב , המספר הגבוה 2016-הריסות ב 1,158קיום בנגב תיעד -הפורום לדו
-ב 355לעומת  2016-ב 412-ל עלהידי הרשויות הישראליות -הריסות בתים עלמספר . 2013-ב

הדו״ח  , קבע2016, בעוד שבדואים הרסו את שאר המבנים כדי להימנע מקנסות. במאי 2015
של מבקר המדינה: "המעגל המתמשך של בנייה לדיור והריסת מבנים אלה מעמיק את הניכור 

התושבים הבדואים בנגב כלפי המדינה ואינו תורם להסדרת יישובם." הדו״ח המליץ  של
בדואים תוך האזרחים ההעברת לממשלה ליישב תביעות קרקע בהקדם האפשרי, לתכנן את 

שיתוף פעולה עם הקהילה הבדואית, לפתח תשתיות ביישובים בדואים מוכרים, ולנסח מדיניות 
 .חוקית-אכיפה ביחס לבנייה בלתי
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בתים בעיר  11הממשלה הרסה חיראן, -שבוע אחד לפני ההריסות באום אל ,ינוארחודש ב
בהודעה בפייסבוק. הריסות הבתים זאת הערבית קלנסווה, וראש הממשלה נתניהו שיבח 

חיראן, וכן הריסות מתוכננות בעיירה הדרוזית הצפונית מראר, הובילו אלפי -בקלנסווה ואום אל
בינואר. )לפרטים על בניית  24-עד ה 21-למחות ביישובים רבים מה אזרחים ערבים ודרוזים

 .(6בתים והריסות, ראו פרק 

 התערבות שרירותית או בלתי חוקית בפרטיות, במשפחה, בבית או בתכתובתו. 

 הממשלה איסורים אלה.ככלל כיבדה והחוק אוסר על פעולות כאלה, 

לקהילות יהודיות, מוסלמיות,  נישואין וגירושיןמערכות משפט נפרדות פוסקות בנושאים כגון 
. נישואים אזרחיים, נישואים של חלק מן יםאזרחי םנוצריות ודרוזיות. לא קיים במדינה חוק נישואי

היהודים הלא אורתודוקסים, נישואים בטקס לא אורתודוקסי, נישואים חד מיניים, נישואים בין 
וסלמית לגבר לא מוסלמי חייבים להיערך מחוץ יהודים ללא יהודים או נישואים בין אישה מ

 אחוז 11-למדינה כדי שיהיו חוקיים, משום שבתי הדין הדתיים מסרבים לערוך נישואים כאלה. כ
פי הלשכה המרכזית -בחו״ל, על נערכו 2015-מהנישואים שנרשמו במשרד הפנים ב

 .לסטטיסטיקה

מרבית האזרחים היהודים התנגדו לשליטה אורתודוקסית בלעדית על היבטים מחייהם הפרטיים, 
ידי הארגון -ישראלים יהודים שפורסם בספטמבר על 800פי סקר של -כולל נישואין וכשרות, על

אזרחים  337,000ממשלתי חידוש. הרבנות האורתודוקסית לא החשיבה כיהודים בערך -הלא
שעלו לארץ או כיהודים או כקרובי משפחה של יהודים; לכן,  ,עצמם כיהודיםהרואים  ,ישראליים

אזרחים אלה אינם יכולים להינשא או להיקבר בבתי קברות יהודיים בארץ. לרבנות 
נישא. סוג הטקס בו הסמכות לטפל בגירושין של כל זוג יהודי ללא קשר ל היתההאורתודוקסית 
בתי קברות במדינה משרתים עולים שהרבנות האורתודוקסית אינה  24-ש הממשלה מסרה

חוק שדרש מהממשלה להקים בתי קברות  יישמו במלואומחשיבה כיהודים. הרשויות לא 
 אזרחיים.

, המתחדש מדי שנה, אוסר על האיראנים, 2003חוק האזרחות והכניסה לישראל משנת 
ל הפלסטינים מהגדה המערבית או מעזה, העיראקים, הסורים והלבנונים שאינם יהודים וגם ע

כולל אלה הנשואים לתושב או לאזרח ישראלי, לקבל מעמד של תושב בירושלים או בישראל אלא 
וארגוני זכויות  AIמיוחדת, בדרך כלל מסיבות הומניטריות.  מקבל החלטהמשרד הפנים כן אם 

ל בבקשות לאיחוד אדם אחרים קראו שוב ושוב לממשלה לבטל את החוק הזה ולחזור לטפ
משפחות. החוק מאפשר את הכניסה של בני זוג של ישראלים בהיתר שהייה אם בן הזוג הוא בן 

-על כ משפיעממשלתי מוסאוא דיווח שחוק זה -. הארגון הלאומעלה 25ובת הזוג בת  ומעלה 35
 משפחות ערביות בישראל. 30,000

 . כיבוד חירויות האזרח כולל:2 פרק

 כולל חופש הביטוי של העיתונותחופש הביטוי, . א

 הממשלהמכבדת  כלל וכחופש ביטוי, כולל חופש הביטוי של העיתונות,  מבטיחהחוק  ,ככלל
זכויות אלה. השילוב של עיתונות עצמאית, מערכת משפט יעילה ומערכת פוליטית דמוקרטית 

 מתפקדת מקדם את חופש הביטוי, כולל חופש הביטוי של העיתונות.

באופן פומבי לחרם כלכלי, תרבותי או אקדמי ביודעין בות נזיקין על כל אדם הקורא מטיל ח החוק
ידי ישראל בגדה המערבית. -נגד מדינת ישראל או נגד מוסדות או גופים בשטחים הנשלטים על

 2015-מתלוננים חייבים להוכיח נזק כלכלי ישיר על מנת לתבוע נזיקין תחת החקיקה נגד חרם. ב
 העליון את החוקתיות של חוק זה.בית המשפט אישר 

תקנות המטילות סנקציות מנהליות על אלה הקוראים לחרם ן תקלגם לשר האוצר  תירמהחוק 
-כזה, כולל הגבלות על השתתפות במכרזים לחוזים עם הממשלה ומניעת הטבות ממשלתיות. ב

קבע( תושבי פרט לאת הכניסה למדינה למבקרים ) סמתהחו תקנההכנסת העבירה במרץ,  6
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ידי רשות האוכלוסין וההגירה הגבילו -ביולי על 24-שקראו לחרם כזה. קריטריונים שפורסמו ב
ארגון.  יחרם באופן אישי או כמנהיגקוראים לאת האכיפה של חוק זה לפעילים בולטים ה

גורם בהחלטה אם לאפשר כניסה ן נהדעות פוליטיות  משום שלפיה תקנה"עדאלה" ביקר את ה
רחבות למניעת נכבר סמכויות היו אזרחים. היות ולרשויות ההגירה אנשים שאינם ללמדינה 
נעשה תחת איזה חוק מבקרים שכניסתם נמנעת מידעות את האינן  רשויות אלהו והיות כניסה,
 יושמה תקנה זו. לא ידוע כמה פעמים הדבר, 

ו להפליה מטעמים החוק אוסר דיבורי שנאה ותכנים העלולים להסית לאלימות א חופש הביטוי:
 ומגדר. םשל גזע, מוצא, דת, לאו

חוק שהגדיל את העונש על חילול דגל ישראל משנה אחת לשלוש הכנסת העבירה  2016ביולי 
 ש״ח. 58,400-ל לשמונה דולריםשווה ערך סכום שנים בכלא והגדיל את הקנס מ

מסמיך את המשטרה במקרים של אמירות המוגדרות כהסתה לאלימות או כדברי שנאה, החוק 
 להגביל את חופש הביטוי.

ממשלתי שוברים שתיקה -הרשויות ניסו שוב ושוב למנוע עריכת ארועים מטעם הארגון הלא
עיריית ראש ניסה בפברואר, לבקשת שרת התרבות מירי רגב,  7-ציבוריים. לדוגמה, ב מקומותב

ע"י מתן צו פינוי לגלריית אמנות שנמצאה ירושלים ניר ברקת למנוע נאום של שוברים שתיקה 
את האירוע, והוא התקיים  בטלל. הגלריה סירבה להינשא הנאום היה אמור ממשלתי ובה בבניין 

בפברואר )ראו גם "חופש העיתונות והתקשורת" להלן(. כלי התקשורת העצמאיים  8-כמתוכנן ב
 לא הגבלה.ל מגוון רחב של דעותהיו פעילים ונתנו ביטוי ל

דו״ח שפירט מגוון של התקפות  ACRIפרסמה  2016,בדצמבר  ופש העיתונות והתקשורת:ח
, בייחוד ראש הממשלה קאיםיפוליטחקיקתיות ורטוריות על התקשורת לאורך השנה מצד 

 23-נתניהו, וביטאה דאגה לנוכח ההשפעה המצננת של התקפות אלה על חופש העיתונות. ב
זה דבר אחד לעבוד בתיקון התקשורת, ולחייב אותה " :באוקטובר, אמר הנשיא ראובן ריבלין

כיצד תקשורת  ...ודבר אחר לבקש לשלוט בה.  -להיות מגוונת יותר, מקצועית ועניינית יותר 
יכולה להיות אינטרס של מדינת ישראל או של הדמוקרטיה בכלל ושל  -חלשה, מתחננת על חייה 

תגובות לנאום הנשיא כללו איומי מוות ברשתות חברתיות וכתובות ?" פרטהישראלית ב
  פי דיווחים בתקשורת.-של שנאה, עלגרפיטי

עתירה לבית המשפט שראש הממשלה נתניהו על תפקיד שר התקשורת אחרי ויתר בפברואר, 
חברות העליון התנגדה להחזקתו בתיק התקשורת בעודו נחקר על שחיתות הנוגעת לעיסוקיו מול 

 קרא לתפקיד שר התקשורת. ּביּותקשורת. במאי הוא מינה את ח״כ א  

ביולי, הורה ראש הממשלה נתניהו לשר התקשורת קרא לסגור את משרדי חברת  31-ב
הרשת בהסתה לאלימות בעת המשבר בהר  שהוא מאשים אתג׳זירה, תוך -החדשות אל

ג׳זירה. אלא שהתקשורת -את אלהממשלה לא סגרה  ,שריף. נכון לאוקטובר-חרם א-הבית/אל
עומרי להשתתף -בספטמבר שראש הממשלה נתניהו אסר על ראש המערכת וליד אל 7-דיווחה ב

 .חופש הביטויבסמינר ממשלתי על 

התקשורת חייבים להגיש לצנזור הצבאי כל חומר הנוגע -כליכל  צנזורה או הגבלת תכנים:
כגון אספקת דלק ומים.  ,אסטרטגיות לנושאים צבאיים ספציפיים או לנושאים של תשתיות

לערער על החלטות הצנזור בבית המשפט העליון, והצנזור אינו יכול לערער על  יכוליםארגונים 
החלטת בית המשפט. ביולי מסר המכון הישראלי לדמוקרטיה שהסמכות לאסור על פרסום 

 חדשות צריכה להיות מועברת מהצנזור הצבאי למערכת המשפט.

 באופן ה הוציאהת או משודרות בחו״ל חייבות לעבור צנזורה ביטחונית. הממשלחדשות שנדפסו
מכתבים זרים וכן  דרשהולגבי מידע ביטחוני רגיש וחקירות נמשכות,  יםמגבילסדיר צווים 

מגזין ידי הצבא לבקשת -פי נתונים שסופקו על-מהתקשורת המקומית לציית להוראות אלה. על
הצבאי  הצנזוראסר  2016עד אוגוסט  2011התנועה לחופש המידע, משנת ו "מקומית"/+972
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 2-הארץ דיווח בעיתון מאמרים.  14,196מאמרים ופסל מידע מתוך  1,936על פרסומם של 
באוקטובר שהיועץ המשפטי של משטרת ישראל הוציא הנחיות חדשות המגדילות את סמכות 
המשטרה למנוע מעיתונאים להיכנס לאזור על סמך "חשש שכניסת העיתונאים תלבה אווירה 

להפרת צו איסור פרסום. צווי איסור פרסום קודמים וביל תאלימה עד כדי סיכון חיי אדם" ו/או 
 א את נוכחותם של עיתונאים.הגבילו רק פרסום ול

ממשלתי -שיורה לארגון הלאצו משרד פרקליט המדינה  מבית המשפט ביקש  2016בינואר 
והעיד  2014ששירת במבצע צוק איתן בשנת  שוברים שתיקה לגלות את זהותו של איש צה״ל

לפני הארגון על ביצוע לכאורה של פשעי מלחמה במשך המבצע. שוברים שתיקה טענו 
את למעשה ה נעשתה ממניעים פוליטיים ושמסירת מידע זה תאלץ את הארגון להפסיק שהחקיר

ממשלתי יעביר -לפיה הארגון הלא ,הלפשרפעילותו. במרץ, שוברים שתיקה והמדינה הגיעו 
אוריגינליים עבור הדו״ח על מבצע צוק איתן אך ימנע מציון שמותיהם של  מקורותלממשלה 
 תלוי ועומד בבית משפט השלום בפתח תקוה.התיק תר . נכון לסוף השנה, נוהמקורות

, מפליל כ"מעשי טרור" דיבור 2016חוק המלחמה בטרור, שנכנס לתוקף בנובמבר  בטחון לאומי:
סיסמאות, ו"הסתה".  השמעתהתומך בטרור, כולל שיבוח בציבור של ארגון טרור, הצגת סמלים, 

 החוק נכון לסוף השנה. על פישעות הר 11פי הדיווחים באמצעי התקשורת, היו לפחות -על

ראאד סלאח, ראש התנועה האסלאמית הצפונית,  'המשטרה את השייחעצרה באוגוסט,  15-ב
ביקורת  תחת חוקי החירום, מעשה שעליו נמתחה 2015-שהממשלה הוציאה אל מחוץ לחוק ב

התנועה ידי פוליטיקאים ערבים ישראלים שטענו שההחלטה להוציא אל מחוץ לחוק את -על
האסלאמית הצפונית התקבלה ממניעים פוליטיים ולא בגלל איום כלשהו לבטחון הלאומי. 

 הרשויות העמידו את סלאח לדין על הסתה לטרור ותמיכה בארגון לא חוקי.

 חופש האינטרנט

פי -דוא״ל ורשתות חברתיות וצנזרה תכנים מקוונים; על פלטפורמות של הממשלה ניטרה
 לה תקשורת פרטית מקוונת ללא סמכות חוקית הולמת.הממשמנטרת "עדאלה", 

 WhatsAppהממשלה ניטרה דואר אלקטרוני, חדרי צ׳ט אינטרנטיים, ואת היישומון הפופולרי 
הכנסת חוק שהסמיך שופטים מחוזיים להגביל גישה העבירה ביולי,  17-מסיבות בטחוניות. ב

לאתרי אינטרנט כדי למנוע ביצוע פשעים. בדו״ח סוף השנה של יחידת הסייבר של פרקליט 
על בסיס הערכותיהם מרשתות חבריות תכנים  להסרתשבקשות  כתבנ 2016המדינה לשנת 

 הודעות מקוונות. 1,554חוק הובילו להורדתם של ל מנוגדיםשהתכנים 

השתמשו בה באופן מתושבי המדינה  יםאחוז 73-זמינה, וכנרחבת ו היתההגישה לאינטרנט 
 .קבוע

 

 חופש אקדמי ואירועי תרבות

החוק אוסר על מוסדות המקבלים מימון ממשלתי להשתתף בציון ה"נכבה" )או ה"אסון"(, המונח 
 .1948-המתייחס לעקירתם של הפלסטינים במלחמת העצמאות ב

חדש כדי למנוע מאנשי אקדמיה  קהאתי כללביוני, הציג שר החינוך נפתלי בנט טיוטה של  9-ב
לעסוק ב"פעילות פוליטית", שהוגדרה כתמיכה או התנגדות למפלגה, אישיות פוליטית, או עמדה 
בנושא הנמצא על שולחן הכנסת. אקדמאים ושופט בית המשפט העליון גינו את יוזמתו של בנט 

 19-נכון ל קההאתי כלל. הממשלה לא יישמה את חופש הביטויפש האקדמי וכהתקפה על החו
 באוקטובר.

 שלווה  והתאגדות חופש התכנסותב. 

 הממשלה זכויות אלה.מכבדת  ככללוהחוק מתיר חופש התכנסות שלווה והתאגדות, 
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 חופש התכנסות שלווה

 כיבדה אותו. הממשלהובדרך כלל  זוזכות קובע החוק 

התנגדות למאמצי  מכתביולמפכ״ל המשטרה  מדינה"עדאלה"  לפרקליטות ה  כתבובינואר, 
פי "עדאלה", המשטרה -המשטרה למנוע מתלמידי תיכון ערבים להשתתף במחאות רחוב. על

זימנה מנהלי בתי ספר ערבים לתחנת משטרה בחיפה ושלחה מסרי וואטסאפ לסטודנטים 
 ובילו להתנגשויות עם המשטרה.חוקיות וי-בלתי ןהשהמחאות המתוכננות  ת שקרבטענ

אלפי ישראלים ממוצא אתיופי ותומכיהם במחאה נגד אלימות ואפליה התאספו  2015בשנת 
משטרתית בעקבות פרסום סרטון שהראה שוטרים המכים את חייל צה״ל ממוצא אתיופי דמאס 

ההפגנות להתנגשויות עם המשטרה. הוועדה הובילו  מסוימים אתריםפקאדה בחולון. ב
לנקיטת מספר צעדים לקראת רפורמה של גרמה כדי לחקור את האירועים  הוקמההמשטרתית ש

ישראלי, כולל פרוייקט ניסויי למצלמות על גופם של -ממשלתי האתיופי-השותפות עם הארגון הלא
שוטרים שהסתיים ביוני, וכן הנחיות חדשות והדרכה בתחנות משטרה בסביבת קהילות יוצאי 

 אתיופיה.

 תאגדותחופש הה

 כיבדה אותו. ובדרך כלל הממשלה וזכות ז מעניקהחוק 

החוק אוסר רישום של ארגון או מפלגה אם מטרותיה כוללות את הכחשת קיומה של מדינת 
ישראל או את האופי הדמוקרטי של המדינה. מפלגה פוליטית לא תירשם אם מטרותיה כוללות 

 ארגון טרור נגד ישראל.במדינת אויב או בהסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין, 

זכויות אדם והם  בנושאיממשלתיים ישראלים ופלסטינים, בייחוד אלה המתמקדים -ארגונים לא
ניסתה להטיל עליהם אימה ולמנוע מהם לקבל  ביקורתיים כלפי הממשלה, טענו שהממשלה

בפברואר, ביקש  7-וב 6-פי דיווחים תקשורתיים, בפגישות שנערכו ב-מימון מממשלות זרות. על
הממשלה הבריטית תרזה מיי ומראש ממשלת בלגיה שארל  תראש הממשלה נתניהו מראש

פועלים נגד חיילי הממשלתיים ישראלים "עוינים לישראל" ו"-מישל שיפסיקו לממן ארגונים לא
" ראש הממשלה נתניהו ביטל פגישה עם שר החוץ הגרמני זיגמר גבריאל אחרי שגבריאל .צה״ל
באפריל.  26-ובצלם ב "שוברים שתיקה"ממשלתיים -ב לבטל את פגישתו עם הארגונים הלאסיר
ממשלתיים ישראלים. ארגוני -נתניהו לאסור כל מימון ממשלתי זר לארגונים לאהציע ביוני,  11-ב

ארגונים ישראלים אשר זכויות אדם ישראלים, שבדרך כלל מקבלים יותר מימון ממשלתי זר מ
נתניהו על שר התיירות יריב הטיל אחרים טענו שדבר זה יגרום לרבים מהם להסגר. באוקטובר, 

לנסח הצעת חוק בנושא זה. דיווחים בתקשורת ציינו שהצעת החוק תכוון נגד את המשימה לוין 
מחוץ ל א את שוברים שתיקה" ועלולה להוציא ת"פוליטי פלטפורמהממשלתיים בעלי -ארגונים לא

 (.5באוקטובר )ראו גם פרק  25-נכון ל ולחוק. הכנסת לא נקטה פעולה כלשהי בנושא הצעה ז

נוספת של  בדיקה יסודיתהמחייב  ,תיקון לחוק השירות הלאומיהעבירה במרץ, הכנסת  22-ב
מימונם ממשלתיים שקיבלו למעלה ממחצית -ארגונים לאמשירות הלאומי לבקשות מתנדבים 
בכל  וממשלתיים כאלה נדרשים לציין עובדה ז-ארגונים לא ,2016-פי חוק מ-על מממשלות זרות.

להשתתף בדיונים בכנסת, ובכל פנייה לציבור )בטלוויזיה,  יהםם הרשמיים, בבקשותהפרסומי
המופנה ממשלתיים -מארגונים לא דוחצפוי  2018רדיו, שלטי חוצות או דואר אלקטרוני(. ביולי 

ממשלתיים המפרים -על ארגונים לאש״ח  29,200גובה ביל קנס . החוק מטלמשרד המשפטים
ממשלתיים קיבלו למעלה ממחצית -ארגונים לא 27פי טענות משרד המשפטים, -. עלאלה כללים
ממשלתיים העבירו -היו ארגונים לזכויות אדם. ארגונים לא 25מתוכם  ;מממשלות זרות מימונם

מימון  בהם נפוץ יותר לקבלגוני שמאל, , כמכפיש אר2016ביקורת נגד החוק שעבר בשנת 
ממשלתיים -, בעוד שדרישות דיווח דומות לא הוטלו על ארגונים לאבינלאומי מממשלות זרות

 ארגונים ימניים. ביןידי תורמים בינלאומיים פרטיים, מה שרווח יותר -הממומנים על
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  חופש הדתג. 

 International Religious Freedom Report מחלקת המדינה האמריקאיתשל  דוחראו את ה
 .www.state.gov/religiousfreedomreport/ :באתר

 חופש התנועה:ד. 

הגירה וחזרה למולדת, והממשלה כיבדה החוק מאפשר חופש תנועה במדינה, נסיעות לחו״ל, 
 ככלל זכויות אלה בנוגע לאזרחיה.

וארגונים הומניטאריים אחרים במתן הגנה וסיוע  UNHCRהממשלה שיתפה פעולה עם 
 , לאנשים חסרי מדינה או לאנשים אחרים הדורשים התייחסותמדיני לפליטים, למבקשי מקלט

 , למעט כמפורט להלן.מיוחדת

קהילות עם ריכוז גבוה של מהגרים  הגרים, פליטים ואנשים חסרי מדינה:ע כלפי מגרויחס 
אפריקנים שימשו לעתים מטרות לאלימות. עיריית תל אביב הקדישה יחידה משטרתית מיוחדת 
להילחם באלימות ופשע בקהילות המהגרים. בנוסף, אופי המדיניות של הממשלה לגבי חוקיות 

לץ פליטים רבים לעבוד במשרות "בלתי רשמיות", ובכך העבודה )ראו סעיף "העסקה" להלן( אי
 מצד מעסיקיהם. מפוקפקיםחשף אותם ליחס גרוע ולנוהגי עבודה 

הממשלה כתב אישום נגד שני אזרחים ישראלים, דניס ברשביץ וקטין, הגישה  2016בדצמבר 
דקות  75ר עלי אדהם אחרי שהיכו אותו במשך יהסודני בביקמדיני, בהריגת מבקש המקלט 
. התיק היה מיםי. אדהם נפטר מדימום בגזע המוח כעבור ארבעה 2016בפתח תקוה בנובמבר 

 עדיין תלוי ועומד נכון לנובמבר.

ששוחררו ממתקן חולות להגיע  מבקשי מקלט מדיניהרשויות אסרו על  תנועה בתוך המדינה:
מנת למנוע מהם לעבוד שם, ופקידי עירייה באזורים אחרים -אביב, באופן חלקי על-לאילת ולתל

 אל יישוביהם. מבקשי מקלט מדיניאמרו שהם יתנגדו למעבר של 

 החובה לשרתאזרחים היו ככלל חופשיים לנסוע לחו״ל, בתנאי שלא חלו עליהם  נסיעות לחו״ל:
אזרחים לצאת לחו״ל על יסוד שיקולים מלמנוע  יכולהגבלות מנהליות. הממשלה או הצבא ב

בטחוניים, חובות שלא שולמו, או במקרים שבהם גבר יהודי מסרב להעניק לאשתו גט. הרשויות 
  , אלא אם קיבלו מונעות מאזרחים לנסוע למדינות הנמצאות רשמית במצב מלחמה עם ישראל

 לת נסיעה לאיראן, עיראק, לבנון, ערב הסעודית, סוריה ותימן.כול וז מגבלההיתר מהממשלה. 

בגדה  Aידי הממשלה להציג היתר מיוחד כדי להיכנס לאזור -כל אזרחי ישראל נדרשים על
המערבית )האזור המוגדר בהסדר הביניים כאזור שבו האחריות האזרחית והביטחונית מוטלת 

ללא  Aים ישראלים ערבים גישה לשטחי לאזרח איפשרהעל הרשות הפלסטינית(. אך הממשלה 
באוגוסט שמספר גדל והולך של ישראלים יהודים נכנסו  25-היתרים, ו"ידיעות ירושלים" דיווח ב

 ללא היתרים לצורך בילוי ותיירות. Aלשטחי 

ממשלתיים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע -ידי שני ארגונים לא-תביעה שהוגשה על
שנורה הממשלה לדחות תביעת נזיקין מטעם צעיר פלסטיני  התנגדה לבקשת 2016באוקטובר 

לתיקון  2012-. "עדאלה" טענו שהצעת חוק מ2014-בביתו בעזה בהצבא הישראלי ע"י  ונפצע
מפיצוי על נזק שנגרם ל"אנשים שאינם אזרחים או תושבים  רופטפיה יהיה -על ,דיני הנזיקין

מצד כוחות הבטחון הישראלים בגדה המערבית  "'שטחי אויב'ישראלים ... והם תושבים של 
, לאחריותיות, גישה לבתי המשפטלשכמעט אין להתגבר עליהם ובעזה הטילה מחסומים 

בית המשפט מהכנסת להצטרף לתיק כמשיבה. התיק נשאר תלוי ועומד ביקש . ביוני יםולפיצוי
  באוקטובר. 19-נכון ל

את שלילת אזרחותו של אדם מטעמי  מאפשר 2011התיקון ל"חוק הלאום" משנת  אזרחות:
שר הפנים אריה דרעי בקשה לבית המשפט הגיש  2016"הפרת נאמנות למדינת ישראל". במאי 

המחוזי בחיפה לבטל את אזרחותו של עלא זיוד, אותו הרשיע בית המשפט על ארבעה ניסיונות 

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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בחיפה על שלילת בית המשפט המחוזי פסק באוגוסט,  6-. ב2015בשנת בפיגוע דריסה לרצח 
 26-אזרחותו של זיוד, אך בית המשפט הגבוה הוציא צו מניעה זמני ומנע את שלילת אזרחותו ב

  באוקטובר. התיק היה עדיין תלוי ועומד בסוף השנה.

ביקש השר דרעי שפרקליט המדינה יאשר את הבקשה לעתור לבתי  ,2016, ביוני לכך בנוסף
אן עטון ואת תושבות הקבע של תושב ירושלים חליל המשפט כדי לבטל את אזרחותו של לוקמ

עאדל חליל, בעקבות נסיונות להצטרף ל"מדינה האסלאמית" בסוריה. פרקליט המדינה דחה את 
 שתי הבקשות.

 הגנה על פליטים

הממשלה סיפקה הגנה מסוימת מפני גירוש פליטים או החזרתם למדינות שבהן חייהם  החזרה:
נקטה החזרה. הממשלה -, והצהירה התחייבותה לעקרון של איכנהבס להיות עלוליםאו חירותם 
 שנכנסו לארץ ללא אישור מבקשי מקלט מדיניו חוקייםמהגרים בלתי כלפי  מדיניות קוויבשלושה 

מאריתריאה ומסודן. נכון לספטמבר היו  רובם ככולם היו על מנת לעודד אותם לעזוב את המדינה.
נכנסו כקטינים  500-במדינה, שמתוכם כ מבקשי מקלט מדיניו חוקייםמהגרים בלתי  38,000-כ

 ממשלתיים.-פי ארגונים לא-היו נשים, על 7,000-מלווים וכ-בלתי

שיסרבו לצאת  מבקשי מקלט מדיני, מאפשר גירוש של מהגרים ו2015-, שהוכרז בהקו הראשון
לגרש מהגרים  בית המשפט הגבוה שבאופן עקרוני ניתןפסק באוגוסט,  28-מהארץ "מרצון". ב

-שהממשלה לא תוכל לעצור מהגרים למשך למעלה מגם למדינה שלישית נגד רצונם, אך פסק 
בדצמבר, לא ידוע על  31-יום כדי לשכנע אותם לקבל על עצמם "עזיבה מרצון". נכון ל 60

 פי מדיניות זאת.-על כלואיםשמהגרים כלשהם 

מרצונם" אל אחת את הארץ י "לצאת תמריצים כד חוקייםהקו השני הוא להציע למהגרים לא 
)שישולמו  דולר 3,500של  מענקמשתי מדינות שלישיות באפריקה שלא צוינו, לעתים כולל 

שממשלות המדינות השלישיות הסכימו לספק להם זכויות מלאות  הממשלה מסרהבדולרים(. 
נדה או בכפוף להסכמים סודיים עם ישראל. הממשלה סיפקה לחוזרים כרטיסים ששולמו לאוג

ממשלתיים אישרו שמהגרים שהגיעו לאוגנדה ולרואנדה לא קיבלו -לרואנדה, אך ארגונים לא
יצאו מהארץ, לעומת  חוקייםמהגרים לא  4,000-כ ,זכויות לתושבות או תעסוקה. במשך השנה

בית משפט בבאר שבע את חוקיות אישר  2015. בשנת 2015-ב 3,381ו 2016-ב 3,607
צפו ממשלתיים. לפני עזיבתם -הסכמים אלה בתגובה לבקשה מטעם ארגונים לאשל סודיות ה

מוקלטים של ראיונות  י ווידאורשות האוכלוסין וההגירה ובתי הדין לביקורת משמורת בסרט
מנת לוודא על  מסרו בכתבאלה שועיינו בהצהרות עם משתתפי תוכנית החזרה מרצון שנערכו 

טענו  מבקשי מקלט מדיניממשלתיים התומכים ב-רגונים לא. אהחופשימרצונם  וזביםשהם אכן ע
עלולה להוות הפרה של עקרון  ושהמדיניות מובילה להתעללות במדינות המקבלות, ושהחזרה ז

רבים  אנשיםשממשלתיים דיווחו שהמדיניות הובילה לכך -וארגונים לא UNHCRהחזרה. -האי
שלהם כי המדינות הזרות שאליהן הגיעו  יצאו בחיפזון למדינות אחרות או חזרו למדינות המוצא

והמוקד לפליטים ומהגרים תיעדו את היחס  HRWלא נתנו להם הגנה, תושבות וזכויות תעסוקה. 
, ודיווחו למדינות אלועם שובם  עצרוחלק מהחוזרים שהרשויות בסודן ובאריתריאה  אל

ף עינו אותם. ממשלת א מסוימיםשהרשויות עקבו אחריהם, היכו אותם, איימו עליהם ובמקרים 
ר התנאים של אלה שיצאו "מרצון". וטיישראל אישרה שהיא מקיימת סדרה של מנגנונים לנ

מאלה שיצאו, ושלמרביתם  אחוז 80-שהצליחו ליצור קשר טלפוני עם למעלה ממסרו הרשויות 
 לא היו תלונות.

המעצר חולות או ללא הרשעה במתקן  חוקייםקו המדיניות השלישי הוא מעצר של מהגרים לא 
 בסהרונים )ראו להלן(.

פליט. הממשלה של או מעמד מדיני החוק מאפשר הענקת מקלט  :מדיני גישה לקבלת מקלט
העניקו  2008קבעה שיטה למתן הגנה לפליטים, אך רק לעתים נדירות יישמה אותה. מאז 

"ויזה לשחרור על תנאי" הדורשת חידוש כל חודש עד מדיני למרבית מבקשי המקלט הרשויות 
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 –ארבעה חודשים. רק שתי לשכות של משרד הפנים במדינה, הממוקמות בתל אביב ובאילת 
מחדשים   – חולותשתי הערים שבהן אסור למבקשי המקלט לחיות אחרי שחרורם ממתקן 
השנה, ובית  מהלךבמ הוויזות אלה. משרד הפנים סגר לשכה שלישית לחידוש ויזות בבאר שבע

מידה אלה  אנשיםלבספטמבר. הממשלה נתנה  זוהמשפט הגבוה דחה עתירה נגד סגירת לשכה 
מוגבלת של הגנה קבוצתית בנוגע לחופש תנועה, הגנה נגד דיכוי או החזרה לארצותיהם 

המדכאות, וגישה בלתי פורמלית כלשהי לשוק העבודה. גישה לטיפול רפואי, מחסה והשכלה היו 
 2011. סביבת ההגנה הידרדרה באופן משמעותי מאז אימוץ בסוף באופן מקיףאך לא ינים זמ

 הקשיית תנאי החייםידי -עתידיים על מבקשי מקלט מדינישל מדיניות וחקיקה המיועדים להרתיע 
כבר בארץ. פעולות אלה הגבילו עוד יותר את זכויות האוכלוסיה ועודדו את  נמצאיםהעבור אלה 

 יציאתה.

 44,752הממשלה קיבלה  2012-17שיעורי ההכרה במעמד פליט היו נמוכים מאוד. בתקופה 
 26-עד ה 2016בינואר  1-בין ה גיאורגיהומאזרחי אוקראינה  19,292, כולל מדיני בקשות מקלט

בקשות מאזרחי מדינות זרות.  3,950הממשלה קיבלה באוקטובר,  26-. נכון ל2017באוקטובר 
. הממשלה העניקה מעמד פליט מדיני אף בקשת מקלטהממשלה רה במשך השנה לא איש

שהסיבה לאחוז הגבוה של  מסרו. הרשויות 2016למבקש מקלט סודני בפעם הראשונה ביוני 
בקשות שלא קיבלו תשובה היא שהיחידה של משרד הפנים לקביעת מעמד פליט הוצפה 

ומדיניות ממשלתיות  דעותהוממשלתיים דחו הסבר זה, והצביעו על -בבקשות. ארגונים לא
 לצאת מהמדינה. חוקייםשלחצו על מהגרים לא 

מהגרים סודנים מדרפור.  200-ל A/5הממשלה שהיא תנפיק ויזות הומניטריות הודיעה ביוני 
-הארגונים הלאהזהירו של "שחרור על תנאי",  2A5בעוד שהיה בכך שיפור לעומת המעמד 

המהגרים הללו ימשיכו לא לקבל את מלוא ההגנות של מעמד פליט.  200ממשלתיים שאפילו 
רשות האוכלוסיה וההגירה הנחיות חדשות לעוסקים בקביעת מעמד פליט הוציאה בפברואר 
את רגישותם לבעיות מגדר. ההנחיות החדשות לא יצרו קטגוריות חדשות להגנה ולא  שהגבירו

 ליט.הובילו לעליית מספר האישורים לבקשות למעמד פ

של אריתריאים אינן מדיני בית דין לערעורים מנהליים שבקשות מקלט פסק  2016בספטמבר 
ביהמ״ש המחוזי ביטל  לאחר מכן, אך הימלטות משירות חובהלהידחות מיידית על בסיס צריכות 

את  ביטלבתגובה לפסיקה של בית דין מנהלי אחר לערעורים ש ,2016את פסק הדין. בנובמבר 
הממשלה לת של בקשות שהוגשו למעלה משנה מכניסת המבקש לארץ, הסכימה הפסילה הכול

 לפתוח מחדש את אותן בקשות.

ידי המוקד לפליטים ולמהגרים בכפוף לחוק לחופש המידע גילו שנכון לשנת -נתונים שהתקבלו על
מהגרים שהיו עצורים בין  30מהגרים שהיו עצורים במשך למעלה משלוש שנים,  16היו  ,2015

בעקבות צו של  2016מהגרים שהיו עצורים בין שנה לשנתיים. ביולי  31-שלוש שנים, וושנתיים 
מגיניאה שהיה עצור בכלא סהרונים במשך מדיני בית המשפט, שחררו הרשויות מבקש מקלט 

ם או שנים. מהגרים שלא יכלו להוכיח את אזרחותם, כולל אלה שטענו שהם אריתריאי 10
היו כפופים לאותה מדיניות של מעצר בלתי מוגדר כמהגרים ממדינות שאליהן אפשר  ,סודנים
מהגרים בעלי אזרחות שלא נקבעה או ששנויה  30-דיווח על למעלה מ UNHCRלגרש. 

הממשלה שני שחררה במחלוקת ששהו במעצר לפרקי זמן ארוכים נכון לאוקטובר. במשך השנה 
רשויות הכלא למשך למעלה מחמש שנים עצרו ר בבני אדם שאותם קרבנות אריתריאים של סח

 פי המוקד לפליטים ומהגרים.-על . זאתכי לא יכלו להוכיח שהם אזרחים אריתריאים

 מבקשי מקלט מדיניו חוקייםפליטים לא  תגירוש שמנעה חזר-למרות מדיניות מוצהרת של אי
מאריתריאה  מבקשי מקלט מדיני דירהגסודן, המשיכו פקידי ממשלה והתקשורת לללאריתריאה ו

מבקשי כלפי המספר הרב של  זו הגדרהוסודן כ"מסתננים". הממשלה והתקשורת לא השתמשו ב
-מאוקראינה וגיאורגיה, שברובם נכנסו לארץ באשרות תייר לפני שביקשו מקלט. ב מקלט מדיני

מבקשי רשות האוכלוסין וההגירה על מסלול מהיר לדחיית בקשות של הודיעה בפברואר,  26
משרד הפנים שבטוח להחזירם למדינתם והחל ליישם אותו על קבע לגביהם  מקלט מדיני
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מבקשים גיאורגיים. רשות האוכלוסין וההגירה הרחיבה את הליך המסלול המהיר למבקשים 
  באוקטובר. 17-אוקראינים ב

UNHCR גה לתושבים פלסטיניים בגדה המערבית שטענו שהם מצויים במצב דא המשיך להביע
את חייהם עקב נטיותיהם המיניות ושביקשו מעמד חוקי ותושבות בישראל. אין מנגנון מסכן ה

להענקת מעמד חוקי לאנשים כאלה, וזה מותיר את אלה שאינם יכולים לחזור לגדה עקב פחד 
משרדית -שוועדה בין מסרההממשלה יצול. בבני אדם, לאלימות ונ חרלסחשופים  ,מרדיפה

מתאם פעולות הממשלה בשטחים  שלהרווחה  רכזבראשות משרד ראש הממשלה המליצה ש
עליו  מיםירק "במקרים קיצוניים שבהם אדם טוען שמאעם הרשויות הישראליות יחד יטפל 

 שיתוף פעולה". מאשרמסיבות אחרות 

"מסתנן" כחוק למניעת הסתננות מגדיר כל מי שחוצה את הגבול בניגוד לחוק  חופש התנועה:
פי חוק -וילדיהם. על מבקשי מקלט מדיניומתיר לרשויות לעכב מהגרים בלתי חוקיים, כולל 

הליך  באמצעותבצו מנהלי ולא  חוקייםהממשלה לעצור מהגרים לא יכולה הכניסה לישראל, 
, חוקייםעליון את הסעיף בחוק המאפשר למהגרים לא ביטל בית המשפט ה 2014-משפטי. ב

 2015-לתקופה בלתי מוגבלת וב חולותלהיות עצורים במתקן  ,מבקשי מקלט מדיניכולל פליטים ו
עדיין להחזיק מותר ממשלה לקבע בית המשפט העליון שהתקופה תהיה מוגבלת לשנה אחת. 

כלא סהרונים למשך שלושה חודשים ב מבקשי מקלט מדינימהגרים בלתי חוקיים, כולל פליטים ו
 חודשים. 12כך להעבירם לחולות למשך -עם הגיעם לארץ ואחר

למחרת בבוקר מדי לילה  06:00עד  22:00משעה  חולותכמתקן חצי פתוח, הרשויות סגרו את 
חדריהם במשך הלילה אך ל. הרשויות לא הגבילו את העצירים 22:00ודרשו התייצבות בשעה 

 את המתקן. הם לעזובעלי ואסר

 חולותאפריקנים שהיו עצורים במתקן המעצר  מבקשי מקלט מדינימהגרים והתלוננו בפברואר, 
על טיפול רפואי לקוי. הרשויות סיפקו לעצירים מיטות, בגדים, מגבות נקיות, מזון, טיפול רפואי 

השנה החל ך הלבמ. חולותחינם, ותנאי מגורים עם מיזוג אוויר. טיפולי שיניים לא היו זמינים ב
אך הרשויות  ,ש״ח 480פסיכיאטר להיות זמין פעם בשבוע. עצירים קיבלו קצבה חודשית של 

באופן קבוע  עקב עבירות קטנות. בתגובה לתביעה משפטית של נהגו לקצץ בקצבה החודשית 
, קבע חולותבמתקן  חדרעצירים בכל  10ממשלתי לזכויות אדם נגד צפיפות יתר של -ארגון לא
 .6-לחדר כל יש להגביל את מספר האנשים ב 2018עד מרץ שפט הגבוה ביוני בית המש

החריג מהחזקה בחולות את כל הנשים והילדים,  2014-תיקון לחוק למניעת הסתננות, שעבר ב
גברים היכולים להוכיח שיש להם אישה או ילדים בישראל שאותם הם מפרנסים, אנשים מעל גיל 

פטר , וכאלה שבריאותם עלולה להיות מושפעת לרעה עקב המעצר בחולות. התיקון גם 60
קרבנות מוכרים של סחר בבני אדם, אך לא החריג אנשים שניצלו מעינויים שאינם עומדים  מזימון

בקריטריונים של קרבנות סחר בבני אדם. הממשלה דיווחה שהיא שחררה קרבן אחד של סחר 
דיווח על המודעות למקרים  UNHCRממתקן גבעון.  13, וכן 2016-ב חולותבבני אדם ממתקן 

רבים שבהם הרשויות לא נתנו פטור לקרבנות עינויים, וכן מספר מקרים שבהם היו מעורבים 
המוקד לפליטים ולמהגרים הגיש אנשים בעלי בעיות בריאות פיזיות או נפשיות חמורות. בינואר 

 , והתיק נמשך נכון לאוקטובר.חולותעינויים ב קורבנותעתירה לבג״ץ נגד המעצר של 

 

רבים  ,2015השיגו אשרות עבודה הניתנות לחידוש. בשנת  המוכריםפליטים מהמעטים  העסקה:
למעמד נמוך  ממעמד זההוסרו  B/1היו ברשותם אשרות עבודה  בעברש מדיני ממבקשי מקלט

אינה אשרת עבודה". , שבה כתוב במפורש "זו 2A5, ומרביתם החזיקו אשרה מסוג יותר
לעבוד במגזר הבלתי פורמלי אך לא לפתוח עסקים  מבקשי מקלט מדיניהממשלה איפשרה ל

משלהם או להרשם לתשלום מע״מ, למרות שהחוק אינו אוסר על פעילויות אלה. למרות העדר 
 מבקשי מקלט מדינילא להעמיד לדין  היתהזכות חוקית לתעסוקה, מדיניות הממשלה שפורסמה 

כלולים  מבקשי מקלט מדיניאו את מעסיקיהם בגין העסקתם. אלא שבספטמבר פסק בג״ץ ש
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פי תקנות משרד האוצר מלעבוד במסגרת חוזים -כ"עובדים זרים", קטגוריה האסורה על
ממשלתיים, כולל חוזים של השלטון המקומי עבור ניקיון ותחזוקה, שלעתים קרובות מעסיקים 

 .חוקייםמהגרים לא 

 אחוז 20במאי, דורש ממעסיקים לנכות  1-ניעת הסתננות, שנכנס לתוקף בהחוק למ
מכספי  אחוז 16לשם הפקדה בקרן מיוחדת ומוסיף עוד  חוקייםממשכורותיהם של מהגרים לא 

המעביד. המועסקים יוכלו לקבל גישה לכספים אלה רק עם יציאתם מהארץ והממשלה יכולה 
ללא אשרה. באוקטובר דיווח ארגון המסייע למהגרים  לנכות קנס על כל יום שהעובד נשאר בארץ

מזון אחרי שהחוק נכנס לתוקף. ארגונים  תבבקשות לקבל יםאחוז 20על עלייה של  חוקייםלא 
ממשלתיים כמו קו לעובד והמוקד לפליטים ולמהגרים העבירו ביקורת על החוק הדוחק את -לא

כר המינימום, וכן על כך שהוא ממילא של עובדים פגיעים אל מתחת לש מצוצמתהכנסתם ה
מוביל מעסיקים ומועסקים להחליט שרווחי יותר לעבוד בשוק השחור. נכון לאוקטובר, מנעו 
-בעיות טכניות מאלה שיצאו מהארץ לקבל את הכספים שהצטברו. קואליציה של ארגונים לא

ה עדיין תלוי ביולי. תיק זה הי 26-הראשון התקיים ב דיוןממשלתיים עתרה לבג״ץ נגד החוק וה
 בנובמבר. 1-ועומד נכון ל

תשלום שהיה בלעבוד מחוץ למתקן, אך חלקם עבדו בתוך המתקן  אסורעצירים במתקן חולות ל
 שכר המינימום. חלק מהשירותים שמספק המתקן היו תלויים בעבודת העצירים.מתחת ל

ת איתם בעת את הסכום שמותר להם לקחהחוק אוסר על מהגרים לשלוח כספים לחו״ל, מגביל 
לשכר המינימום עבור מספר החודשים שהם שהו בארץ, ומגדיר הוצאת כסף מחוץ עזיבתם 

 כפשע הלבנת הון. מדינהל

 קבועה. היתהלא לשירותי בריאות, מחסה והשכלה  נגישותה הבסיסיים:שירותים לנגישות 
הבריאות למערכת  נגישותהפליטים המוכרים המעטים קיבלו שירותים סוציאליים, כולל 

הטבות סוציאליות ציבוריות כגון ביטוח  מבקשי מקלט מדיניהלאומית, אך הממשלה לא סיפקה ל
בעלי הוריים, ו-הפגיעים ביותר, כולל ילדים, חד אנשיםלבריאות, דיור ציבורי או סיוע בהכנסה 

ביטוח בריאות  העדרממשלתי רופאים לזכויות אדם בישראל דיווח ש-הארגון הלא מגבלויות.
אנשים ללא מעמד אזרחי במדינה גרם להם להיות תלויים בפתרונות מוגבלים כגון אלה שהוצעו ל

שהיא מספקת שירותי מרפאה,  מסרההממשלה ידי משרד הבריאות או ארגונים הומניטריים. -על
 אנשיםרפואי ושירותי אשפוז כלליים ונפשיים במתקן חולות עבור  צילוםכולל שירותי מעבדה, 

שלעיתים קרובות, כאשר עציר ציין  UNHCR אולם. מבקשי מקלט מדיני, כולל המוחזקים שם
 כן יכלהו ידי עציר אחר, ובכך נפגע החיסיון -על סופקתרגום ה ,ביקש להשתמש בשירות רפואי

תחנות לטיפול בחסותה ומרפאה ניידת  סיפקהלכך השפעה על איכות הטיפול. הממשלה להיות 
. המרפאה סיפקה מבקשי מקלט מדינישהיו נגישים למהגרים ולבאם ובילד בדרום תל אביב, 

, וכן טיפול במגע מיני הערכות וטיפול של מחלות המועברותשירותים רפואיים ורפואת שיניים, 
בנשים הרות וטיפול רפואי לתינוקות. בתי חולים סיפקו טיפולי חירום למהגרים אך לעתים 

-פי ארגונים לא-עלזאת עבור טיפולי החירום, קרובות מנעו טיפולי המשך לאלה שלא שילמו 
 ממשלתיים.

מאריתריאה ומסודן,  מבקשי מקלט מדיניהממשלה סיפקה הגנה זמנית בעיקר ל הגנה זמנית:
 כמתואר לעיל.

 אנשים חסרי מדינה

פי הערכה, הגרים -דרוזים, על 23,000-, כ1981למרות היותם זכאים לאזרחות ישראלית מאז 
ומעמדם כאזרחי סוריה היה לא  אותה לקבל רובםסירבו ב 1967-ריה בבשטחים שנתפסו מסו

 אזרחותם רשומה כ"בלתי מוגדרת". היתהברור. הם החזיקו תעודות זהות ישראליות, שבהן 

שהיו בדואים  2,600התקשורת שמשרד הפנים ביטל למפרע את אזרחותם של דיווחה  ,באוגוסט
אזרחות לאבותיהם בטעות , בטענה שנעשתה "טעות ברישום" שנתנה 2010מאז  אזרחים
פי דיווח -באוגוסט, על 28-אלה חסרי מדינה. באנשים . ביטול האזרחות הותיר 1948-51בשנים 
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באוקטובר, הבעה  17-הבעיה. נכון ל לפתירתמשרד הפנים שהוא נוקט צעדים מסר עיתונאי, 
 עדיין לא נפתרה.

 בהליך הפוליטי. החופש להשתתף 3 פרק

לאזרחים את היכולת לבחור בממשלתם בבחירות חופשיות והוגנות מדי תקופה  מעניקהחוק 
 אוניברסליות ושוות. הצבעהמסוימת, בהצבעה חשאית ועל בסיס זכויות 

 בחירות והשתתפות פוליטית

ת. היו חופשיות והוגנו 2015משקיפים סברו שהבחירות לכנסת שנערכו במרץ  בחירות אחרונות:
 אחוז 3.25-מהקולות ל אחוז 2-העלה שינוי בחוק את אחוז החסימה בבחירות לכנסת מ 2014-ב

על חופש הייצוג ועקב  מגבלהמהקולות, עלייה שחלק מארגוני החברה האזרחית ביקרו עקב ה
ה הפוטנציאלית על מפלגות המייצגות את המיעוט הערבי. ארבע המפלגות בעלות רוב תהשפע

מנדטים  13-כנסת התאחדו לסיעה אחת, הרשימה המשותפת, שזכתה בערבי המיוצגות ב
 והפכה לסיעה השלישית בגודלה בכנסת.

שאינם מכירים  אדםחוקי יסוד אוסרים על מועמדות של מפלגה או  מפלגות והשתתפות פוליטית:
בקיומה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי או באופייה הדמוקרטי של המדינה, או המסיתים 

ובלי התערבות חיצונית. התנועה האסלאמית  מגבלהזאת, המפלגות פועלות בלי  מלבדלגזענות. 
לתפקיד  התמודדל, המשיכה בנוהג שלה לאסור על חבריה 2015אשר נאסרה בשנת  ,הצפונית

 הבחירות. ולהחרים אתקומי או ארצי מ

הכנסת חוק המגביל את המימון של אנשים וקבוצות העוסקים ב"פעילות העבירה  ,במרץ
בחירות" בתקופה של בחירות ממלכתיות, שבדרך כלל נמשכת כשלושה חודשים. יוזמי החוק 

ות, אך תיארו אותו כמאמץ למנוע מארגונים ומאנשים עשירים לעקוף את חוקי מימון הבחיר
 דאגה שהחוק יחנוק השתתפות פוליטית. הביעו מיםיארגוני חברה אזרחית מסו

הכנסת חוק המאפשר את הדחתו של חבר כנסת עד תום הקדנציה אם העבירה  2016ביולי 
חברי כנסת, כולל לפחות  70חברי הכנסת על סילוקו בעקבות בקשה של  120מתוך  90יצביעו 

ר כנסת שהודח תוכל להחליף את חבר הכנסת בחבר הבא מהאופוזיציה. המפלגה של חב 10
המופיע ברשימת המפלגה, והחבר שהודח יוכל להיבחר שוב בבחירות הבאות. חבר הכנסת 

ממשלתיים עתרו לבג״ץ נגד החוק -ח״כ יוסף ג׳בארין ושני ארגונים לא ,מהרשימה המשותפת
קים ערבים ושהוא פוגע , בטענה שהממשלה התכוונה שהחוק יופנה נגד מחוק2016בדצמבר 

 בעקרונות דמוקרטיים כגון ייצוג אלקטורלי וחופש הביטוי. תיק זה עדיין תלוי ועומד בסוף השנה.

אין חוקים המגבילים השתתפות של נשים ו/או בני מיעוטים  השתתפות של נשים ומיעוטים:
במימון מפלגות  אחוז 15פי חוק ניתן מימון נוסף של -בתהליך הפוליטי, וקבוצות אלו עשו כן. על

לרשימות המתמודדות בבחירות עירוניות אם לפחות שליש מהמועמדים הן נשים. למרות 
שמנהיגים פוליטיים וחברתיים בכירים באים לעתים קרובות מקרב קציני צה״ל שהם ברובם 

, כולל בעמדות מנהיגות. נשים מתמודדות עם במידה ניכרתגברים, נשים השתתפו בפוליטיקה 
ים תרבותיים משמעותיים במפלגות המייצגות תנועות דתיות שמרניות ואת המיעוט מחסומ

ערביות המיוצגות ברשימה נבחרו שתי נשים  2015-הערבי, למרות שבבחירות שנערכו ב
-חברות נשים ו 33חברים  120היו בכנסת המונה  ,כחברות כנסת . נכון לספטמברהמשותפת 

מוסלמים, שלושה דרוזים ונוצרי אחד(. נכון  13) חברים ממיעוטים אתניים או דתיים 17
סגנית  היתהחברים ארבע נשים ושר דרוזי אחד. אישה אחת  23כלל הקבינט שבו  ,לספטמבר

שר; לא היו ערבים. בפעם הראשונה, אזרחית ערביה מישראל, עאידה תומא סולימאן, מונתה 
חברי בית המשפט העליון  15לכהן כיו״ר ועדה קבועה בכנסת, הוועדה למעמד האישה. בקרב 

 נשים וערבי אחד. 4היו 

למועצה  שויךתושבים לא  ,6,000-שבו כ ,פי "עדאלה", הכפר הבדואי המוכר אלפורעה-על
 אזורית, ופירוש הדבר שתושביו לא יכלו להצביע לשלטון המקומי.
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 . שחיתות והיעדר שקיפות בממשלה4 פרק

את  מיישמת הממשלההחוק מטיל עונשים פליליים על שחיתות מצד גורמים רשמיים, וככלל 
 ענישה.-בעיה של אי היתה. היו דיווחים על שחיתות של גורמים רשמיים, אולם לא ביעילות החוק

. נכון לדצמבר ארבע יםבכיר גורמים פוליטייםהממשלה המשיכה לחקור ולהעמיד לדין  שחיתות:
בקבלה נתניהו " הואשם 1000. ב"תיק ומקורביוראש הממשלה נתניהו מו נגד התקייחקירות 

" התמקד בשאלה אם נתניהו ניסה לעשות שימוש לרעה 2000בלתי הולמת של מתנות. "תיק 
בסמכותו כדי לדכא תחרות עיתונאית בתמורה לכיסוי חיובי בעיתונות. חקירה משטרתית 

חד מצד פקידים ממשלתיים כדי לסייע ברכישה ", התמקדה בשו3000שלישית, הידועה כ"תיק 
ולגזור רווחים מעסקת צוללות בסך מיליארד דולר עם התאגיד הגרמני "טיסנקרופ". "תיק 

פי דיווחים, התמקד בשחיתות אפשרית שנדונה בדו״ח של מבקר המדינה על -", על4000
של חברת תקשורת ומשרד התקשורת כאשר ראש הממשלה שירת גם כשר התקשורת.  תקנות,

עבירות בכל המקרים. המשטרה חקרה גם את אשתו של נתניהו, הנתניהו הכחיש את ביצוע 
שרה, לגבי אפשרות של שימוש לרעה בכספים ממשלתיים הקשורים לבית המגורים הרשמי של 

 ידים בכירים היו תחת חקירה על עבירות שונותראש הממשלה. מספר שרי ממשלה נוספים ופק
 שיוחסו להם.

חוק שאסר על המשטרה לתת המלצה אם כן או לא להעמיד הכנסת בדצמבר, העבירה  28-ב
לדין פקיד ציבור כאשר היא מעבירה חקירה לפרקליטות. החוק אינו חל על חקירות שהתנהלו 

 כבר לפני העברת החוק.

חודשים  16תנאי, אחרי שישב -ביולי, שוחרר ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט על 2-ב
 בכלא בעקבות הרשעתו על מרמה והפרת אמונים.

בעלי תפקידים בכירים כפופים לחוקים לגילוי פיננסי מקיף ונציבות שירות המדינה  גילוי פיננסי:
בגילוי זה ללא הסכמת  מאמתת את הצהרותיהם. הרשויות אינן מפרסמות את המידע הנמסר

 ציות.-האדם שמסר את הגילוי. אין ענישה פלילית ספציפית על אי

. עמדת הממשלה בעניין חקירות בינלאומיות ולא ממשלתיות הנוגעות להפרות 5 פרק
 לכאורה של זכויות אדם

מהממשלה כשהם חוקרים  מגבלהמגוון ארגוני זכויות אדם מקומיים ובינלאומיים פעלו ככלל ללא 
ומפרסמים את ממצאיהם על מקרים הנוגעים לזכויות אדם. גורמים ממשלתיים נענו ככלל 

ממשלתיים שהיו -להשקפותיהם של ארגונים אלה וחברי הכנסת הזמינו דרך קבע ארגונים לא
ממשלתיים -בכנסת. ארגונים לא חוקבנושא הצעות  דיוניםבביקורתיים כלפי הממשלה להשתתף 

לעתור ישירות לביהמ״ש העליון בכל הנוגע למדיניות הממשלה, והם של זכויות אדם צריכים 
 רשאים לעתור לביהמ״ש העליון בשם יחידים.

ממשלתיים ישראלים ופלסטינים, בייחוד כאלה המתמקדים בבעיות של זכויות אדם -ארגונים לא
 והביקורתיים כלפי הממשלה טענו שהממשלה ביקשה להפחיד ולהכפיש אותם. שוברים שתיקה,
קבוצה של יוצאי צבא שמטרתם ליצור שקיפות על אופן האינטראקציה של צה״ל עם פלסטינים 

יעד של רטוריקה שלילית קיצונית במשך השנה. לדוגמה, בראיון  היתהבגדה המערבית ובעזה, 
ממשלתי -סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי את הארגון הלאהשוותה באפריל,  26-עם גלי צה״ל ב

ביולי,  24-ביוני וב 22-אס ותיארה אותו כ"אויב הפוגע במדינת ישראל". בלארגון הטרור חמ
לבקשת שרת המשפטים איילת שקד, חקרה המשטרה את דובר שוברים שתיקה דין יששכרוף 

אישומים הקשורים לטענתו שהוא תקף גבר פלסטיני בעת שירותו בצה״ל. בנובמבר סגר גין ב
ה שהמקרה לא אירע. הרשויות פתחו שוב את התיק פרקליט המדינה את החקירה, והגיע למסקנ

פי -בדצמבר אחרי ששוברים שתיקה סיפקו ראיות שהמשטרה ריאיינה את הקרבן הלא נכון, על
דיווחי התקשורת. באוקטובר דיווחה התקשורת שראש הממשלה נתניהו הטיל על שר התיירות 

קשים להעמיד לדין חיילי יריב לוין לנסח הצעת חוק שתאסור את פעילותם של ארגונים המב
 צה״ל.
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(, והאשים את הארגון HRWמשרד הפנים לתת היתר עבודה לחוקר של סירב בפברואר  20-ב
 באפריל. 26-שלו בוויזה משרד הפנים אישר את האך לאחר מכן  ,בהפצת "תעמולה פלסטינית"

-אאזרחים זרים הקשורים לארגונים לשל לארץ  תםכניסאת משרד הפנים המשיך למנוע 
הם קוראים לחרם על מדינת ישראל, על אחד כי  טענההממשלה ש מסוימיםממשלתיים 

בשטחים המצויים תחת שליטתה. )למידע על יוזמות חרם נגד ישראל  גופיםממוסדותיה, או על 
 .א.(2 פרקוהתנחלויות ישראליות בגדה המערבית, ראו 

נוכחותה הצבאית  יוםלסממשלתיים ישראלים, בייחוד אלה הקוראים -של ארגונים לא צוותאנשי 
הביעו קיבלו איומי מוות, שהתגברו בתקופות שבהן פקידי ממשלה  ,של ישראל בגדה המערבית

הפרקליטות לדין אדם מבני ברק באישום של העמידה בספטמבר,  4-. בםפעילותל התנגדות
מקרים נפרדים, כולל ונדליזם בבית כנסת רפורמי  6-מסוכנים בונדליזם, סחיטה והכנת חומרים 

 ותכנון הצתה במטה שוברים שתיקה. 2016ברעננה בנובמבר 

או ביטלו את השתתפותם  להשתתף שבהן פקידי ממשלה סירבו ,בעקבות סדרה של תקריות
תלונה  ACRIהגישה , 2017-ל 2014בין  ארגוני זכויות אדםידי -באירועים שאורגנו על

בספטמבר עודדה משרדי ממשלה לנהל  19-באוגוסט. תשובת הפרקליטות ב 16-לפרקליטות ב
 שיח עם החברה האזרחית, כולל באמצעות השתתפות בכנסים.-דו

פעולה עם האו״ם ועם גופים  הממשלהשתפה ככלל  האו״ם או גופים בינלאומיים אחרים:
במועצה לזכויות אדם של האו״ם, כולל בינלאומיים אחרים. הממשלה המשיכה את השתתפותה 

ביולי שקבעה  7-ב UNESCO-". בעקבות הצבעה בהבדיקה התקופתית האוניברסליתתהליך "
שמערת המכפלה בחברון היא אתר מורשת עולמי פלסטיני, הודיע ראש הממשלה נתניהו 
שת שהממשלה תקצץ מיליון דולר מדמי החברות באו״ם ותפנה את הכסף להקמת מוזיאון מור

למשרד נתניהו באוקטובר, הורה  12-יהודית בקרית ארבע בחברון ולפרויקטים דומים אחרים. ב
. הממשלה המשיכה במדיניות אי שיתוף UNESCO-החוץ לעשות הכנות לפרישת ישראל מ

הפעולה עם "המשקיף המיוחד של מועצת זכויות האדם של האו״ם על המצב בשטחים 
 ".1967אז מ נמצאים תחת כיבוששהפלסטינים 

מבקר המדינה שימש גם כנציב תלונות הציבור בנושאים של  גופים ממשלתיים למען זכויות אדם:
זכויות אדם. נציב תלונות הציבור חקר תלונות נגד גופים סטטוטוריים הנתונים לפיקוחו של מבקר 

המדינה, כולל משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ומוסדות של המדינה, תאגידים 
משלתיים ועובדיהם. נציב תלונות הציבור רשאי להשתמש בכל אמצעי חקירה רלוונטי, מ

 ובסמכותו להורות לכל אדם או גוף לסייע בחקירה.

 . הפליה, התנכלות חברתית וסחר בבני אדם6 פרק

 נשים

, הוא עבירה שהעונש הןידי בעלי-אונס, כולל אונס של נשים נשואות על אונס ואלימות במשפחה:
או  ,שנות מאסר על אונס בנסיבות מחמירות 20או עד  ,שנות מאסר 16עבורה יכול להגיע עד 

ביעילות הממשלה אכפה במהלך השנה קרוב משפחה. מתבצעת נגד אם אונס או עבירה מינית 
 ס.ונאת חוקי הא

ות משטרתית או של פעיל בעלילקבוצות ערביות ויהודיות של זכויות נשים מחו נגד העדר 
 הממשלה מסרהאדישות חברתית לתמיכה בפעולות שנועדו להילחם נגד אלימות במשפחה. 

שהמשטרה פיתחה תהליכים ואימנה חוקרים מיוחדים לעסוק באלימות במשפחה, עבירות מין, 
 בקהילות שונות, כולל הקהילה הערבית. הרחקהוהפרה של צווי 

הודיות, מוסלמיות, בדואיות ודרוזיות מסוימות נתונות נשים השייכות לקהילות אורתודוקסיות י
עצם ש הממשלה מסרהללחץ חברתי קשה מאוד שלא לדווח על אונס או על אלימות במשפחה. 

של דיווח וחקירת אונס ואלימות משפחתית היו בעייתיים  המוצדקתמודעות והלגיטימציה ה
 במיוחד בקהילות אלה.
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מקלטים לקרבנות אלימות במשפחה,  14משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הפעיל 
כולל שניים עבור הקהילה הערבית, שני מקלטים מעורבים ליהודיות וערביות, שניים עבור 

חרדיות. משרד העבודה גם הוא הפעיל קו -הקהילה החרדית ושמונה עבור קהילות יהודיות לא
ת. משרד העבודה סייע לנשים שהיו מעורבות בזנות, כולל הספקת מקלטי חם לדיווח על התעללו

 חירום, מרכזי יום והוסטלים טיפוליים.

פי חוק, אולם היא נפוצה מאוד. חומרת העונש על -הטרדה מינית אסורה על הטרדה מינית:
הטרדה מינית תלויה בחומרת המעשה ובשאלה אם הדבר היה כרוך בסחיטה. המשטרה הודיעה 

ל הקרבנות הידועים על זכויותיהן לקבל סיוע מאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית לכ
ניתן לקרבנות לעקוב אחרי ההתקדמות בתיקים שלהם באמצעות מערכת  ,פי חוק-בישראל. על

 מידע.קבלת ממוחשבת ומוקדים טלפוניים ל

מנשים להסתתר  בחלק מהשכונות החרדיות הציבו ארגונים פרטיים "שלטי צניעות" שדרשו
 לא צייתהבית שמש  יתמלהראות בציבור כדי להימנע מהסחת דעתם של גברים חרדים. עיריי

שהורה להסיר את השלטים, מה שהוביל את בית  2016ומינואר  2015-מ בית המשפטלצו 
 $(2,800ש״ח ) 10,000ביוני שהעירייה תישא בקנס של  7-המשפט המחוזי בירושלים לפסוק ב

, שאישר לבג"צביולי. העירייה ערערה על ההחלטה  6-לטים יישארו תלויים אחרי הליום אם הש
באוקטובר,  19-את הממצא של ביזיון בית המשפט. לפחות שני שלטי צניעות נותרו תלויים נכון ל

 .2018הבא נקבע למרץ  דיוןוה

רת שרב פקד רוני ריטמן, ראש היחידה המשטרתית לחקיהתקשורת בספטמבר, דיווחה  3-ב
יתפטר  ,(4 פרק" החוקרת את ראש הממשלה נתניהו על שחיתות )ראו 433שחיתות "להב 

. פרקליט המדינה יהודה 2010-בסוף השנה עקב האשמות בהטרדה מינית של שוטרת ב
, אך באוגוסט הורה בית המשפט הגבוה למפכ״ל 2015-ויינשטיין סגר את החקירה נגד ריטמן ב

מדוע הוא הרשה לריטמן להמשיך בעבודתו למרות התלונה על המשטרה רוני אלשיך להסביר 
 הטרדה מינית.

: לא היו דיווחים על הפלות בכפייה, עיקור כפוי או שיטות אחרות כפייה בשליטה באוכלוסיה
לכפיית שליטה באוכלוסיה. הערכות על מוות של אמהות ושכיחות השימוש באמצעי מניעה 

www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-ב:  מצויות
/2015/en-mortality. 

מעמד משפטי זהה לנשים ולגברים. בבתי המשפט הפליליים והאזרחיים  החוק מעניק הפליה:
הפוסקים בדיני   –בתי דין דתיים מגבילים  מסוימיםבנושאים  אךנשים וגברים מאותן זכויות, נהנו 

 והדרוזיות.את זכויות הנשים היהודיות, הנוצריות, המוסלמיות  –משפחה, כולל גירושין 

על עתירה של ארגוני זכויות נשים למנות  דיוניםבאוגוסט, בעקבות שלוש שנים של  15-ב
מנכ״לית אישה לבתי הדין הרבניים, פסק בית המשפט העליון שהיות והתפקיד הוא מטבעו 

הודיעה  ,מינהלי ולא דתי, עליו להיות פתוח לכל מי שהוסמך כטוען רבני, כולל נשים. ביוני
מינהלת בתי הדין הרבניים על אישה כסגנית מנכ״ל בפעם הראשונה. למרות שנשים משרתות 
כעת כשופטות בבתי משפט לא דתיים, הן ממשיכות להיות מנועות משירות כשופטות בבתי דין 

 רבניים.

את חנה חטיב כאישה השופטת הראשונה בבתי הדין השרעיים הממשלה באפריל, מינתה  25-ב
 אמיים( בישראל.)האסל

יהודי לבקש גט, כאשר גם הבעל וגם האישה חייבים לתת  לגבראישה יהודיה או ל מאפשר חוקה
בעלים מתנים את מתן הגט בכך  ,את הסכמתם לכך כדי שהגירושין ייכנסו לתוקף. לעתים

שנשותיהם ייכנעו לדרישותיהם, כגון כאלה הנוגעות לבעלות על רכוש או למשמורת על ילדים. 
פי מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן, אלפי נשים -וצאה מכך, עלכת

נשים יהודיות  ,. במקרים נדיריםחוקייםילדים שייחשבו  לדתאו ל שוביהודיות לא יכלו להתחתן 
פי ההלכה היהודית. בתי דין -סירבו לתת גט לגברים, אך לכך יש השפעה פחותה על הבעל על

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
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את הבעל המסרב לתת גט לאשתו, אך גם סירבו לתת גט ללא הסכמת תים לערבניים הענישו 
 הבעל.

בתי הדין השרעיים ללא הסכמת הבעל  באמצעותאישה מוסלמית יכולה לעתור ולקבל גירושין 
. חוזה נישואין יכול לספק תנאים אחרים שבהם היא תוכל לקבל גט ללא מסוימיםבתנאים 

שתו ללא הסכמתה ומבלי לעתור לבית הדין. נוצרים הסכמתו. גבר מוסלמי יכול להתגרש מא
פי הזרם -רשאים לבקש להיפרד או להתגרש רשמית באמצעות בתי הדין הכנסייתיים שלהם, על

שאליו הם משתייכים. גירושין במגזר הדרוזי נערכים בהצהרה בעל פה של הבעל בלבד, ואחר 
לא שוויוני זיות נושאות נטל כך נרשמים דרך בתי הדין הדתיים של הדרוזים. הנשים הדרו

משפחה או ענייני בגירושין, והן נדרשות לעזוב לאלתר את הבית עם ילדיהן. בית משפט אזרחי ל
ילדים, דמי מזונות וענייני רכוש לאחר הגירושין, מה שמעניק  לעבית דין דתי מיישב משמורת 

 אלא אם ניתן להראות שילד "זקוק" במיוחד לאמו. ,העדפה לאב

וסר אמנם על הפליה בהעסקה ובשכר על רקע מגדרי והוא מאפשר להגיש תביעות החוק א
פער בשכר בין גברים לנשים. הממשלה מסבסדת מעונות יום ותכניות  עדיין קייםייצוגיות, אולם 
כדי לעודד השתתפות בתעסוקה של אמהות ומציעה הכשרה מקצועית  הלימודיםאחרי שעות 

 הוריים.-לחד

משרד ראש הממשלה פועלת לעידוד השתתפותן של נשים בהרשות לקידום מעמד האישה 
בכל הממשלה דורשת שאלימות במשפחה. בבממשלה ובמגזר הפרטי ונאבקת בהטרדה מינית ו

פעל בנושאים הנוגעים לקידום זכויות ת\שי ת\יועץ היהת\י עיר, רשות מקומית ומשרד ממשלתי
 האישה.

 ילדים

לה אם לפחות הורה  צהלדים מקבלים אזרחות בלידתם בתוך המדינה או מחוי רישום ילודים:
פי החוק, לידות -מתאריך הלידה. על מיםי 10אחד הוא אזרח. לידות אמורות להרשם תוך 

נרשמות במדינה רק אם ההורים הם אזרחים או תושבי קבע. כל ילד שנולד בבית חולים ישראלי 
 .לידתואת מקבל מסמך רשמי מבית החולים המאשר 

, אזי לאהורה; אם אחד ההורים הוא אזרח ישראלי והשני המעמדו של ילד נובע ממעמדו של 
ביחד עם ההורה שהוא אזרח ישראלי או  גריםהילד יוכל להרשם כישראלי כל עוד הוא או היא 

 תושב קבע.

חסרי מסמך אישור לידה, שאינו תעודת לידה, עבור ילדים משרד הפנים , מנפיק UNHCRפי -על
 מעמד תושב חוקי במדינה.

 והינו חינוך חובה עד כיתה י״ב. 17נו חינם ואוניברסלי עד גיל יחינוך יסודי ותיכוני ה חינוך:

הממשלה לא אכפה חינוך חובה בכפרים בדואים בלתי מוכרים בנגב. ילדים בדואים, בייחוד 
הממשלה לא  .יותבנות, המשיכו להיות בעלי השיעור הגבוה ביותר במדינה של אנאלפבית

משרד החינוך התחיל  ,העניקה היתרי בנייה בכפרים בלתי מוכרים, כולל עבור בתי ספר. באפריל
שהסעת ילדים  מסרוממשלתיים -ילדים בדואים. ארגונים לא 21לספק תחבורה לגני ילדים עבור 

וה מהום הכפרי לידבתי ספר  בנייתספריות בכפרים לא מוכרים במקום -בית-למסגרות טרום
באוקטובר הורה בית המשפט המחוזי בבאר שבע  15-הפליה. בתגובה לעתירה בנושא זה, ב

 לממשלה להגיש תכנית מפורטת לבנייה מהירה של תחנות אוטובוס בטוחות.

יים נפרדים עבור ילדים יהודים, שבהם השיעורים התנהלו ממלכתהממשלה הפעילה בתי ספר 
 ממלכתייםבתי ספר  נםיעורים התנהלו בערבית. יששבהם הש ,לילדים ערביםעבור בעברית, ו

נפרדים לילדים יהודיים ממשפחות דתיות וממשפחות חילוניות. משפחות יכולות לבחור את 
 עבור ילדיהן ללא קשר למוצא אתני או דתי. הממלכתייםספר המערכת בתי 
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הממשלה הציעה לממן באופן מלא בתי ספר נוצריים אם הם יהפכו לחלק ממערכת החינוך 
מיליון ש״ח  50 להם זאת. הממשלה התחייבה להעביר  אופציהאך הכנסיות דחו  הממלכתית,

לא פתרה את הגרעונות השנתיים  ו. מנהיגי כנסיות ציינו שהעברה זנוספיםמיליון דולר(  14)
ר הכספי לעומת שתי מערכות חינוך יהודיות חרדיות בעלות זיקה שלהם ולא סגרה את הפע

 פוליטית.

, בעיקר עבור 2016כיתות א׳ חדשות בשנת  10-גני ילדים חדשים ו 46אביב פתחה -עיריית תל
הפרדה ביניהם לאוכלוסיה הכללית. ובכך גרמה לחשש מילדים של מהגרי עבודה ופליטים, 

 חוקית.-תימוצא היא בל המבוססת על ארץהפרדה 

לכך   ,היהודית ברובהלנצרת עילית,  תושבים ערבים נהירת  הובילהבשנים האחרונות 
 ,תלמידים ערבים נותרה ללא אופציה לחינוך בערבית. כתוצאה מכך 2,600-שאוכלוסיה של כ

 2016רוב ערבי. ביוני  נושבהם יש ,מרבית התלמידים הלכו לבתי ספר בנצרת ובכפרים סמוכים
היה תלוי תיק דיון בעתירה שדרשה הקמת בית ספר לתלמידים דוברי ערבית, וה ACRIהגישה 
 בסוף השנה. ועומד

. 6גיל מתחתל י מעמד חוקיחסרהממשלה מספקת שירותי רפואה מונעת לקטינים  טיפול רפואי:
, היא מספקת שירותים הדומים לאלה הניתנים לאזרחים, ללא 18אזרחים מתחת לגיל -עבור לא

הנו תושב  שבעל המשמורת עליהםקשר למעמדם החוקי במדינה. הסדר זה אינו כולל קטינים 
 הרשות הפלסטינית.

החוק מורה על דיווח חובה של כל חשד להתעללות בילד. הוא דורש גם  התעללות בילדים:
משרה אחרים לדווח על  בעליוע רפואיים וחינוכיים, וכל מאנשי שירותים חברתיים, אנשי מקצ
או נאלצו לעסוק בזנות, עבירות מיניות,  ה, עסקו בזנות אינדיקציות שקטינים היו קרבנות של

נטישה, רשלנות, תקיפה, התעללות או סחר בבני אדם. משרד החינוך הפעיל יחידה מיוחדת 
עזרה למערכת החינוך במניעה זו וער, ולנושא מיניות ולמניעת התעללות בילדים ובבני נ

 והתערבות הולמת במקרים של חשד להתעללות בקטינים.

תלונות בנושאי התעללות פיזית במהלך השנה המועצה הלאומית לשלום הילד בישראל קיבלה 
דאגה  הביעוממשלתיים -. ארגונים לאנאותהלא  יםלימוד סביבתומינית, פורנוגרפיה של ילדים ו

המשטרה במקרים של התעללות בילדים ואלימות במשפחה שדווחו בקהילות לגבי רשלנות 
 מיעוטים.

יותר שהרו  ותהחרגת צעיר תוך, 18גיל מינימום חוקי לנישואין הוא  נישואין מוקדמים ובכפייה:
הממשלה שבית המשפט התיר את נישואיהם בשל נסיבות מיוחדות.  16והחרגת זוגות מעל גיל 

, אך יתכן שהיו 2016-במרשם האוכלוסין ב 15ין של ילדים מתחת לגיל שלא נרשמו נישוא מסרה
 כמה מקרים של נישואין כאלה שלא נרשמו. למידע נוסף ראו נספח ג׳.

שנות מאסר לעבירות  20עד  7החוק אוסר על ניצול מיני של קטין וקובע  ניצול מיני של ילדים:
מסוג זה, בכפוף לנסיבות. החוק אוסר על החזקת פורנוגרפיה של ילדים )באמצעות הורדה 

 מהאינטרנט( וגישה לחומרים כאלה )באמצעות סטרימינג(. הרשויות אכפו את החוק.

 14. יחסי מין בהסכמה עם קטין/קטינה בגילאים 16בהסכמה הוא  קיום יחסי מיןגיל המינימום ל
 והעונש על כך הוא מאסר של עד חמש שנים. אונס סטטוטורימהווה  16עד 

בדבר ההיבטים  1980המדינה חתומה על אמנת האג  חטיפת ילדים בזירה הבינלאומית:
 מחלקת המדינה האמריקאיתשל  דוחהאזרחיים של חטיפה בינלאומית של ילדים. ראו את ה

AbductionAnnual Report on International Parental Child  באתר:  
travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html. 

 אנטישמיות

https://travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html
https://travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html
https://travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html
https://travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html
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הממשלה פשעים המכוונים מגדירה , לעתים קרובותמכלל האוכלוסייה.  אחוז 80-כ היוויהודים 
של תוצאה פשעים כישראלי ולא -נגד יהודים כפשעים לאומניים הנוגעים לסכסוך הפלסטיני

 אנטישמיות.

ארורי אורתודוקסיים כ"-הרב הספרדי הראשי שלמה עמאר יהודים לאתיאר באוגוסט,  31-ב
פי דיווחים עיתונאיים. ראש הממשלה נתניהו גינה את הערותיו של עמאר. -רשעים", עלה

"החוקים בגין התקשורת שחברת הכנסת מהאופוזיציה חנין זועבי אמרה שדיווחה בספטמבר 
-להשוות את ישראל... לגרמניה בשנות ה מתקבל על הדעתמתאים ו"הפשיסטים" של ישראל 

30". 

 , לממשלה יש חוקים ומנגנוניםםאו פיצוי עבור נכסים מתקופת השואה לגבי תביעות להחזר
תביעות כאלה. חוקים ישראלים  במידה מסוימת ביישובוהיא התקדמה  הקשורים בנושא

 נשארו בחיים לאחרבעליהם לא ו יהמלחמת העולם השניזמן נכסים שיובאו בנוגעים לרלבנטים 
המלחמה. נכסים שלא נתבעו הוחזקו בנאמנות ולא הועברו ליורשים חוקיים, שבמרבית המקרים 

שבשנים  הממשלה מסרהשנספו היו נכסים בישראל.  משפחתםלא היו מודעים שלקרובי אף 
 קשר עם תובעים פוטנציאליים. צירתהאחרונות היא יזמה תכנית לי

 אדםסחר בבני 

 :בדבר סחר בבני אדם באתר מחלקת המדינה האמריקאית דוחראו את 
/www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt. 

 אנשים עם מוגבלויות

שירותים  מתןיסור הפליה נגד אנשים בעלי מוגבלות בחוקי היסוד מספקים מסגרת חוקית לא
פיזיים  כן סידוריםממשלתיים. החקיקה מחייבת גישה לבניינים, מידע, תקשורת, תחבורה ו

גישה לשירותי בריאות הנפש כחלק מביטוח הבריאות  מו כןושירותים במקום העבודה, וכ
 הממשלה חוקים אלה.אוכפת  ,ככללוידי הממשלה, -המסובסד על

מחייב רשויות מקומיות לבצע את כל השינויים  2005-החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מ
 יישום החוקללעשותם נגישים. המועד האחרון  על מנת קומות ציבורייםומ םהנדרשים לבנייני

בנובמבר  1-בנובמבר; בבניינים בבעלות ממשלתית הוא ה 1-ממשלתיים היה ה-בבניינים לא
עבור בניינים  2021בנובמבר  1-רד המשפטים האריך את המועד האחרון עד ה, אך מש2018

  ומקומות שבבעלות הרשויות המקומיות.

 .בתעסוקה, בדיור ובחינוך נמשכו נגישותההפליה החברתית והיעדר 

 מוגבלויות. בעלילרעה על ערבים  השפיעולעיריות ערביות  מספיק  מימון היעדר

 עדיין היתה נגישות מצומצמת למקומות דיור מוגן בתוך קהילותיהם.מוגבלויות בעלי לאנשים 

מוגבלות, כגון פטירתם מעמידה  בעליאנשים ללשירותים ציבוריים גישה בהחוק נותן עדיפות 
 בתור.

 מיעוטים על רקע לאום/גזע/מוצא אתני

היו אזרחים ערבים, שרבים מהם מזדהים כפלסטינים, התמודדו עם הפליה מוסדית וחברתית. 
אזרחים ערבים. על פרופיל גזעני  יצרומקרים רבים שבהם שירותי הבטחון או אזרחים אחרים 

 שאינו מקבל באופן שיטתימאי ביקר את משרד המשפטים על כך חודש דיווח מבקר המדינה מ
 תלונות על הפליה וחוסר שוויון.

אנשים וקבוצות של יהודים נגד  יחידיםהיו התקפות "תג מחיר", המתייחסות לאלימות מצד 
שאינם יהודים ורכושם מתוך מטרה של "גביית מחיר" על פעולות שנקטה הממשלה נגד 

האינטרסים של התוקפים. הממשלה מסווגת התקפות תג מחיר כטרור. העבירות הנפוצות 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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 פי המשטרה, היו התקפות נגד כלי רכב, השחתת נדל״ן, נזקים למקומות קדושים של-ביותר, על
 מוסלמים ונוצרים, תקיפות ונזק לקרקעות חקלאיות.

על קירות האבן  ריססושרפו מציתים חלק גדול מכנסיית הלחם והדגים בטבח׳ה ו 2015בשנת 
הרשיע בית משפט  ,של הבניין פסוקים מתוך הסידור היהודי שבהקשר זה השמיצו נוצרים. ביולי

אישומים הכוללים הצתה והשחתת נדל״ן ממניע עוין וזיכה חשוד שני. בינואר על אדם אחד 
הנשיא ריבלין השתתף בפברואר,  12-מיליון ש״ח עבור שיקום הכנסיה. ב 1.5הממשלה שילמה 

 ציין את סיום השיקום.אשר דתי -בטקס בין

זכוכית צבעונית, כנסיה במנזר בית ג׳מאל, שברו פסל, ניפצו חלונות בריונים בספטמבר, השחיתו 
פי -הותקפה בשנים האחרונות. על וזהפעם השלישית שכנסיה  היתהוגרמו נזקים לריהוט. זו 

מעצרים אחרי אף  בוצעו, מנזר של המסדר הפרנציסקני, לא הקודש הפרנציסקאנים בשירות ארץ
 אחת מההתקפות נכון לסוף השנה.

תכנית חומש הקבינט אישר , הציבור הערביקהילת בעקבות משא ומתן עם  ,2015בשנת 
 26-לפיתוח המגזר הערבי בתחומי החינוך, התחבורה, המסחר, התעסוקה והשיטור. ב

כשלושה מיליארד ש״ח בכפוף  העבירההיא  2016כי בשנת הממשלה דיווחה באוקטובר, 
ותכננה העברות של למעלה משני מיליארד ש״ח במשך השנה. אך "מוסאוא" דיווח  וזלהחלטה 
ידי -עללהיות מאושרות רטרואקטיבית חייבות הות התקציביות אמרבית ההקצכי  באוקטובר

 .עדיין , לא אושרוכל אחת מהן לחוד ,ועדת הכספים של הכנסת

הממשלה השתמשה במדיניות הפליה מתקנת עבור מיעוטים לא יהודים בשירות המדינה. 
מיליון ש״ח  15קעה של באוגוסט, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הודיע על הש

 טק.-לשלב עובדים ערבים במגזר ההייעל מנת בחמש השנים הבאות 

יצרו שונות  רשמי, לא ממלכתי מוכר ובלתי רשמי-חינוך נפרדות בתוך החינוך הממלכתימערכות 
רבה באיכות החינוך. תלמידים ערבים, דרוזים וחרדים עברו את בחינת הבגרות בציונים נמוכים 

חרדים. הממשלה המשיכה להפעיל תכניות חינוכיות ותכניות -הם היהודים הלאיותר מעמיתי
הזמינה המועצה להשכלה גבוהה הצעות להקמה  2015-מלגות לטובת תלמידים ערבים. ב

התקדמות  היתהולהפעלה של מכללה במימון ממשלתי ביישוב ערבי בצפון ישראל, אך לא 
 ממשית לקראת פתיחת המוסד נכון לאוקטובר.

משרד התחבורה, התשתיות והבטיחות בדרכים הודעות אוטומטיות השתיק  2016ובמבר בנ
אחר שקיבל תלונות מראש העיר ומהתושבים. לבערבית באוטובוסים עירוניים בבאר שבע 

אוטובוסים המשיכו להציג הודעות אלקטרוניות בערבית ובעברית. בתגובה לתביעה מצד תושבים 
 ביוני. 7-ההודעות בערבית עד ההמשרד את החזיר ערבים, 

בבעלות הקק״ל,  אחוז 12.5-. זה כולל כהן אדמות ציבוריתמהקרקעות בישראל  אחוז 93-כ
יהודים. ארגוני זכויות אדם משכו בינואר -שתקנותיה אוסרים מכירה או החכרה של קרקעות ללא

יורשו לפיו  ,רנהל מקרקעי ישראל וקק״ל הגיעו להסדילאחר שמ 2004את עתירתם משנת  2016
נהל מקרקעי ישראל יעניק יאזרחים ערבים להשתתף בכל המכרזים על קרקעות קק״ל, אך מ

עתרו  2016לקק״ל חלקת אדמה אחרת בכל פעם שאזרח ערבי בישראל יזכה במכרז. באוגוסט 
חברים במועצת רשות  14מתוך  6-ארגוני זכויות אדם לבית המשפט הגבוה נגד הדרישה ש

של קק״ל להיטיב רק עם אזרחים יהודים  משימההיהיו נציגי קק״ל, בטענה שמקרקעי ישראל 
 28-יהודים. התיק היה עדיין תלוי ועומד בסוף השנה. ב-עלול לגרום למועצה להפלות נגד לא

תיקון לחוק רשות מקרעי ישראל שדרש ייצוג של חבר ערבי, דרוזי או הכנסת במרץ, העבירה 
 ת מקרקעי ישראל.צ׳רקסי במועצת המנהלים של רשו

 חוקהפי -מאושרת, ועלמתאר -תוכנית שלא היתה להןחוקית בערים -בנייה חדשה נותרה בלתי
מתוך  131-היו ל 2015שנכון לשנת  הממשלה מסרהאחריות זו מוטלת על הרשויות המקומיות. 

. אך 84קידם מינהל התכנון  ןיישובים ערבים תכניות מתאר מאושרות לפיתוח, שמתוכ 133
ממשלתיים המשרתים את האוכלוסיה הערבית טענו שיש הפליה בזכויות התכנון -ארגונים לא
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והחלוקה לאזורים, וציינו שוועדות לאישור התכנון והחלוקה לאזורים לא כללו ייצוג ערבי. ארגונים 
שהתכנון עבור אזורים ערבים היה הרבה יותר איטי מאשר עבור רשויות  מסרוממשלתיים -לא

יות יהודיות, מה שהוביל אזרחים ערבים מתוסכלים לבנות או להרחיב את בתיהם ללא מקומ
הממשלה. תכנית עבור הכפר הבדואי אל שמוציאה אישור חוקי, ובכך להסתכן בצווי הריסה 

 ,. כתוצאה מכך2006-אוקטובר, למרות הכרת הממשלה בכפר בלפורעה עדיין לא הושלמה נכון 
ממשלתיים דיווחו שהריסות -יסיות לחשמל ולמים, והארגונים הלאהיו חסרות בכפר תשתיות בס

  בתים התרחשו לעתים מזומנות.

צווי הריסה מינהליים  350מתוך  338ממרכז המחקר והמידע של הכנסת,  2015-פי דו״ח מ-על
תיקון לחוק התכנון הכנסת העבירה  ,היו נגד מבנים ביישובים ערבים. באפריל 2012-14בין 

את סמכות הממשלה להרוס מבנים בלתי מורשים. חברי כנסת  רחיב, שה1965-והבנייה מ
ערבים וארגוני זכויות אדם גינו את החוק על הגברת האכיפה וההריסות ללא טיפול במחסור 

 50,000-פי מוסאוא, כ-במגורים ביישובים ערבים שהוביל לבנייה ללא היתרים. על כרוניה
 .רחסרי היתמשפחות ערביות חיות בבתים 

העביר ביקורת על ההפרדה בין נשים יהודיות וערביות במחלקות  מחודש מאי מבקר המדינה דוח
רפואיות אינה עולה -לידה של בתי חולים. הדו״ח ציין שהפרדה בין מטופלים בגלל סיבות לא

ידי מטופל או "משיקולים -בקנה אחד עם עקרון השוויון, גם אם הפרדה כזאת התבקשה על
 תרבותיים".

לשירותי  נגישותבדרך כלל עם קשיים כלכליים, כולל פערים בהתמודדו ישובים ערבים במדינה 
 בריאות.

. למעלה ממחצית ביותר מקופחההמגזר הבדואי של האוכלוסיה הערבית המשיך להיות 
ידי -בשבעה יישובים שתוכננו על החי ,נפש 200,000-המוערכת בכ ,האוכלוסייה הבדואית

כפרים לא מוכרים של אוהלים או צריפים  35בדואים מתגוררים בלפחות  70,000-הממשלה. כ
שנתית בהיקף -ללא מערכות מים וחשמל או ללא שירותי חינוך, בריאות ורווחה. תכנית רב

מיליון דולר( שאישרה הממשלה בפברואר כדי לקדם פיתוח כלכלי  840שלושה מיליארד ש״ח )
 הכפרים הלא מוכרים.את  לא כללהוחברתי ביישובים בדואים 

מחוברים לרשת החשמל או לתשתיות לא כל הבתים נותרו כפרים מוכרים,  11בתשעה מתוך 
קיום לשוויון -פי הפורום לדו-עלזאת של מערכת המים, ורק בשבעה היו בתי ספר תיכוניים, 

 אזרחי בנגב.

 .ה. לסוגיות של הריסה ופיצוי של רכוש בדואי.(1 פרק)ראו 

ד משפחות במקרים שבהם אחד מבני הזוג הוא אזרח לא יהודי מאיראן, החוק מונע איחו
או יותר  25או יותר ובת זוג פלסטינית בת  35מעיראק, מסוריה או מלבנון. בן זוג פלסטיני בן 

הם אינם יכולים לקבל תושבות על סמך נישואיהם ואין  ךארשאים לבקש היתרי ביקור זמניים, 
 .אזרחותל שום דרך המובילהלהם 

הרשתה  ,2013הממשלה על אזרחים ותושבים דרוזים לבקר בסוריה. לפני אסרה  ,ככלל
הממשלה לתושבים דרוזים מרמת הגולן ללמוד באוניברסיטה ולהשתתף בפגישות דתיות 

אחר שקבוצות מורדים תפסו את השליטה בצד הסורי של מעבר ל הסתייםזה דבר בסוריה. 
ם של סטודנטים תושבים דרוזים מסוריה. הממשלה הממשלה להחזרתסייעה  ,הגבול. בהמשך

סייעה  2013. מאז 1982מנעה ביקורים משפחתיים בסוריה של דרוזים שאינם אזרחים מאז 
 טיפול רפואי. תשל כמה אלפי אזרחים סורים, כולל דרוזים, לישראל לקבל תםיסלכנהממשלה 

יהודים אתיופים סובלת מהפליה חברתית בלתי פוסקת, ופקידי ממשל  144,100-אוכלוסייה של כ
קיבל ראש הממשלה נתניהו  2016ואזרחים הזדרזו לגנות בפומבי את ההפליה נגדם. ביולי 

ל בגזענות נגד ישראלים ממוצא אתיופי. ופימשרדי שהוקם לט-בפומבי את ההמלצות של צוות בין
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. הממשלה המשיכה לקיים מספר תכניות לטיפול ממוצא אתיופיבלבד היה חבר אחד כנסת ב
 בין ישראלים ממוצא אתיופי לבין האוכלוסייה הכללית.שבפערים חברתיים, השכלתיים וכלכליים 

 מינית וזהות מגדרית נטייהמעשי התעללות, הפליה ואלימות אחרים בגין 

הממשלה חוקים אלה. למרות זאת, בחלק  ככלל אוכפתומינית,  נטייההחוק אוסר על הפליה בגין 
 מינית או זהות מגדרית. נטייהמרובדי החברה נמשכה הפליה על רקע 

ניתוחים  יכללוממשרד הבריאות ששירותי בריאות בסובסידיה ממשלתית  2014-מ למרות הנחיה
 מטופלים מידע סותר מספקי שירותי בריאות.קיבלו לשינוי מין, 

חוקים האוסרים הפליה  ףחר הלהט״ב תמות עבודה נגד אנשי קהילהיו דיווחים על הפליה במקו
 כזאת.

 סטיגמה חברתית בגין איידס

דיווח  איידסאינה חוקית, כוח המשימה הישראלי ל איידסלמרות שהפליה נגד אנשים החיים עם 
, כולל מקרים הקשורים לתעסוקה, שירות צבאי, שירותי איידסעל מקרים של סטיגמה הקשורה ל

 בתי כלא.בו קבורה,

 אלימות והפליה מסוג אחר על רקע חברתי

פות דקירה, ירי, יתק 10או טרוריסטיות תקפו אזרחים, כולל  חמושותוקבוצות חמושים  יחידים
.א.(. 1 פרקידי הרשויות כהתקפות טרור )ראו -בקבוקי תבערה או פיגועי דריסה, שאופיינו על
 .ד.(2 פרק, ראו י מקלט מדינימבקש)בסוגיות הקשורות לאלימות או הפליה נגד 

בפשע  מהלחמארגוני זכויות אדם ביקרו את הממשלה על כך שלא השקיעה מספיק משאבים ל
נשק לא חוקי ביישובים ערבים. מוסאוא דיווחו  תפיסתבהמאורגן ובאלימות של כנופיות, ו

אזרחים ערבים בישראל מתו כתוצאה מפשע מאורגן ואלימות של כנופיות  1,200-שלמעלה מ
 .2000מאז שנת 

 מעשי הפליה עידוד

הממשלה  אפשריותבאוגוסט, בעקבות פסיקה של בית המשפט העליון שהגבילה את  29-ב
 לא תמשיך"הציונות  :, אמרה שרת המשפטים איילת שקדחוקייםמהגרים בלתי  התמודדות עםל

פי דיווחי -ף את ראשה בפני מערכת זכויות פרט המפורשת באופן אוניברסלי..." בתגובה, עלפלכו
ששמירה על זכויות אדם "היא חלק  ,חברת הכנסת מהאופוזיציה ,אמרה ציפי ליבניתקשורת, 

 ."acriמערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

 עובדים. זכויות 7 פרק

 קיבוציזכות ההתאגדות וניהול מו״מ א. 

איגודים עצמאים, לשבות, לקבל שכר להחוק מגן על זכותם של עובדים להקים או להצטרף 
מכריז על סכסוך  מקצועיאחר שאיגוד לקיבוצי.  ממינימום ושכר על שעות נוספות ולנהל מו״

 על מנתההסתדרות מו״מ עם המעסיק מנהלת יום שבה  15" של צינון"תקופת  נהעבודה, יש
, מותר למועסקים לשבות. העובדים הנחוצים לביטחון המדינה, 16-ליישב את הסכסוך. ביום ה

פי ההסתדרות, בעוד -לשבות. על רשאיםכגון אנשי צבא, משטרה, שב״ס, מוסד ושב״כ, אינם 
לסכן שהחוק מאפשר לממשלה להכריז על מצב חירום כדי לחסום שביתה שלפי דעתה עלולה 

 .מעולם סחר החוץ, חוק זה לא יושם תאאו  הכלכלי את המצב

החוק אוסר מפורשות על הפליה של חברים באיגודים מקצועיים. לבית הדין לעבודה יש סמכות 
לשקול ולהורות על החזרתו לעבודה של עובד שפוטר בגלל פעילות באיגוד מקצועי. הממשלה 

ל עובד עקב פעילות קנסות אם מעסיק נמצא אשם בפיטורין ש הטילהוכבדה את הזכויות האלה 
באיגוד מקצועי. אך ההסתדרות העלתה חשש שההרתעה לא תמיד אפקטיבית, בעיקר כי תהליך 

 כדי להרתיע הפרות.מספיק הערעור ארוך מדי והקנסות על מעסיקים אינם גבוהים 
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זמנית ביותר מאיגוד מקצועי -פסיקות בתי המשפט ותקנות ההסתדרות אוסרות על חברות בו
איגוד איגוד. חברי ה להקמתישור של לפחות שליש מהעובדים במקום עבודה אחד. דרוש א

 מוצא אתני .דת, מין או המשלמים דמי חבר יכולים להיבחר למנהיגות בגופי האיגוד ללא קשר ל

את זכויות העובדים להתאגדות חופשית ולמו״מ קולקטיבי עבור   ים השלטונותמכבד ,על פי רוב
פי הקונפדרציה -אזרחים, למרות שעובדים זרים נתקלים לעתים בקשיים בקבלת זכויות אלה. על

נגד השתתפות באיגודים מסויימים פעלו מעסיקים מ(, ITUCהבינלאומית של איגודים מקצועיים )
ממעורבות פוליטית. חופשיים ממשלה ותלויים ב-לתיביו ה איגודים מקצועייםומו״מ קולקטיבי. 

 בדרך כלל, חוקי היסוד אינם מבחינים בין עובדים במגזר הציבורי לעובדים במגזר הפרטי.

 עבודת כפייהאיסור על ב. 

אוכפת בצורה  אינה, הממשלה ובדיםעהחוק אוסר על עבודת כפייה ומפליל ניצול שבעוד 
 העסקה מינימליים לעובדים זרים. איאפקטיבית חוקים הנוגעים לתנ

מגבלה גיאוגרפית על מטפלות הסיר שביולי,  16-נכנס לתוקף ב , אשרהכנסת העבירה תיקון
-למוסד סיעודי של המעסיק הקודם. ב כניסתואו  מותוזרות המחפשות מעסיק חדש בעקבות 

מאז שהחוק  עברה של "החזקה בתנאי עבדות" בפעם הראשונהבבית המשפט העליון  דן, 2016
שיעבוד עובדת זרה בשל , ותמך בהרשעתם של איברהים ובאסמה ג׳ולאני 2006-עבר ב

 מהפיליפינים.

חלק מהעובדים, בייחוד עובדים זרים, חוו תנאים של עבודת כפייה, כולל תפיסת דרכונים, 
תשלום שכר, שעות -מגבלות על חופש תנועה, יכולת מוגבלת לשנות או לבחור מעסיקים, אי

, איומים, תקיפות מיניות ואיומים פיזיים. עובדים זרים בחקלאות, בבניין ובטיפול מופרזותעבודה 
-היו בין אלה החשופים ביותר לתנאי עבודה בכפייה, כולל במיוחד אי  –בפרט נשים   –סיעודי 

היתרים ישירות  הנפיקל תקנההממשלה העבירה  ,2016תשלום או הלנת שכר. בדצמבר 
 ישראלים.ה הםבמקום למעסיקיבענף הבנייה העובדים לפועלים פלסטינים 

 Trafficking inבדבר סחר בבני אדם,  מחלקת המדינה האמריקאיתשל  דוחראו גם את ה
Persons Reportבאתר ,: /www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt. 

 איסור על עבודת ילדים וגיל מינימום להעסקהג. 

מותר כפייה.  תילדים מפני ניצול במקום העבודה ואוסר להעסיק אותם בעבודהחוק מגן על 
ומעלה במהלך חופשה רשמית מלימודים, בעבודה קלה שלא תפגע  14להעסיק ילדים בני 

תקנות ישנן . כמתלמדיםכיתה ט׳, ומעלה, בוגרי  15להעסיק ילדים בני מותר בבריאותם. 
 בכל המגזרים. 18עד  16בגילאים  ערולנמגבילות את שעות העבודה ה

 לשם זיהויהממשלה את החוקים האלה וניהלה בדיקות לאורך כל השנה בדרך כלל אכפה 
מקרים של העסקת עובדים צעירים מדי, עם דגש מיוחד בקיץ ובתקופות של חופשות מבית 

ויות הרשנקטו  ,ספר. הרשויות הענישו הפרות בקנסות שהיו בדרך כלל יעילים. במשך השנהה
מספר סנקציות נגד מעסיקים על הפרות העסקת ילדים, כולל הוצאת התראות מנהליות והטלת ב

הרשויות כתבי אישום והטילו קנסות פליליים על חלק מהמעסיקים הגישו קנסות מנהליים. בנוסף, 
הפליה ד. . מעסיקים העסיקו קטינים בעיקר בסקטור המזון וכן בסקטורים של בידור ואירוח.ללוה
 גבי העסקה ותחומי עיסוקל

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על מעסיק להפלות נגד עובדים, קבלנים, או אנשים 
חוק קובע שכר שווה לעובד ולעובדת. "חוק שוויון זכויות לאנשים עם ההמבקשים תעסוקה. 

(. החוק אינו אוסר במפורש 6 פרקת )ראו יות" אוסר הפליה נגד אנשים עם מוגבלויומוגבלו
 , או מחלות מדבקות אחרות.איידסהפליה על בסיס שפה, אזרחות, 

ולאכוף את חוק שוויון הזדמנויות יישם החוק מחייב את הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה ל
חברים, כוללת חבר אחד מכל אחד מהארגונים המקדמים זכויות ה 26 בת בתעסוקה. הנציבות

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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מוסלמים, ערבים נוצרים, דרוזים, צ׳רקסים, חרדים, עולים, קשישים, נשים, ויוצאי  עבודה לערבים
ייצוג הולם של אזרחים ממוצא אתיופי ואנשים בעלי נציבות ב, צריך להיות לכך צבא. בנוסף

(, 6 פרקמוגבלויות. ארגוני חברה אזרחית דיווחו על הפליה בהעסקה או בשכר של נשים )ראו 
באוקטובר, הטיל בית משפט בירושלים קנס על  15-ואזרחים ערבים. באתיופים, -ישראלים

מפעיל אתר אינטרנט להשמה בעבודה בשם "עבודה עברית", שפרסם מודעות של מעסיקים 
 תנאי עבודה סביריםה. .יהודים-הפליה נגד לאעל  םיהודירק עובדים  לקבל לעבודההמבקשים 

רמת קו העוני עבור יחידים, אך מתחת לרמת  שכר המינימום במדינה הנקבע מדי שנה היה מעל
התראות מנהליות והטילו קנסות  השלטונותהוציאו  2016-קו העוני עבור זוגות ומשפחות. ב

שעות לכל היותר  43מנהליים על עבירות הקשורות לשכר מינימום. החוק מתיר שבוע עבודה בן 
לשעתיים  יםאחוז 125על בשכר רגיל וחופשה שנתית משולמת. השכר לשעות נוספות עומד 

 שעות נוספות בשבוע. 15-עם הגבלה ל מעבר לזה,לכל שעה  יםאחוז 150-הראשונות, ו

שירות הפיקוח על העבודה יחד עם נציגי איגודים מקצועיים אכפו סטנדרטים של עבודה, בריאות 
ידי משרד העבודה, הרווחה -, שהוקמה על2014-ובטיחות במקומות עבודה. "ועדת אדם" מ
מיושנת.  היתהבעבודה  ובריאוצ בטיחות שהחקיקה עלוהשירותים החברתיים, הגיעה למסקנה 

לא היו שינויים חקיקתיים מאז אותו דו״ח. מספר מפקחי העבודה לא היה מספיק על מנת לאכוף 
את החוק באופן יעיל. דו״ח מבקר המדינה מצא שפקחי עבודה ביקרו בפחות ממחצית אתרי 

מגן אין חוק הים. יחותיזיהוי מצבים לא בט לעהבנייה הפעילים בכל שנה. המעסיק היה אחראי 
עסקתם של עובדים המדווחים על מצבים המסכנים את הבריאות או הבטיחות או מרחיקים על ה

פי הארגון -עלזאת פועלים בתאונות בענף הבנייה,   35 מתועצמם ממצבים כאלה. במשך השנה 
 ממשלתי קו לעובד.-הלא

על הכלכלה הלא פורמלית, אך היה מעט מידע על הסטנדרטים של הגנה ואכיפה גם החוק חל 
 .ITUCפי -מהמשק, על יםאחוז 7-במגזר הזה, שהקיף כ

המדינה באופן מלא את חוקי העבודה לגבי לא אכפה ממשלתיים, -פי חלק מהארגונים הלא-על
עובדים זרים, כולל מבקשי המקלט, והקנסות לא היו מספיקים כדי להרתיע הפרות. היו אינספור 

של עובדים זרים, אבל  ותחוב ת כתשלוםוכפייה לעבדּו קשיםמקרים מתועדים של תנאי מחייה 
 הרשויות העמידו לדין רק מעסיקים בודדים.

פסיקה של בית המשפט העליון את ההגנות של חוקי העבודה על מרבית החילה  ,2007-ב
משרד הנהיג  2016הפלסטינים המועסקים בעסקים ישראלים בגדה המערבית. אך באוגוסט 

ידי חברות ישראליות, בין בגדה -זרחים המועסקים עללפיה עובדים שאינם א ,המשפטים תקנה
המערבית או בישראל, חייבים להפקיד בבית משפט ישראלי סכום כספי כדי להגיש תביעה 

 יםחברה האזרחית המתנגד ארגוניזכויות עבודה נגד מעסיק. בעקבות עתירה של הנוגעת ל
במאי  דיוניםת המשפט העליון ביקיים לנוהגי עבודה הוגנים, מכשול מאחר והיא מהווה לתקנה 

 באוקטובר. 26-ובספטמבר. תיק זה היה עדיין תלוי ועומד נכון ל

צדדיים עם בולגריה, מולדובה, רומניה, אוקראינה וסין להסדרת -למדינה היו הסכמי עבודה דו
לקנה להסדרת -עמלות גיוס של עובדים זרים בענף הבנייה, והיו לה הסכמים עם תאילנד וסרי

יוס עבור עובדים זרים בענף החקלאי. כל תהליך הגיוס של עובדים זרים בענפים אלה עמלות ג
-משרדי ממשלה, וכתוצאה מכך חלה ירידה תלולה בדמי הגיוס ששולמו על באמצעותתואם רק 

ועם  2015-קטנות עם נפאל ב פיילוטידי עובדים זרים בענפי הבנייה והחקלאות. מלבד תכניות 
צדדי במגזר הגדול ביותר של -אף הסכם עבודה דועל הממשלה  חתמה , לא 2016-לקנה ב-סרי

היבשת -עבודת זרים, טיפולי בית, שבו מועסקים אלפי עובדים זרים, מרביתם מהפיליפינים ותת
 ההודית.

וכן עותק מתורגם של שלהם העובדים הזרים מידע על זכויות העבודה מקבלים  ,פי ההסכמים-על
על זכויותיהם  יש להםשארץ. כתוצאה מהמודעות הרבה יותר חוזה העבודה לפני הגעתם ל

מוכנים לדווח על הפרות בהעסקתם לארגונים היו החוקיות וחוב הגיוס הנמוך יותר, יותר עובדים 
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ממשלתיים או להתפטר מעבודתם ולחזור הביתה. הממשלה יצרה וסייעה במימון קו חם -לא
 .ללומשלתיים טענו כי חקרו את כל התלונות הלעובדים זרים לדיווח על הפרות. גופי אכיפה מ

ידי גיוס סטודנטים -צדדי עם תאילנד על-ההסכם הדו את עקפוחלק מהמעסיקים בענף החקלאות 
אילוצם לעבוד  אזאשרות לימודים עבורם ו והוצאתלימוד חקלאיות  לתכניותמארצות עניות 

עובדים כאלה הוכפל לעומת פי קו לעובד, מספר סטודנטים -הגיעו לארץ. על אחריחקלאות ב
. מעסיקים דרשו מהמשתתפים לשלם עמלות גבוהות 2016בשנת  4,500-כ והגיע עד 2012

היו תכניות לימודים, אך שלאחת משש חברות פרטיות על מנת להשתתף במה שהם האמינו 
לא היו להם רישיונות עבודה והם שהו שהיות  םהאו מגורי תםהרשויות לא פיקחו על תנאי עבוד

כביכול במדינה לצורך לימודים. בנובמבר דחה בית משפט במחוז המרכז תביעה ייצוגית 
ידי קו לעובד נגד "אגרוסטאדיס", מחלקה של הקואופרטיב החקלאי "גרנות". -שהוגשה על

שיטה  כמה חוקי עבודה וחוקי סטודנטים באמצעותמ התחמקההתביעה טענה שאגרוסטאדיס 
 זאת.

 גרם להפרת זכויות נפוצהצדדיים מלאים בתחום הטיפול הביתי -העדר הסכמי עבודה דו
משכת נגד מטפלים זרים, כולל דמי גיוס מוגזמים ותיאורים כוזבים על התנאים של חוזי ומת

למקרים רבים של  גרמוההעסקה. הסדרים של לינה במקום והיעדר הגנות חוקי עבודה ופיקוח 
ממשלתיים מקומיים הגישו מאות -ה נצלניים שפגעו בעובדות זרות. ארגונים לאתנאי עבוד

תלונות בשם מטפלים זרים, כולל טענות בדבר שכר נמוך מדי, אלימות פיזית, הטרדה מינית 
 ותנאי העסקה לא נאותים.
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 2017דו״ח זכויות אדם 
  גדה ועזהה

 תקציר מנהלים

פי חוק היסוד של הרשות הפלסטינית )רש״פ(, יש לרשות הפלסטינית נשיא נבחר ומועצה -על
ת יושום סמכולא היו לה ודרגות משתנות של סמכות בגדה המערבית  היורש״פ למחוקקת. 

של  Aירושלים. הרשות הפלסטינית מקיימת שליטה אזרחית ובטחונית באזורים המכונים אזור ב
, יש לה שליטה אזרחית ושליטה בטחונית משותפת עם ישראל. Bהגדה המערבית. באזור 

של הגדה )שם  Cלרשות הפלסטינית אין סמכות על תושבים ישראלים או פלסטינים באזור 
 ממשיכה ישראל לקיים שליטה בטחונית ואזרחית(.

שם סמכות. בעוד שהרש״פ פרסה  היתהלמרות שחוקי הרש״פ חלים ברצועת עזה, לרש״פ לא 
חמאס לשלוט בפועל בענייני בטחון וענינים  כההמשיבמעברי הגבול של עזה בנובמבר,  כוח אדם
 אחרים.

ראש ממשלת הרשות הפלסטינית הוא רמי חמדאללה. הנשיא מחמוד עבאס, המכהן מאז 
הכללי של הפת״ח. המועצה  ה, מכהן גם כיו״ר אש״ף וכמפקד2005-שנבחר לארבע שנים ב
חמאס השתלטות אלימה  ביצעה 2007-. ב2007פעלה מאז ( לא PLCהמחוקקת הפלסטינית )

על השלטון בפועל בשטח  תא שומרימאז הועל המתקנים הממשלתיים של הרשות ברצועת עזה,
 זה.

הפלסטינית והן הרשויות האזרחיות הישראליות קיימו שליטה אפקטיבית על כוחות הן הרשות 
 זה.לשלוט בכוחות הביטחון בע יכההבטחון שלהם. חמאס ממש

נושאי זכויות האדם המשמעותיים ביותר כללו התקפות טרור פלסטיניות נגד אזרחים ישראלים 
פלסטינים  68ישראלים. כוחות ישראלים הרגו  13וכוחות בטחון בגדה ובירושלים, שבהם נהרגו 

ממשלתיים והתקשורת, לא היוו -פי דיווחים של ארגונים לא-בגדה ובעזה, שארבעה מהם, על
איום קטלני על כוחות בטחון או אזרחים ישראלים כאשר נהרגו. סוגיות זכויות אדם נוספות כללו 
 טענות ששיטות חקירה בהם השתמשו כוחות בטחון ישראלים היוו עינויים; טענות שהליכי מעצר

על חופש הביטוי,  מגבלותבטחוני היוו מעצר שרירותי; הריסה והחרמה של רכוש פלסטיני; 
חמורות על חופש התנועה הפנימי והחיצוני של פלסטינים  מגבלותההיוועדות וההתאגדות; 
הפרות ישראליות של החוק לגבי נפגעי שילדים פלסטינים היו  חששותבהתאם לחוק הצבאי; ו

. ממשלת ישראל תםבעת חקירות, ותנאי החזק יחס גרועקירות ליליות, , חפיזי ריסוןמעצר, 
 הסתה פלסטינית לאלימות נגד ישראל. התרחשו בהקשר שלשאירועים אלה הדגישה 

סוגיות זכויות האדם המשמעותיות ביותר בחלקים של הגדה המערבית תחת שליטת הרש״פ 
והעיתונות, כולל  חופש הביטויברות על גבלות מוגמעל עינויים; אסירים פוליטיים;  תלונותכללו 

גבלות על חופש ההתאגדות, ממעצר של עיתונאים וחסימת גישה לאתרי אינטרנט ביקורתיים; ו
 םגבלות על איגודימממשלתיים ו-כולל דרישת אישור מוקדם מהממשל לתכניות של ארגונים לא

מגביל באופן חמור את , מה ש2006עצמאיים. הרש״פ לא ערכה בחירות כלליות מאז מקצועיים 
ההשתתפות הפוליטית. הממשלה לא העמידה לדין באופן אפקטיבי במקרים של אונס ואלימות 

משפחתית, פעילות מינית הומוסקסואלית הופללה, למרות שהחוק לא נאכף; היו דיווחים על 
 עבודת כפייה ועבודת ילדים.

 וירי מרגמות על מטרות אזרחיות טיליםבעזה שיגרו מטחי  וקבוצות חמושותארגוני טרור 
בישראל, ועשו זאת בסמיכות לאתרים אזרחיים בעזה. ההפרות המשמעותיות ביותר של זכויות 

עלמויות, עינויים, מעצר יאדם תחת שלטון חמאס בפועל כללו הריגות בלתי חוקיות ושרירותיות, ה
גבלות חמורות על מיות; ; הפרות חמורות של הזכות לפרטאסירים פוליטייםומאסר שרירותיים; 

והעיתונות, כולל אלימות נגד עיתונאים, התערבות בחופש האקדמי ובאירועי  חופש הביטוי
גבלות חמורות על חופש ההתאגדות, מתרבות; התערבות אלימה בחופש האסיפה וההפגנה; 

ממשלתיים ושל מפלגות פוליטיות -כולל התערבות שרירותית בפעילות של ארגונים לא
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יוניות; שלילת הזכות להשתתף בתהליך הפוליטי; אכיפה רחבה ושרירותית של "קודים אופוזיצ
גבלות מ; ים; הטרדה רשמית ומעצר שרירותי של להט״בשלטונותידי ה-של מוסר" נגד נשים על

 עצמאיים, ודיווחים על עבודת כפייה ועבודת ילדים. ם מקצועייםעל איגודי

ענישה או לצמצם פגיעות -נקטו צעדים לטפל באיהרשות הפלסטינית והרשויות הישראליות 
ביקורת שהן אלה והן אלה לא ביצעו חקירות מספיקות ולא נקטו צעדי משמעת  היתהכאלה, אך 

 בעיה עיקרית בשלטון חמאס. היתהענישה -בקשר להפרות אלה. אי

ים השיפוט של הרש״פ וסוגיות הקשורות בעיקר לתושבים פלסטינ תחוםבפרק זה כולל נושאים 
בפרק "ישראל ורמת  נדונותבירושלים. סוגיות הקשורות בעיקר לתושבים ישראלים בירושלים 

ארה״ב בירושלים כבירת מדינת ישראל. עמדת ארה״ב היא הכירה , 2017בדצמבר,  6-הגולן". ב
שהגבולות הספציפיים של ריבונות ישראל בירושלים נתונים למו״מ בסוגיות הסדר הקבע בין 

 הצדדים.

קרבנות של מממשלתיים זרים;  מפקידים, דו״ח זה מכיל נתונים שנתקבלו Aכפי שנאמר בנספח 
דיווחי עיתונות, ממחקרי הקונגרס; וממחקרים אקדמיים ומהפרות זכויות אדם והתעללות; 

ממשלתיים העוסקים בזכויות אדם. בהקשר של הסכסוך -ארגונים לאמארגונים בינלאומיים, ומ
מחלקת המדינה שמניעיהם פוליטיים. נטען חלק ממקורות אלה על פלסטיני, -הישראלי

 חקירות עצמאיות בכל המקרים. כתעור האך אינ קפידהדיווחים חיצוניים ב תבודק האמריקאית

, מהרש״פ( ביחס לטענות על במקרים רלוונטייםביקשנו וקיבלנו הבהרות מממשלת ישראל )וכן, 
בהתאם. עקב אילוצי זמן, ממשלת ישראל לא יכלה לספק הפרות זכויות אדם וציינו את התגובות 

תגובה מפורטת על כל אירוע נטען, אך כן טענה באופן כללי שכל המקרים נחקרו ביסודיות 
 פי הליכי משפט נאותים.-והצדדים המעורבים נשאו באחריות כראוי על

 , כולל חופש מפני:הגוף . כבוד האדם ושלמות1 פרק

 או ממניעים פוליטיים והריגה שלא כדיןקיפוח חיים שרירותי א. 

חוקי במהלך השנה. -לא היו דיווחים שכוחות הבטחון של הרשות הפלסטינית ביצעו הרג בלתי
שבה כוחות בטחון של הרש״פ  ,2016אוגוסט שארעה בחקירה של הרש״פ הושלמה על תקרית 

(PASFהיכו למוות, על )- ג׳ניד של הרש״פ. פי הטענה, את אחמד חלאווה כשהיה מוחזק בכלא
 לא נשא באחריות על מותו של חלאווה.איש 

 13ביצעו הרג בלתי חוקי של כלשהם זיקה לארגונים  ללא יחידיםוקבוצות טרור פלסטיניות 
פי דיווחים עיתונאיים, -אזרחים ישראלים ושל אנשי בטחון בפעולות טרור בגדה ובירושלים. על

פי דיווחים -שמקורם בגדה המערבית. על פיגועים 99, פלסטינים ביצעו 2017-צה״ל דיווח שב
מקרי דקירה,  56בערך היו ממשלתיים במשך השנה -ארגונים לאשל הרש״פ ושל עיתונאיים, 

ירי, או התקפות דריסה בכלי רכב נגד ישראלים. הן צה״ל והן הרש״פ דיווחו שמספר התקפות 
. עלההקרבנות הישראלים  , אך צה״ל דיווח שמספר2016-במאשר היה נמוך  2017-הטרור ב

התקפות, כולל ניסיונות פיגוע של  400מודיעין ישראלים דיווחו לכנסת שהם מנעו עוד  פקידי
 40-מחבלים מתאבדים וניסיונות לבצע חטיפות. הרשויות הישראליות איתרו וסגרו למעלה מ

ון של הרש״פ כלי נשק בלתי מורשים. כוחות הבטח 455מפעלים לא חוקיים לייצור נשק והחרימו 
פקידים המשיכו לתאם פעולות עם כוחות בטחון ישראלים למניעת התקפות טרור, אישרו 

 הרש״פ. פקידיוישראלים 

אותם,  והרגו שני שוטרים ישראליםבביולי, שלושה תוקפים ערבים ישראלים ירו  14-לדוגמה, ב
יר העתיקה שריף/הר הבית בע-חרם א-פצעו שלישי בכניסת באב אל חוטה למתחם אלוכן 

-שריף/הר הבית, שם הם נורו למוות על-חרם א-בירושלים. התוקפים נכנסו אחר כך למתחם אל
דקר והרג שלושה  20-עבד בן ה-ביולי הפלסטיני עומר אל 21-ידי כוחות בטחון ישראלים. ב

עבד -מערב לרמאללה. אל-ישראלים ופצע קריטית רביעי בהתנחלות הישראלית חלמיש, מצפון



2017דוחות על יישום זכויות אדם לפי ארצות לשנת   

 המשרד לדמוקרטיה, זכויות אדם ועבודה ▪ המדינה האמריקאיתמחלקת 

היה לא נחלות ותקף משפחה בסעודת השבת. איש כוחות הבטחון הישראלים שנכנס להת
 עבד.-בתפקיד שגר בשכנות ירה, פצע ועצר את אל

הרש״פ ואש״ף המשיכו לשלם "תשלומי שהיד" למשפחות של פלסטינים שנהרגו תוך ביצוע 
מעשה טרור. הרש״פ ואש״ף המשיכו גם לספק תשלומים לפלסטינים בבתי כלא ישראלים, כולל 
אלה שהורשעו במעשי טרור נגד ישראלים. פקידי ממשלה ישראלים העבירו ביקורת על נוהג זה 

 התירהקצבאות קנטינה לאסירים שממשלת ישראל ו. תשלומים אלה כמתן תמריץ למעשי טרור
 ונמשכו תחת הרש״פ מאז הסכמי אוסלו. 1965-התחילו ביוזמת אש״ף ב

הרש״פ טרור נגד מעודדת  1994-( טען שמאז היווסדה בPMWמבט לתקשורת פלסטינית )
מניה בתי ספר על שמם של משתפי פעולה פלסטינים עם גר 31-בכך שקראה לישראלים 
דיווח שמשרד החינוך של  PMWשהידים".  יםבתי ספר בשמות ש"מפאר 41 כינתהוהנאצית, 

ישראל, רמת הגולן, לא שורטטו הרש״פ פרסם בעמוד הפייסבוק שלו מדריך שכלל מפה בה 
בבתי בהן השתמשו ממשלתיים דיווחו שמפות -. תקשורת פלסטינית וארגונים לאגדה ועזהה

 כ"ישראל". גדה ועזהאת רמת הגולן, הפות הגדירו תכוספר ישראלים 

חמאס להורג שלושה אנשים בעזה על רצח כביכול של הוציא פי התקשורת, נכון לסוף השנה -על
חוק, נשיא הרש״פ חייב הפי -, עם ישראל. עללכאורהמפקד חמאס ושלושה על שיתוף פעולה 

 ישור נשיא הרש״פ.לאשר פסק דין מוות, אך חמאס ביצע את ההוצאות להורג הללו ללא א

פלסטינים בגדה המערבית, עזה, וירושלים, שחלקם ניסו  68השנה כוחות ישראלים הרגו  הלךבמ
-ממשלתי הישראלי בצלם, הארגון הלא-פי הארגון הלא-עלזאת או ניסו כביכול לתקוף ישראלים, 

ראל (, ודיווחי תקשורת. ממשלת ישPCHRמרכז פלסטיני לזכויות אדם )הממשלתי הפלסטיני 
של הסתה פלסטינית לאלימות נגד ישראל. ארבעה  בהקשרטענה שאירועים אלה התרחשו 

פי -מאלה שנהרגו לא היוו איום קטלני לכוחות בטחון או לאזרחים ישראלים כאשר נהרגו, על
חיילים ישראלים והרגו אדם שניסה ירו בדצמבר  22-בממשלתיים. -דיווחי תקשורת וארגונים לא

הרגו  בדצמבר 23-ב. עזה שלמ׳ מהגדר התוחמת  47-מרחק כב תהנמצאלפגוע בגדר התיל 
השני של הגדר אך בעת הירי ישב במרחק  עבראבנים על חיילים ביידה אדם נוסף שקודם לכן 

חצות את צה״ל שירה כלפי פלסטינים שניסו להודיע . בשני המקרים הללו, ממנהממטר  200
במאי; חיילים  15-הגדר אל תוך ישראל. חיילים ישראלים הרגו כנטען את הדייג מוחמד באקר ב

מספינת צי ישראלית ירו והרגו אותו כשרדפו אחרי סירתו של באקר בסמוך לגבול הצפוני של 
מצאו שבזמן הירי באקר ובני משפחתו עסקו  PCHR-אזור הדיג. חקירות נפרדות של בצלם ו

מהאזור המאושר. בתקרית התרחקה פי צה״ל, הסירה -תוך האזור המאושר. עלבדיג ב
מדורה עם לפי הנטען ישב -במרץ פגע פגז טנק ישראלי והרג פלסטיני שעל 22-הרביעית, ב

מטרים מהגדר של  500-ל 300במרחק של בין  22:00שניים אחרים והכין אוכל אחרי השעה 
   מטמינה מטעני נפץ.שהקבוצה כי היה חשד עזה; צה״ל הודיע 

האגודה הבינלאומית לזכויות ו, PCHR, בצלם, HRWממשלתיים כמו -ארגונים לא
נטען כי חוקי. -הרג בלתי מבצעיםלפיהם כוחות בטחון ישראלים  ,פלסטין פרסמו דיווחים – הילד

השני של  עברהאבנים על חיילים ב יידושבדצמבר, חיילים ישראלים ירו והרגו שלושה פלסטינים 
שמפגינים אחרים  עתבגדר הגבול  לידגדר הגבול בעזה וארבעה אחרים שהשתתפו בהפגנות 

איברהים אבו באת בדצמבר, כוחות ישראלים ירו  15-אבנים על גדרות בטחון ישראליות. ב יידו
בהפגנה במחסום נחל עוז בעזה. תוריא, קיטע בשתי רגליו, היה במרחק אותווהרגו  29תוריא בן 

ציינו  PCHR-פי בצלם. בצלם ו-מטר מגדר הגבול כאשר כוחות ישראלים ירו בראשו, על 20-כ
היה חמוש ולא היו לו רגליים, הוא לא היווה איום על כוחות ישראלים. חקירה ראשונית לא שהוא 

מותו של תוריא, אך מאוחר יותר צה״ל פתח את  מחדל בגרימתישראלית לא מצאה שום 
בין ממצאי החקירה הראשונית לאלה של קבוצות פלסטיניות בתוך  ליםהבדעקב מחדש החקירה 

ידי כוחות ישראלים בגדה -פלסטינים שנהרגו על 68פי כלי תקשורת. עשרה מתוך -עלזאת עזה, 
 המערבית וירושלים היו קטינים.
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-, קוסאי חסן מוחמד אל17שוטר משמר הגבול הישראלי למוות פלסטיני בן ירה בינואר,  16-ב
במחוז בית לחם בגדה  עעל שוטרים בעיירה טוקו יידו אבנים, אחרי שהוא ונערים אחרים אמור

במאי, שוטרי מג״ב ישראלים ירו והרגו את פאטימה  7-פי דיווחי תקשורת. ב-המערבית, על
שער שכם בעיר העתיקה בירושלים.  לידאחרי שנופפה בסכין כלפי שוטרים  16-חג׳ייג׳י בת ה

שחג׳ייג׳י לא היוותה סיכון לאור העובדה שהיא  מסרובדיווחי תקשורת בצלם ועדים שצוטטו 
ציוד הגנה.  עטועמדו מאחורי מחסום מתכת ואשר עצרה במרחק כמה מטרים מהשוטרים, 

להיהרג  מתכוונתפיו היא -משטרת ישראל, חג׳ייג׳י כתבה מכתב פרידה למשפחתה, על לדברי
  ידי שוטרים.-על

היו דיווחים שהשימוש של כוחות בטחון ישראלים בתחמושת חיה בקליבר קטן פצעה קשה או 
ביולי, כוחות  21-או״ם ודיווחי תקשורת. בהפי דיווחי -עלזאת הרגה פלסטינים בגדה ובעזה, 

בעת התנגשויות עם פורעים פלסטינים בעיירה  ובחזה 17ישראלים ירו במוחמד חלף לאפי בן 
 בגדה המערבית, הגובלת במזרח ירושלים. לאפי מת מפצעיו מאוחר יותר. Bאבו דיס באזור 

בעזה תוך שימוש באש חיה. ישראל  תנועה-כוחות ישראלים הרגו פלסטינים באזורים מוגבלי
מטר  300-כ שרוחבו" איזור חיץהזהירה את הפלסטינים שהם מסתכנים בירי נגדם אם ייכנסו ל"

 .אל תוך שטח עזהו מגדר הגבול

בינואר מצא בית משפט צבאי את חייל צה״ל סמל אלאור אזריה אשם בהריגה וגזר עליו  4-ב
חודשים נוספים על ירי בתוקף פלסטיני  18תנאי של -על-חודשי מאסר ומאסר 18מאוחר יותר 

שריף -אלפתאח אל-אזריה ירה והרג את עבד 2016בגדה המערבית. במרץ  ומרוסןחמוש -בלתי
רומיידה בחברון, בסמוך להתנחלות ישראלית -ייל ישראלי בשכונת תלדקר ח זהאחרי ש 20-בן ה

ידי הארגון בצלם ולפי עדויות של עדי ראייה, אזריה ירה -פי קטע וידאו שהושג על-באותו שם. על
נפצע ושכב חסר תנועה על הקרקע. צה״ל האשים את אזריה  זה כברששריף בראשו אחרי -באל

אזריה לרצות החל באוגוסט  9-פט את ערעוריו של אזריה. בביולי, דחה בית המש 30-בהריגה. ב
בספטמבר, רמטכ״ל צה״ל רא״ל גדי אייזנקוט הודיע על קיצור גזר דינו של  27-את עונשו. ב

בנובמבר, דחה  19-, בניגוד להמלצת בית הדין הצבאי. בחודש 14-ל מאסר חודשי 18-אזריה מ
 נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין את בקשתו של אזריה לחנינה.

הפרקליטות הצבאית הראשית ידי -פי העדכון האחרון שפורסם על-על ,2016נכון לאוגוסט 
הדיווחים על "תקריות  360-, כמעט שלושה רבעים מ2014-על חקירת מלחמת עזה מ (פצ״ר)

ירה. הפצ״ר הוציא כתבי אישום בשלושה מקרים של חריגות" שהתקבלו היו עדיין תחת חק
 73-אזרחים( ו 1,462פלסטינים )כולל  2,251 ובזיזה. במלחמה שנמשכה שבעה שבועות נהרג

פי האו״ם. הפצ״ר לא הודיע על לוח זמנים לסיום החקירה, ולא -אזרחים(, על 6ישראלים )כולל 
 יהן, שיטותפןסתייגויות חריפות בקשר להיקה הביעואם יהיו עדכונים נוספים. ארגוני זכויות אדם 

העיתון "הארץ" שהפצ״ר עדיין לא החליט דיווח ביוני,  23-של חקירות הפצ״ר. ב תלותן-איחוסר ו
באוגוסט כאשר בעקבות חטיפת  4-באוגוסט עד ה 1חקירה פלילית על התקופה בין באם לפתוח 

 2,000-ראל ירתה או הפגיזה למעלה מסגן הדר גולדין והריגת שני חיילים נוספים, יש שלחמאס 
-פגזים בשלוש השעות הראשונות אחרי חטיפת גולדין. על 1,000כדורים ופגזים על רפיח, כולל 

פי דיווחים, עדיין -עזתים בלחימה זאת. חמאס, על 150(, צה״ל הרג AIפי אמנסטי אינטרנשיונל )
באוקטובר.  26-החזיק בשרידי גופתו של הדר גולדין, וכן באלה של חייל צה״ל אורון שאול, נכון ל

ממשלתי "עדאלה" מכתב טרום עתירה בדרישה לתגובה מצד -הארגון הלאהגיש באוגוסט,  20-ב
של ארבעה ילדים ממשפחת באקר ותם מעל נגד סגירת החקירה  םפרקליט המדינה לערעור

שהוא סגר את החקירה  2015. הפצ״ר הודיע ביוני 2014-ששיחקו כדורגל על שפת הים בעזה ב
ללא אישומים למרות חשד סביר שהפעולה הצבאית לא בוצעה בהתאם לכללים ולהליכים של 

 .נושא  באוקטובר, עדאלה לא קיבלה תשובה 17-צה״ל. נכון ל

ישראל; שטח תוך ונשק קל אל  ירי טיליםהתקפות  מדי פעםעזה ביצעו מ חמושותקבוצות 
תוך נשק קל שנורו לו לירי טיליםמטרות מסוימות בעזה בתגובה מדי פעם ממשלת ישראל תקפה 
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. כוחות קרקע של כוחות הביטחון הישראליים, טנקים, אניות, כלי חמושותידי קבוצות -ישראל על
 פלסטינים בשטח עזה.רחוק ירו על מ הנשלטטיס ונשק 

 היעלמויותב. 

ידי או מטעם רשויות השלטון. עצירים -בגדה המערבית, לא היו דיווחים על העלמת אנשים על
לוועדה העצמאית לזכויות אדם של הרש״פ היה שרירותי ם מעצרשהגישו תלונות  מיםימסו

(ICHR).  סמך משפט, על  ללאבעזה עצרו פעילי הזרוע הביטחונית של חמאס אנשים
 קבועהשתייכותם הפוליטית. מידע על מקום הימצאם ורווחתם של העצירים לא היה זמין באופן 

למשפחה ולייעוץ משפטי לרבים מהעצירים. לא היה  נגישותאו אמין. חמאס מנע הליך נאות או 
של שני אזרחים ישראלים שחצו את הגבול ונכנסו  2015-וב 2014-ההיעלמות ב לגבימידע חדש 

 .אישליצור קשר עם  אפשרותעצר אותם והחזיק בהם בלי  ,פי דיווחים-לעזה ושחמאס, על

 עינויים וסוגים אחרים של יחס וענישה אכזריים, לא אנושיים או משפיליםג. 

ם קבוצות בינלאומיות חוק יסוד של הרש״פ אוסר על עינויים או על שימוש בכוח נגד עצירים; אול
 ומקומיות לזכויות אדם דיווחו שעינויים והתעללויות המשיכו להוות בעיה.

תלונות על  ICHR-ידי כוחות הביטחון של הרש״פ הגישו ל-עצירים פלסטינים המוחזקים על
אסירים,   ץאילוידי הרש״פ בגדה המערבית כללו -התעללות ועינויים. הדיווחים על התעללות על

כולל אנשים שהואשמו בקיום קשרים עם חמאס, לשבת בתנוחות מכאיבות לפרקי זמן ממושכים, 
ההתעללות  ,מכות, אגרופים, הלקאות, איומים ולחץ פסיכולוגי. להערכת משקיפים בלתי תלויים

שיטתית ולא בוצעה דרך קבע בבתי הכלא של הרש״פ, אם כי חלק מהאסירים סבלו  היתהלא 
ת במהלך מעצרם או חקירתם. מחלקת מרכזי הענישה והשיקום של הרש״פ שבסמכות מהתעללו

ל התעללות באסירים בבתי כלא אזרחיים עמשרד הפנים המשיכה לקיים מנגנון לבחינת תלונות 
 ה.עובדיאך לא דיווחה על התעללויות באסירים מצד 

. ארגוני זכויות אדם ICHR-לידי חמאס הגישו תביעות על עינויים והתעללות -עצירים שהוחזקו על
פי דיווחי תקשורת, אנשי -. עלפנים של חמאס עינה עציריםבטחון המשרד לנוספים דיווחו ש

-שחי בעזה, אחרי מעצרו ב 30קסאס, פלסטיני בן -בטחון של חמאס עינו את מוחמד סופיאן אל
רנטי שלו קסאס נעצר בעקבות תלונות שכמה מלקוחותיו בבית הקפה האינט-בספטמבר. אל 18

מעזה מת אחרי שנפל מחלון  19בספטמבר, חליל אבו חארב בן  19-"העליבו את אללה". ב
גניבה. חמאס  םבאישו שלטונותהנעצר על ידי שלאחר בחדר חקירות במשרד התובע המחוזי 

קבוצות זכויות אדם לקרוא לקץ לעינויים בבתי כלא  הניעהטען שאבו חארב התאבד. התקרית 
 בעזה.

ידי אנשי ביטחון -דיווחו ש"שיטות חקירה ייחודיות" המופעלות על PCATIכויות אדם כגון ארגוני ז
-להחשב כעינויים. על לולותעישראלים נגד עצירים ביטחוניים פלסטינים בגדה ובמזרח ירושלים 

, איומי ךזמן ארופי הדיווחים, השיטות כללו הכאות, אילוץ אדם להישאר בתנוחה מכאיבה למשך 
פי -אונס ופגיעה פיזית וכן לחץ מכאיב של אזיקים או ריסונים אחרים המופעל על אמת היד. על

חודש משרד המשפטים, נכון לממידע החופש מידע שהתקבל במסגרת דיווח "הארץ" על סמך 
שחקרה יחידת משרד המשפטים המטפלת בתלונות נגד חוקרי  אחד מהמקריםבאף  ינואר,
החוקרים שנגדם התקבלו תלונות,  פלילית ולא הוגשו כתבי אישום נגדחקירה לא נפתחה  ,שב״כ

. משרד המשפטים לא קיבל ערעור כלשהו 2001תלונות הוגשו מאז  1,100-למרות שלמעלה מ
ציין בנוסף שבדיקות  PCATI. 2013-היות והליך הערעור נקבע ב מסוג זה נגד סגירת חקירה

בנובמבר, כל התלונות  21-חודשים בממוצע. נכון ל 28-כ לארוךתלונות המשיכו  שלראשוניות 
 המתינו לתגובה ראשונית ממשרד המשפטים.אחת ל פרט 2014שהוגשו מאז 

משתמשים בטכניקות היכולות להחשב כעינויים. ארגונים  לא מסרו שבישראלישראלים  פקידים
ממשלתיים ישראליים ופלסטיניים המשיכו לבקר שיטות עיכוב בישראל שהם סיווגו -לא

כהתעללות, כולל בידוד מתמשך, מניעת שינה, חוסר מזון, חשיפה לאיתני הטבע והתעללות 
 ישים, או להרוס את בית המשפחה.נפשית כגון איומים לחקור בני/בנות זוג, אחים או הורים קש
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באותן שיטות ביחס לקטינים פלסטינים. משמר  ותמשתמש הרשויות הישראליות ,פי דיווחים-על
ממשלתיים אחרים טענו -(, המוקד וארגוני זכויות אדם לאMCWבתי המשפט הצבאיים )

מעשי קטינים שנעצרו בחשד יידוי אבנים או בששירותי ביטחון ישראלים המשיכו להתעלל 
. במאי פרסם אותם ובמקרים מסוימים אף לענות, אלימות אחרים על מנת לאלצם להתוודות

ידי כוחות -אחוז מהילדים הפלסטינים שנעצרו על 93-פיה ל-הערת תחקיר שעל MCWהארגון 
עברו  אחוז 58, העינייםקשרו את  אחוז 80-הביטחון הישראליים במהלך השנה נכבלו הידיים, ל

פי הנתונים -נמנעה גישה לעורך דין לפני שתחקרו אותם. על אחוז 90-התעללות פיזית ומ
פלסטינים בין  331כוחות הביטחון הישראליים החזיקו במעצר  ,האחרונים של השב״ס, נכון למאי

 .2015-לעומת הממוצע החודשי ב אחוז 82עלייה של  – 17-ל 12הגילאים 

 צרתנאים בבתי כלא ובמרכזי מע

התנאים הפיזיים בבתי כלא ובמתקני מעצר בגדה המערבית היו גרועים. מחלקת  ,פי הדיווח-על
בדיקת למרכזי הענישה והשיקום של הרש״פ שבסמכות משרד הפנים המשיכה לקיים מנגנון 

ל התעללות באסירים בבתי כלא אזרחיים אך לא דיווחה על התעללויות באסירים מצד עתלונות 
 שלה.העובדים 

 ותאי המאסר היו צפופים מדי. נחותיםתנאים הבסיסיים בבתי כלא בעזה היו כמדווח ה

עמדו בסטנדרטים בינלאומיים בצורה של כוחות בטחון ישראלים לעצירים בטחוניים מרכזי מעצר 
 כוחות הביטחון הישראלים. ACRI-ו PCATIפי -כלא אזרחיים בישראל, על פחותה מאשר בתי

 מחוץ לשטחה של ישראל, כלומרבישראל המוחזקים את מרבית העצירים הפלסטינים עצרו 
 5,986העבירו והחזיקו  הרשויות הישראליותבנובמבר,  21-, נכון לMCW-פי ה-בגדה ובעזה. על

)קו ישראל מכל האסירים מהגדה המערבית, בבתי כלא בתוך  אחוז 82פלסטינים, או ממוצע של 
 (.1949שביתת הנשק של 

שגרתי אופן בורופאים לזכויות אדם בישראל, חובשים ורופאים ישראלים התעלמו  PCATIפי -לע
במקרה אחד נקראו אנשי  ות.וחקירות אלימ םמייאל כתוצאה ממעצריםשנגרמו מחבלות ופציעות 

רפואה לחדר חקירות אחרי שעציר פלסטיני התעלף בעת החקירה, אך הם התירו לחקירה 
מתן פשרו ביקורים של רופאים פרטיים ליאותה. למרות שהוראות השב״ס א הפסיקולהימשך ולא 

השב״ס בקביעות גישה לרופאים חיצוניים להערכת מנע חוות דעת רפואית נוספת חיצונית, 
  מצבם של אסירים פלסטינים.

ממשלתיים דיווחו שבבתי הכלא ברשות הפלסטינית, בישראל ובעזה היו חסרים -ארגונים לא
 הולמים וטיפול רפואי של מומחים לעצירים ולאסירים עם מוגבלויות.מתקנים 

: מספר בתי הכלא ברשות הפלסטינית המשיכו להיות צפופים וחסרי מערכות תנאים פיזיים
 השלטונותלעתים החזיקו אוורור, חימום, קירור ותאורה העומדים בסטנדרטים בינלאומיים. 

ביטחון נעשה שימוש במתקני כליאה נפרדים. בוגרים. בשירותי הגברים מקטינים יחד עם 
 התנאים לנשים היו זהים למעשה לאלה של גברים.

-מספיק בתאים. ארגונים לאשטח סיפקו לא מרבית המתקנים הממשלתיים הישראלים 
ציינו כי נראה שהרשויות עשו שימוש בתנאים ירודים או  MCW-ו PCATIממשלתיים, כולל 

חשיפה לאיתני הטבע בתור שיטת חקירה או הפחדה. האסירים המשיכו להתלונן על ליקויים ב
ציינו שברוב הדיווחים על התעללות או תנאים  MCW-, המוקד, בצלם וPCATIבטיפול הרפואי. 

 שעות לאחר המעצר. 48המעצר והחקירה, בדרך כלל במהלך  במהלך קרו אלו אירועים, לקויים

ווחו על הטרדה והתעללות בעת המעצר ולאורכו מצד כוחות בטחון ישראלים. אסירות ועצירות די
 חקירה בתלונות אלה. היתהלא  PCATIפי -על

פי החוק של הרש״פ, כל אדם שנדון לתקופת מאסר שאינה עולה על שלושה -על נהל:ימה
 ,להיות כלואחודשים רשאי לעתור לתובע הכללי של הרש״פ בבקשה לעבוד מחוץ לכלא במקום 
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 היתהאלא אם כן גזר דינו מונע אפשרות זו. הגם שהחוק מתיר זאת, למערכת המשפט לא 
 היכולת ליישם הליך כזה. הרש״פ חקרה תלונות על יחס גרוע.

 מעט מידע היה זמין בנוגע לניהול בתי הכלא של חמאס ברצועת עזה.

לא תמיד הרשו  שהרשויות הישראליותוהמוקד טענו  MCWממשלתיים, כולל -ארגונים לא
 ארגונילעצירים פלסטינים, כולל קטינים, להיפגש עם עורך דין בשלב הראשוני של מעצרם. 

זכויות אדם, כגון המרכז הפלסטיני לזכויות אדם, דיווחו שלמשפחות של אסירים פלסטינים, 
-איאסירים עקב מאסרם בשטח ישראל ואצל יכולת מוגבלת בלבד לבקר  היתהבייחוד מעזה, 

 היתרי כניסה לישראל עבור מרבית הפלסטינים. מתן

PCATI  שהגישו פלסטינים שהוחזקו על התעללות ת תלונושיטתית מ התעלמותטען שקיימת
 הובילה, אף לא תלונה אחת על עינויים PCATIפי -במתקני חקירה ומעצר ישראלים שונים. על
דרך קבע תלונות על  טען שהממשלה ביטלה PCATIלחקירה פלילית, העמדה לדין או הרשעה. 

התעללות בעקבות חקירה ראשונית בידי עובד שירותי הביטחון הכללי )שב״כ(. מתקני השב״כ 
ממשלתיים דיווחו שחקירות על -הוחרגו מביקורות של גורמים בלתי תלויים. ארגונים לא

מדה להע הובילוו ,התעללויות מצד כוחות הביטחון הישראליים והמשטרה היו איטיות ולא יעילות
 2017-ל 2007בין  PCATIידי -תלונות שהוגשו על 200-לדין רק לעתים רחוקות. מתוך יותר מ

לגבי אלימות של כוחות הביטחון הישראליים נגד עצירים בגדה המערבית, שלוש תלונות הובילו 
 להגשת כתב אישום נגד חייל ישראלי באשמת תקיפה.

להיפגש עם עצירים לשם הערכת  ICRCהרש״פ לנציגי התירה  ,בגדה המערבית ניטור עצמאי:
זכויות אדם, ארגונים  ארגוני. ICRC-היחס והתנאים, בכפוף לדפוסים הסטנדרטיים של ה

המוחזקים  םמייהומניטריים ועורכי דין ציינו כי, כמו בשנים קודמות, היו קשיי נגישות לעצירים מסו
 פ שניהל את המתקן.ארגון הביטחוני של הרש״ל בהתאםידי הרש״פ, -על

גישה לעצירים כדי להעריך את הטיפול והתנאים בהתאם לאמות המידה  ICRC-לבעזה ניתנה 
 שלטונות. ארגוניזכויות אדם ערכו ביקורי ניטור אצל חלק מן האסירים בעזה, אולם ICRC-השל 

 חמאס לא התירו לנציגיו לבקר עצירים ואסירים חשובים.

ממשלת ישראל התירה ביקורים של פקחים בלתי תלויים למען זכויות אדם. הממשלה הרשתה 
-הלנטר את היחס והתנאים בבתי הכלא, כולל בבתי מעצר, בהתאם לאמות המידה של  ICRC-ל

ICRCכולל אלה ביניהם  ,ממשלתיים שלחו נציגים להיפגש עם אסירים פלסטינים-. ארגונים לא
ולבדוק את התנאים בבתי כלא, בתי מעצר וחלק מהמתקנים של כוחות הבטחון  ,ששבתו רעב

נגישים למנטרים עצמאיים. -ידי השב״כ נותרו בלתי-הישראלים. אסירים בטחוניים שהוחזקו על
 הרשויות הישראליותמשפחות פלסטיניות וקבוצות זכויות אדם דיווחו על עיכובים וקשיים מצד 

. אנשי פת״ח טענו שחמאס עצר כמה חברי פת״ח על םמייבקבלת גישה לעצירים מסו
נגד הפסקות חשמל בעזה. הם דיווחו גם על העברות של עצירים בינואר השתתפותם בהפגנות 

השתמשו לעתים בהעברות לשם הענשת אסירים  הרשויות הישראליותשללא הודעה וטענו 
  ששבתו שביתות רעב.

 כליאה או מעצר שרירותייםד. 

הגישו כתב התובעים הפלסטינים בדרך כלל והחוק של הרש״פ אוסר מאסר ומעצר שרירותיים, 
לא מערכת המשפט הפלילי הפלסטינית חשודים לפני המעצר. אך לעתים קרובות אישום נגד 

ידי הרש״פ ללא הגשת כתבי אישום או העמדה -הובילה למשפט מיידי ומהיר. היו מקרי מעצר על
 שהיו במשמורת כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית. םמיימסוחוניים למשפט של עצירים בט

חמאס נהג לבצע מעצרים שרירותיים רחבי היקף בעזה, בפרט של חברי פתח,  ,פי דיווחים-על
ביקורת על חמאס. אנשי פת״ח  מתיחתפעילי חברה אזרחית, עיתונאים ואחרים שהואשמו ב

תם בינואר בהפגנות נגד הפסקות חשמל טענו שחמאס עצר כמה חברי פת״ח על השתתפו
 בעזה.
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החוק  על פיישראל העמידה לדין תושבים פלסטינים בגדה המערבית  1967-מאז הכיבוש ב
הכנסת בישראל את הרחיבה  1967הוראות מהמפקד הצבאי הישראלי. מאז  סמךהצבאי על 

לה את החוק ההגנות הפליליות והאזרחיות למתנחלים ישראלים בגדה המערבית. ישראל מחי
 האזרחי הישראלי על כל תושבי ירושלים, הן ישראלים והן פלסטינים.

, השב״ס רשאי להחזיק מבוגרים החשודים בביצוע עבירות הישראליפי החוק הצבאי -על
בהם השב״ס  מצומצמיםלפני הבאתם בפני שופט, עם מקרים חריגים  ימים 4ביטחוניות במשך 

קטינים, גבי לפני הבאתו בפני שופט בכיר בבית משפט מחוזי. ל ימים 8רשאי לעצור חשוד עד 
 12-14. חשודים בגילאי פי גיל-על החוק הצבאי הישראלי בין החשודים בעבירה בטחוניתמסווג 

יכולים  14-16נוסף. אלה בגיל  וםייכולים להיות מוחזקים עד יממה אחת, עם אפשרות הארכה ל
יכולים להיות  16-18ת הארכה ליומיים נוספים. אלה בגיל להיות מוחזקים עד יומיים, עם אפשרו

 נוספים. ימים, עם אפשרות הארכה לארבעה ימיםמוחזקים עד ארבעה 

עד  מבוגריםלהחזיק  יםיכול הרשויות הישראליותהחוק הצבאי, במקרים הקשורים לבטחון,  על פי
יום. בית  75עד  םיו 15יום לפני הגשת כתב אישום, עם אפשרות להארכות נוספות של  20

יום בכל פעם. לפני הגשת  90משפט צבאי ישראלי לערעורים יכול אז להאריך את המעצר עד 
יום, עם אפשרות  15להחזיק קטינים  יםיכול שלטונותה ,כתב אישום במקרים הקשורים לבטחון

יום. בית משפט צבאי ישראלי לערעורים יכול אז להאריך את  40עד ימים 10להארכות של 
 יום בכל פעם. 90המעצר עד 

להחזיק אדם במעצר מנהלי עד שישה חודשים  הבטחוןחוק סמכויות שעת חירום מתיר למשרד 
פי סטטיסטיקות של השב״ס, -ללא הגשת כתב אישום, עם אפשרויות חידוש בלתי מוגבלות. על

 .14פלסטינים במעצר מנהלי, כולל שני קטינים פלסטינים מעל גיל  425יו ה ,בנובמבר 30-נכון ל

יום לפני שיובא בפני שופט  14חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מתיר להחזיק עציר עד 
יום באישור היועץ  21, ולמנוע גישה לייעוץ משפטי עד נוספת דיקהלבבית משפט מחוזי 

על ידי פעמים בשנה  בדיקה עםקופה בלתי מוגבלת המשפטי לממשלה, והוא מתיר מעצר לת
 אפשרות ערעור בפני בית המשפט העליון.ובית משפט מחוזי 

 הבטחון ניומנגנותפקיד המשטרה 

 ,Aפי הסכמי אוסלו. באזור -, כמוגדר עלAבאזור  נמצאים לרובמרכזי אוכלוסיה פלסטינים בגדה 
משטח הגדה המערבית, לרשות  אחוז 18-כמהאוכלוסיה הפלסטינית על  אחוז 55בו מצויים 

הפלסטינית יש אחריות פורמלית לביטחון ולשליטה אזרחית. למרות זאת, מאז האינתיפאדה 
, לעתים Aכוחות בטחון ישראלים בקביעות פעילויות בטחוניות באזור ניהלו , 2002-השנייה ב

 2015ימות בשנת ללא תיאום עם כוחות בטחון פלסטינים. פשיטות אלה התגברו עם פריצת האל
 50 הגיעו עד כדי Aונמשכו לאורך כל השנה. אנשי הרש״פ טענו שפלישות ישראליות לאזור 

שבוע בספטמבר. לרש״פ יש שליטה אזרחית והרש״פ וישראל מחזיקות בשליטה בטחונית ב
מהשטח.  אחוז 21מהאוכלוסיה על  אחוז 41 יושביםבגדה המערבית, שבה  Bמשותפת באזור 

מהאוכלוסיה  אחוז 4-, הכולל כCישראל מחזיקה בשליטה אזרחית ובטחונית מלאה באזור 
ישראלים גרים בהתנחלויות באזור  400,000-מהשטח בגדה המערבית. כ אחוז 61-הפלסטינית ו

C. 

שישה כוחות ביטחוניים של הרש״פ פועלים בגדה המערבית. אחדים מהם כפופים לפיקוח 
ד הפנים של הרש״פ ונשמעים להנחיות ראש הממשלה. המשטרה האזרחית התפעולי של משר

הביטחון  ותשיטור במגזר האזרחי והקהילתי. כוח לעשל הרשות אחראית בראש ובראשונה 
הלאומי עורכים פעולות ביטחוניות משטרתיות באופיין בנסיבות החורגות מן היכולות של משטרה 

במודיעין ובנושאים פליליים שבהם מעורבים אנשי אזרחית. סוכנות המודיעין הצבאי מטפלת 
לבתי  תיקיםכוחות בטחון פלסטינים, כולל האשמות בהתעללות ושחיתות; היא יכולה להפנות 

איסוף מודיעין חיצוני ולמבצעים. ארגון הביטחון  לעהמשפט. שירות המודיעין הכללי אחראי 
טרור, -לביטחון הפנימי )לדוגמה, אנטיאחראי לאיסוף מודיעין פנימי ולחקירות הקשורות  המסכל
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הפרות כלי נשק, והלבנת הון(. המשמר הנשיאותי מגן על מתקנים ומספק הגנה בביקורי נכבדים. 
ידי -)הנציבות העצמאית לזכויות אדם( המשיך לדווח על התעללות ועינויים על ICHRארגון 

 כוחות הביטחון של הרש״פ.

ת הביטחון ועשתה שימוש במנגנוני חקירה וענישה הרש״פ הקפידה לפקח ביעילות על כוחו
 מעשי התעללות ושחיתות.ל בנוגע

ממשלתיים -ברצועת עזה, כוחות חמאס שמרו על שליטה בפועל. מדיווחי עיתונים וארגונים לא
עולה שחמאס אכף פיקוח מחמיר בכל מגזרי החברה. אי ענישה ממשיכה להוות בעיה. היו 

אל  טיליםאלימות כגון התקפות מעשי מקרים רבים שבהם כוחות חמאס לא מנעו ולא הרתיעו 
 פיסטיות יריבות.ל  וצות ס  ידי קב-שטח ישראלי על

בגדה המערבית באמצעות כוחות הביטחון, השב״כ,  הרשויות הישראליותנמשכה נוכחות 
 הרשויות הישראליותובצלם,  PCATIפי ארגונים כמו יש דין, -משטרת ישראל ומשמר הגבול. על

ם על התעללות ושחיתות, אולם היו כמה דיווחי מעשינקטו מספר צעדים כדי לחקור ולהעניש 
.א.(. כוחות הביטחון הישראליים 1 פרקמקרי התעללות שבהם לא ננקטו צעדי ענישה )ראו 

חקירות באופן אוטומטי לגבי טענות על התעללות בפלסטינים בהודיעו כי המשיכו לפתוח 
ידי המשטרה הצבאית. ארגון יש דין טען שפתיחה אוטומטית של חקירות -שהוחזקו במעצר על

ילות צבאית של ישראל בגדה המערבית, אך לא על פלסטינים המדווחים חלה רק על חלק מפע
, ובצלם דיווחו שהבעיה של PCATIממשלתיים כמו יש דין, -על התעללות במעצר. ארגונים לא

ענישה בקרב כוחות ביטחון ישראלים נותרה על כנה, בחלקה כי המנגנונים לחקירת טענות -אי
התעללות מופנים למשרד היועץ המשפטי של ישראל; כאלה לא היו אפקטיביים. דיווחים על 

PCATI  2016מטענות התעללות. במאי  הרשויות הישראליותדיווח על התעלמות שיטתית של 
ידי כוחות בטחון -הודיע בצלם שיחדל להפנות תלונות פלסטיניות על התעללות או פציעה על

התחזות "כינה שלתרום למה מפני שלא רצה ישראלים אל חוקרים צבאיים ישראלים והפצ״ר, 
 בגדה המערבית." ישראלילמערכת אכיפת חוק צבאי 

מאמצים את חוסר ההם גם ממשלתיים כמו יש דין ורבנים לזכויות אדם ביקרו -ארגונים לא
אחריותיות של ישראל בחקירת דיווחים על הרג אזרחים פלסטינים בידי כוחות בטחון הו

כתב אישום. החוק הישראלי  גשתהעד כדי הגיע  2011 ישראלים, תוך ציון שרק מקרה אחד מאז
הפסלטינים לבקש פיצוי בבתי משפט ישראלים על נזקים בידי כוחות בטחון  זכותמגביל את 

משרד פרקליט המדינה כתב אישום נגד שני חיילים שירו והרגו הגיש  ,2016ישראלים. בינואר 
על שימוש פזיז ורשלני  ,מאזור מוגבלפי הדיווח ניסה לברוח -בכפר בודרוס שעל 16צעיר בן 

המדינה הציעה )בין השאר( שהחיילים ישלמו פיצויים למשפחות, אך עורכי  ות. פרקליטבכלי נשק
 התיק היה עדיין פתוח. ,הדין של החיילים דחו את ההצעה. נכון לאוקטובר

ביטחון ממשלתיים ישראליים ופלסטיניים ודיווחים בעיתונות, כוחות ה-פי ארגונים לא-על
הישראלים לא הגיבו במידה מספקת לאלימות של מתנחלים ישראלים נגד פלסטינים בגדה 

המערבית. מספר ההתקפות של מתנחלים ישראלים נגד פלסטינים גדל בפעם הראשונה בשלוש 
-הזיהה (. נכון לאוגוסט, UNOCHAפי משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים )-שנים, על

UNOCHA 89  מקרים של אלימות מתנחלים שגרמה למקרי מוות, פציעות או נזק לרכוש של
ממשלתי יש דין -. הארגון הלא2016בממוצע החודשי לעומת  אחוז 88פלסטינים, גידול של 

שהרשויות דיווח, בהיסתמך על כוחות הביטחון הישראליים ונתוני הפרקליט הצבאי הראשי, 
, עקב אלימות נחשדו בתקיפותשחקירות מתנחלים  מהתיקים של אחוז 75סגרו  הישראליות

הגשת כתבי  המאפשרותכשלונם של חוקרי הממשלה לאתר חשודים או למצוא ראיות מספיקות 
 מבחינתתוצאות הגבלת התרמו לובניהול חוק  אישום. יש דין טענה שמחדלים בהליכי אכיפת
 הגשת כתבי אישום והרשעות של עבריינים.

ובע המחוזי במחוז המרכז כתבי אישום נגד שני ישראלים החשודים משרד התהגיש  ,בינואר
של משפחה פלסטינית בכפר דומא שבגדה  הבית של הצתת 2015בפיגוע תג מחיר מיולי 
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. אחד המבצעים גם קשיםנפצע פצעים  4-אחיו בן האילו ו ,המערבית, שבו נהרגו פעוט והוריו
הבית. ישראלי אחד הואשם ברצח ועוד אחד הואשם מגן דוד על קיר צייר כתובות "נקמה" ו כתב

קרובי  ,בקשירת קשר לביצוע פשע. המשפט נמשך לאורך השנה בלי להגיע לפסק דין. במאי
הגישו תביעה משפטית נגד ממשלת ישראל  צתהמשפחה של המשפחה הפלסטינית שנהרגה בה

 הודאה באחריות ופיצויים. ווביקש

ACRI אכיפה ישראלים שפעלו בשכונות ושכוחות בטחון  מסרו ממשלתיים אחרים-וארגונים לא
עמוד, אטור, שייח ג׳ראח -כגון עיסאוויה, סילוואן, ראס אל –בעלות רוב פלסטיני במזרח ירושלים 

השתמשו בכוח מופרז או הפלו נגד תושבים פלסטינים בחקירת מקרים שבהם  –והעיר העתיקה 
 היו מעורבים פלסטינים וישראלים.

, במהלך מספר פשיטות של כוחות הביטחון בשכונות פלסטיניות בירושלים, כוחות ACRIפי -על
הגוף העליון של פלסטינים )כולל קטינים( מטווח  פלגובביטחון ישראלים ירו כדורי ספוג בראשם 

קצר, תוך הפרת הוראות הפתיחה באש של המשטרה. היו דיווחים רבים על גרימת עיוורון 
ביולי שוטרי משמר הגבול ישראלים ירו ופצעו  12-וג סינתטי שחורים. בופציעות קשות מכדורי ספ

שב מחוץ לביתו במזרח ירושלים בשכונת עיסאוויה. וכשהוא י 13-דין מוסטפא בן ה-את נור א
פי דיווחים לאזור עקב סכסוך בין שתי משפחות פלסטיניות -כוחות בטחון ישראלים נכנסו על

. משטרת ישראל מסרה יידו אבניםאחרי שתושבים מקומיים והשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות 
סגרו את מרבית החקירות  שהרשויות הישראליותשמקרה זה ואחרים נחקרים. פלסטינים טענו 

ראיות. התרופפות של הוראות הפתיחה  חוסרעל פציעות בעקבות השימוש בכדורי ספוג עקב 
גבול, המהווים את כוחות הביטחון איפשרה למשטרת ישראל ולכוחות משמר ה 2016באש ביוני 

העיקריים הפועלים בשכונות פלסטיניות בירושלים, להשתמש בירי חי כאמצעי ראשון נגד 
 חשודים המעורבים בזריקת בקבוקי תבערה, ירי של זיקוקים, או שימוש ברוגטקות.

 הליכי מעצר והיחס לעצירים

בדרך כלל פקודת מעצר לצורך מעצר ודורש קביעה שיפוטית מהירה של דורש החוק של הרש״פ 
באזורי הגדה אלה הוראות קוימו  –אך לא בצורה אחידה   –חוקיות המעצר. במידה רבה 

הרש״פ  ע"יהמאפשרים מעצר  יוצאים מן הכללמקרים ישנם המערבית תחת שליטת הרש״פ. 
שעות אם  24להחזיק עצירים למשך  מעצר. חוק הרשות הפלסטינית מאפשר למשטרה צוללא 

באישור בית  יום 45עד להחזיק אותם כתב אישום נגד חשוד, ו תקיימות ראיות מספיקות להגש
המשפט. הרש״פ החזיקה חלק מהעצירים שנעצרו על סמך פקודות של מושלים פלסטינים 

הרש״פ פי חוקי -. עלICHRידי -פי תלונות שהתקבלו על-במעצרים ארוכים לפני משפט, על
פי -לשחרר את העציר. על שלטונותשה יםחייב. אחרת,משפט צריך להתחיל תוך שישה חודשיםה

אחדים מכוחות הביטחון של הרש״פ עצרו פלסטינים בלי צו מעצר ומבלי להביאם בפני  ,הדיווחים
משפט מעבר  ללאידי הרש״פ שנמשכו -שופט בפרק הזמן הנדרש, אולם לא ידוע על מעצרים על

לא לפני חקירתם. ים עתלהרש״פ הודיעה לעצירים במה הואשמו, אך  ,ככלללפרק הזמן המותר. 
שחרור בערבות ושחרור על תנאי התאפשרו בכפוף לשיקול דעתן של רשויות השיפוט. הרש״פ 

את הזכות  קבועהעניקה לעצירים גישה לעורך דין. בתי משפט של הרש״פ איפשרו באופן 
לחסרי אמצעים שהואשמו בעבירות חמורות. נאשמים חסרי אמצעים משפטי  ייעוץלקבלת 

לעתים קרובות, למרות שמאמצים של  משפטישהואשמו בעבירות קלות לא זכו לקבל ייעוץ 
בוגרים חסרי אמצעים במקרים של עבירות קלות זכו מממשלתיים לייצג קטינים ו-ארגונים לא

( מאסדרת את ההתנהגות המקצועית של PBAית )לעתים להצלחה. לשכת עורכי הדין הפלסטינ
מדיניות שהגבילה את יכולת עורכי הדין  PBA-האימצה עורכי דין בגדה המערבית. במאי 

בבית המשפט  זוקביעה ל התנגדממשלתי -הפלסטינים לייצג נצרכים בחינם. ארגון לא
דיווח שכוחות הביטחון של הרש״פ נמנעו ממתן  AI. את המדיניות PBA-הובאוקטובר ביטל 

, ולמעשה החזיקו אותם בלי יכולת תוך זמן סביר ליועצים משפטיים מסוימיםלעצירים  גישה 
 לתקשר במשך החקירה.
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ללא מנדט ספציפי לשירותו,  למעשה( פעל PMIארגון המודיעין הצבאי של הרשות הפלסטינית )
ון של הרש״פ ואזרחים החשודים ב"עבירות בטחוניות" של אנשי כוחות הביטחמעצר בחקירה וב

ביצע את הפעולות האלה באופן העולה בקנה אחד עם פעילותם של שירותי  PMI-כגון טרור. ה
ביטחון אחרים של הרש״פ. חמאס המשיך לטעון שהרש״פ עצרה אנשים במהלך השנה אך ורק 

בים מאנשים אלה בעבירות בגין היותם מזוהים עם חמאס. הרש״פ הודיעה שהיא האשימה ר
 פי החוקים הצבאיים או האזרחיים של הרש״פ.-פליליות על

להסתייע בייעוץ שיוכלו פי דיווחים, במהלך השנה חמאס עצר בעזה אנשים רבים מבלי -על
השולטים  ,חמאס שלטונותמשפטי, בפיקוח שיפוטי או בשחרור בערבות. היו גם מקרים בהם 

 יעבד והשתמשו בצווי מעצר צבאיים כדי לעצור אזרחי עזה.הוציאו צווי מעצר בד ,בפועל

החוק הצבאי הישראלי הוחל על פלסטינים בגדה המערבית, בעוד הישראלים תושבי הגדה היו 
המשפט הצבאי הישראלי כפי שחל על פלסטינים בגדה  על פיכפופים לחוק האזרחי הישראלי. 

יום ללא גישה לעורכי דין.  60להחזיק עצירים למשך עד  יםהישראלי שלטונותה יםיכולהמערבית, 
של שיעור ההרשעה מגיע פי הנתונים הרשמיים האחרונים, בבתי הדין הצבאיים של ישראל -על

הודיעו לעצירים פלסטינים על האישומים  הרשויות הישראליות. אחוז 95-למעלה מעד פלסטינים 
ולמשפחותיהם מה הסיבות למעצרם בעת  נגדם במשך המעצר, אך לא תמיד הודיעו לקטינים

מודיעים על מעצר בתוך  ,םפי מדיניות-ציינו שעל הרשויות הישראליות  .MCWפי -המעצר, על
ולהחזיק למעשה את  יום 12שעות, אבל קצינים בכירים רשאים לעכב את ההודעה עד  48

משופט להאריך  כל עוד נמשכת החקירה. מפקד צה״ל רשאי לבקשללא כל קשר חיצוני העצירים 
לפלסטינים המוחזקים במעצר צבאי ככלל נתנו  הרשויות הישראליותזמן זה. בהתאם לחוק, 

פי בחירתם )וסיפקו עורכי דין לחסרי אמצעים(. למרות -ישראלי בתוך ישראל גישה לעורך דין על
 אחוז 76-קיבלו עורכי דין רק אחרי חקירות ראשוניות, ועצירים פלסטינים זאת, לעתים קרובות 

מהקטינים לא ראו עורך דין לפני החקירה. עיכובים בתנועה בכבישי הגדה המערבית או 
-. עלדיוניםווגרמו עיכובים במשפטים  ייעוץ משפטיעל לעתים במעברים שישראל מפעילה הקשו 

עורך דין לראשונה כאשר הופיעו בפני בית  קיבלו, רוב העצירים הפלסטינים MCW-פי ארגון ה
דין צבאי ישראלי. בתי דין צבאיים ישראלים סירבו לאשר שחרור פלסטינים בערבות במרבית 

עיכבו או מנעו מחלק מהעצירים הפלסטינים ביקורי  הרשויות הישראליותהמקרים, כולל קטינים. 
 משפחה או ביקורי עורך דין.

בגדה  הרשויות הישראליותלעתים קרובות שוהמוקד טענו  MCWממשלתיים כמו -ארגונים לא
 הרשויות הישראליותהמערבית לא הודיעו להורים פלסטינים מדוע ילדיהם נעצרו או לאן נלקחו. 

; אולם ושמדיניותם היא לתת הודעה בכתב על המעצר להורים כאשר הם עצרו ילד בבית מסרו
 96יכולים להיות מוחזקים  17-ו 16נים בני פי חוק, קטי-מהמקרים. על אחוז 19-זה קרה רק ב

פי פקודה -על ,2013-בוגרים. במשופט, ואותו משך זמן חל על  מובאים לפנישעות לפני שהם 
לפני הופעתו מול שופט  15עד  12צומצם הזמן שניתן לעצור קטין בין הגילאים  ,צבאית ישראלית

תיקנו  הרשויות הישראליות 2014-. ב17-ו 16היה שינוי כלשהו לגבי קטינים בגיל  אך לאצבאי, 
טינים בגדה המערבית אך הגבילו הקויזואלית של כל חקירות -את החוק לחיוב הקלטה אודיו

מהמקרים שבהם היו מעורבים  אחוז 95-דרישה זאת לעבירות שאינן בטחוניות. זה החריג כ
ם נכנסו בלילות לבתי קטינים פלסטינים בבתי משפט צבאיים ישראלים. כוחות הביטחון הישראליי

פלסטינים כדי לעצור קטינים או לצלמם. ארגוני זכויות אדם טענו שיחס כזה יכול להיחשב 
ישראלים הכחישו טענות אלה. הרשויות הצבאיות של ישראל  פקידים. מסוימיםכעינויים במקרים 

עים על התחילו לספק תרגומים לערבית של חלק מהשינויים האחרונים לחוקים הצבאיים המשפי
 קטינים פלסטינים.

ידי ישראל, לעומת -ירידה בשיעורי מעצר של קטינים פלסטינים על היתהבנובמבר,  30-נכון ל
. 2011-2015, אך השיעור נותר גבוה באופן משמעותי מהרמות של 2016-שיא כל הזמנים ב

ניים נגד עליה ניכרת בתקיפות ובניסיונות תקיפה פלסטי היתה ,2016עד מרץ  2015מאוקטובר 
קטינים פלסטינים.  310ישראל עצרה בנובמבר,  30-כוחות בטחון ואזרחים ישראלים. נכון ל
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ממשלתיים דיווחו על מספר גבוה של מעצרי קטינים פלסטינים בדצמבר, אך -ארגונים לא
כוחות בטחון ישראלים עצרו את  ,בדצמבר 15-זמינה. ב היתההסטטיסטיקה הרשמית עדיין לא 

אחרי שהיא צולמה סוטרת לחייל  ,והאשימו אותה בתקיפה ,16פלסטינית בת , עהד תמימי
 שארעממשלתיים ביקרו את המעצר -ישראלי בעיירה נבי סאלח בגדה המערבית. ארגונים לא

במעצר  העדיין נמצא. תמימי של ממש , בטענה שתמימי לא היוותה איוםהאישומיםאת ו בלילה
 בסוף השנה.

הורידה למעשה את גיל המינימום בישראל לאחריות  2016וגוסט חקיקה ישראלית שאושרה בא
. בירושלים, שם תושבים פלסטינים 12-ל 14פלילית על פשעים חמורים כגון ניסיון לרצח, מגיל 

ממשלתיים דיווחו שגזרי דין ארוכים יותר וחובת -, ארגונים לאיכפופים לחוק האזרחי הישראל
הובילו לשימוש מוגבר  2015לקראת סוף  יידוי אבנים גזרי דין מינימליים שהוכנסו לחוק על

-ממשלתיים הגישו ב-במעצר לפני משפט ולגזרי דין ארוכים יותר לקטינים פלסטינים. ארגונים לא
החוק האזרחי הישראלי שמבטל הטבות של שירותי רווחה  על קראה תגרעתירה ש 2016

בית המשפט בינואר, הוציא  28-להוריהם של קטינים פלסטינים שהורשעו בעבירות בטחוניות. ב
-הישראלי צו מניעה על החוק החדש ודרש מהממשלה להוכיח שהחוק אינו מפלה. נכון ל העליון

, אך משפחות של ילדים פלסטינים תשובה רשמית מממשלת ישראל היתהבנובמבר, לא  21
 משירותי הרווחה. ותאקצבמירושלים המוחזקים בכלא המשיכו לקבל 

ידי רשויות ישראליות בשכונות בעלות רוב פלסטיני כגון עיסאוויה -פשיטות מעצר ליליות על
וסילוואן, כולל כאלה שכתוצאה מהן נעצרו קטינים פלסטינים, היו שגרתיות בגדה המערבית 

מועט מאז פרסום היה שיפור ממשי  כידיווחו  MCWות בעלות רוב פלסטיני בירושלים. ובשכונ
לפיו "יחס גרוע לילדים פלסטינים במערכת המעצר הצבאית  UNICEFידי -על 2013-דו״ח מה

עדויות  400-שנתונים מלמעלה מ מסרו MCWרווחת, שיטתית וממוסדת."כהישראלית נראית 
שהתעללות בילדים  UNICEFמאשרים את מסקנת  2017ד ע 2013של עצירים שנאספו בין 

 רווחת. היתהידי רשויות ישראליות בגדה המערבית -עצורים על

 םממנטרי ריחוק, כולל ללא אפשרות תיקשורהשב״כ המשיך את נהלי המעצר של פלסטינים 
, MCWממשלתיים כולל -, מייעוץ משפטי ומבני משפחה, במהלך החקירה. ארגונים לאיצונייםח

השתמשו בבידוד כדי להעניש או להשתיק עצירים  שהרשויות הישראליותהמוקד, ובצלם דיווחו 
פי ממשלת ישראל, השב״ס לא החזיק עצירים פלסטינים -בולטים פוליטית. עלהפלסטינים 

הודאות. ממשלת ישראל ציינה שעצירים מוחזקים במתקנים  תקבללשם במעצר נפרד כעונש או 
ר מהווה איום לעצמו או לאחרים, ולאחר שמוצו כל האפשרויות האחרות, נפרדים רק כאשר עצי

הרשויות או במקרים אחדים במהלך חקירה כדי למנוע חשיפת מידע. במקרים כאלה, לדברי 
, צוות שב״ס וצוות רפואי, במקרה ICRC-להיפגש עם נציגי ה הזכות עצירלישנה , הישראליות

 הצורך.

הרש״פ המשיכה לבצע מעצרים שרירותיים,  ,דיווחו ICHRבגדה המערבית,  מעצר שרירותי:
שבהם עצירים פלסטינים הוחזקו ללא אישום פורמלי או הליכים נאותים, בייחוד במעצרים 

בטחון פלסטינים עצרו כוחות לפיהם שהתבססו על זיקה פוליטית לחמאס. היו דיווחים רבים 
ן של הרש״פ עצרו והתעללו פיזית , וכן דיווחים שאנשי בטחופלסטינים לא כדיןעיתונאים 

  בפלסטינים שפרסמו פוסטים ביקורתיים על הרש״פ באינטרנט.

קיבלה תלונות על מעצרים שרירותיים בידי חמאס בעזה. ברבים ממעצרים ועיכובים  ICHR-ה
חמאס בפועל נראה שהמניע היה פוליטי והתמקד ביריבים פוליטיים ובמי  שלטונותידי -לעאלה 

 שנחשדו בקיום קשרים עם ישראל.

במהלך היו דיווחים , בצלם והמוקד, MCWממשלתיים לזכויות אדם, כולל -פי ארגונים לא-על
 השנה, כי כוחות הביטחון הישראלים הן בירושלים והן בגדה ה עצרו ועיכבו שרירותית מפגינים

 ופעילים פלסטינים רבים, בפרט משתתפי הפגנות נגד גדר הבטחון או נגד הרג פלסטינים.
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שעות  24חוק הרשות הפלסטינית מאפשר למשטרה להחזיק עצירים למשך  מעצר לפני משפט:
-באישור בית המשפט. על יום 45אם קיימות ראיות מספיקות להגיש כתב אישום נגד חשוד, ועד 

 לשחרר את העציר.שלטונות ה יםחייב חצי שנה, ולא,להתחיל תוך  המשפטחייב  ,חוקהפי 

לא היה ברור כמה זמן הוחזקו עצירי חמאס במעצר של טרום משפט או באילו אמצעים 
 .אנשיםהחמאס כדי לעצור את  משפטיים, אם בכלל, השתמש

רת המשיכו לעצור פלסטינים במעצר מנהלי )החזקה לתקופה בלתי מוגד הרשויות הישראליות
 425החזיקו  הרשויות הישראליותללא הגשת כתב אישום או העמדה לדין(. נכון לנובמבר, 

פלסטינים מסיבות בטחוניות )כולל שני קטינים( לפרקי זמן של ששה חודשים שהתחדשו מדי 
-הסתה לאלימות ברשתות החברתיות. ארגונים לאטענה של פעם. עבירות בטחוניות כללו 

ממשלתיים פלסטינים וישראלים אחרים קראו -וארגונים לא HRW, AIממשלתיים רבים, כולל 
להפסקה מיידית של מעצר מנהלי. בית משפט צבאי ישראלי חייב לאשר פקודת מעצר מנהלי. 

עצירים פלסטינים יכולים לערער על הפסיקה לבית הדין הצבאי לערעורים ולבג״ץ. בג״ץ לא 
 .וזבתקופה שחרר פלסטינים כלשהם שהיו תחת מעצר מנהלי 

עצירים פלסטינים  מעצר:החזקה בהחוקיות של על  בית משפטלקרוא תגר בשל עצירים  יכולתה
בבית  התנגדלידי ישראל והרש״פ נתקלו במחסומים מצד רשויות שונות ליכולתם -המוחזקים על

ואינם יכולים לקבל שיחרור מיידי או  בסיס החוקי או האופי השרירותי של מעצרםלהמשפט 
הרשויות ידי -על המוחזקים. לפלסטינים שרירותיאמנם ים אם נמצא שמעצרם היה פיצוי

מעצרם רק לפני  קרוא תגר עלללמשפט והם יכולים לכת במעצר מנהלי אין זכות ל הישראליות
ן מסווגות, נשופט צבאי בדלתיים סגורות. במקרים שבהם ראיות התומכות באישומים נגד עציר ה

שיוכל , לבחון את האישומים( כדי מסוימיםאין כל דרך לבחון את הראיות )ובמקרים  ה/לעציר
ידי הרשות הפלסטינית התמודדו עם -מעצרו/ה. עצירים שהוחזקו במעצר על לקרוא תגר על

עיכובים באכיפה של פסיקות בתי משפט לגבי מעצרם, בייחוד לגבי חובתה של הרש״פ לשחרר 
 חשודים שהפקידו ערבות.

 הוגן פומבימניעת משפט ה. 

את עצמאותה ואת כלל כחוק היסוד של הרש״פ דואג למערכת משפט עצמאית. הרש״פ כיבדה 
על רוב  ושמרה על סמכות הפיקוח שלהפנים של המועצה השיפוטית העליונה ההעדר משוא 

פעילויות בית המשפט בגדה המערבית. תובעים ושופטים הקשורים לרש״פ ציינו שאיסורי 
 התנועה של כוחות הביטחון הישראליים בגדה המערבית, כולל הגבלת יכולתה של הרש״פ

 להפעיל את טחנות הצדק. הלהעביר עצירים ולהביא עדים, פגעו ביכולת

בתי משפט אזרחיים. שירותי הבטחון בים יופיעו הרש״פ דרשה שאזרחים פלסטינ ,2011מאז 
 םשל הרש״פ המשיכו להפעיל לחצים על אנשי מערכת המשפט הצבאי של הרש״פ לעצור אזרחי

 הגדה המערבית שהואשמו בהפרות של בטחון המדינה.מ

בתי משפט אזרחיים, בתי משפט השלום ובתי דין דתיים של הרש״פ מטפלים בתביעות אזרחיות 
. היו ואוביקטיביתבגדה המערבית וברוב המקרים הם משמשים כמערכת משפט עצמאית 

על פלגים פלסטינים שונים שניסו להשפיע על ההחלטות השיפוטיות של  בלתי מאושריםדיווחים 
בנוסף להגיש תביעות נגד הרש״פ אך הם עשו זאת לעתים נדירות.  הרש״פ. לפלסטינים הזכות

הרש״פ אינה מבצעת תמיד  סעדים מינהליים שהשימוש בהם נדיר.קיימים  ,לסעדים שיפוטיים
 את הוראות בתי המשפט.

-בלתי הנחשבים, הפעילו בתי משפט בפועלברצועת עזה, תובעים ושופטים שמינה חמאס 
 ידי הרש״פ.-חוקיים על

, מספר בתי לא רשמיים בי עזה רשאים להגיש תביעות אזרחיות. לטענת דיווחים אנקדוטייםתוש
דיווח  HRWחמאס, ולעתים גם בצורה נטולת פניות. ממשלת מנפרדת בצורה  פעלומשפט בעזה 

 אזרחיים בבתי דין צבאיים. שפט תיקים בקביעותשבטחון הפנים של חמאס 
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 החוק הישראלי דואג לעצמאות מערכת המשפט, והממשלה כיבדה ככלל את 
פנים של בתי המשפט האזרחיים בישראל. כוחות הביטחון הואת העדר משוא  םעצמאות

הישראליים שפטו תושבים פלסטינים בגדה המערבית שהואשמו בעבירות ביטחוניות )החל 
מספר דין צבאיים של ישראל, שלדעת  אבנים ועד לחברות בארגון טרור והסתה( בבתי יידוימ

הוגנים. החוק הישראלי מגדיר עבירות בטחוניות בלתי ו לוקים בחסרממשלתיים היו -ארגונים לא
נסיבות העלולות לעורר חשד של פגיעה בביטחון ישראל בככוללות כל עבירה המתבצעת 

 להיות קשורה לפעילות טרור. עלולהושלדעת כוחות הבטחון 

 הליכי משפט

מערכת שיפוט ם נאמוק של הרש״פ קובע שלאדם יש זכות למשפט הוגן ופתוח לציבור, והח
כאשר בית  אלאמשפטים פתוחים לציבור, העצמאית אוכפת ככלל זכות זו בגדה המערבית. 

המשפט קובע שבטחון הרש״פ, יחסיה הבינלאומיים, זכותו של צד או של עד לפרטיות, הגנה על 
קרבנות של עבירה מינית או של פשע על רקע חילול כבוד המשפחה דורשים פרטיות. אם בית 

משפט מצווה על דיון בדלתיים סגורות, ניתן לערער על ההחלטה לפני בית משפט גבוה יותר של 
נהנים מחזקת החפות ומהזכות לקבלת מידע מפורט תוך פרק זמן קצר לגבי  חשודים״פ. הרש

דיווח  AIכל הערעורים.  במהלךופי הצורך מרגע האישום -האישומים נגדם עם תרגום חינם על
על זכויות בסיסיות לעתים שהרשויות הפוליטיות והשיפוטיות ברשות הפלסטינית לא שמרו 

אישומים נגד חשודים תוך זמן קצר. החוק של הרש״פ דואג לייצוג להליך הוגן, כולל הגשת 
משפטי למבצעי עבירות, במקרה הצורך על חשבון הציבור, בשלב המשפט. זכותו של נאשם 
להיות נוכח ולהיוועץ בעורך דין מבעוד מועד במהלך המשפט, אם כי בשלב החקירה לנאשם 

הגנה.  נתל מספיק זמן ואמצעים להכמותר רק לעקוב אחר ההליך. לנאשמים יש זכות לקב
-כאשר הם נחקרים על השתיקהזכות  נהלחשודים ולנאשמים במערכת המשפט של הרש״פ יש

פי החוק. לנאשמים יש גם זכות חוקית לייעוץ מעורך דין במשך חקירתם ובמשפט. -ידי תובע, על
 יש להם הזכות לערער. הרש״פ יישמה ככלל זכויות אלה.

הרש״פ שיטות טיפול חדשות במשרדי התובע יזמה בטיפול בתיקים,  כדי לטפל בפיגורים
, כאשר הרש״פ החלה לאסוף 2016נפות בגדה המערבית. מינואר  11הציבורי בשש מתוך 
, עד אוגוסט, פיגורים בטיפול בתיקים ברש״פ )כלומר, טיפול בתיקי עבירות נתונים סטטיסטיים

בתיקי פשעים חמורים שנמשך למעלה מששה קלות שנמשך למעלה משלושה חודשים או טיפול 
במשרדי התובע הציבורי בנפות רמאללה, יריחו, סלפית,  אחוז 49.5חודשים( ירדו בממוצע של 

 בית לחם, ושכם.

חמאס בעזה השתמשו בהליך דין פלילי זהה לזה של הרש״פ בגדה המערבית, אולם  שלטונות
 לא יישמו בעקביות הליכים אלה.

פי החוק האזרחי בבית -ישראל שפטו ישראלים תושבי התנחלויות בגדה המערבית עלברשויות 
משפטים צבאיים היו כפופים לפלסטינים בגדה המערבית המשפט המחוזי הקרוב ביותר. 

. בירושלים הן תושבים ישראלים והן פלסטינים היו כפופים להליכים אזרחיים. אותם דיני ישראלים
ליים בישראל חלים הן בהליכים צבאיים והן בהליכים אזרחיים ראיות המשמשים בתיקים פלי

. עצירים חסרי בלבד לדוגמה, רשויות ישראל אינן יכולות לבסס הרשעות על הודאות .ישראלים
אמצעים אינם מקבלים ייצוג משפטי חינם באופן אוטומטי למשפטים צבאיים, אך כמעט לכל 

ממשלתיים כמו הקרן להגנת זכויות אדם -לא העצירים היה ייצוג משפטי, בחלקם כי ארגונים
מימנו את הייצוג שלהם. בבתי הדין הצבאיים של ישראל משתמשים בשפה העברית, אולם 

. ארגוני זכויות אדם שונים טענו דיוןזכותם של נאשמים פלסטינים להיעזר בתרגום סימולטני בכל 
היות ומרבית המתרגמים היו , שביעות רצוןמתרגום לערבית לא היו השהזמינות והאיכות של 

ישראלים דוברי שתי השפות בשירות חובה. הנאשמים רשאים לערער באמצעות בית המשפט 
דין צבאי בישראל פלסטינים בית  זיכה יםנדיראך במקרים אולם הצבאי לערעורים ולעתור לבג״ץ. 

 שהואשמו בעבירות ביטחוניות, הגם שלעתים הוקל העונש בעקבות ערעור.
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, טענו שבתי משפט צבאיים לא היו מצוידים MCW-ו ACRIממשלתיים, כולל -מספר ארגונים לא
ממשלתיים ועורכי דין דיווחו שנאשמים פלסטינים רבים העדיפו -. ארגונים לאכיאות תיקיםלשפוט 

להודות באשמה ולקבל עונש מופחת מלטעון לחפות ולעמוד למשפט צבאי העלול להימשך 
חודשים אם לא למעלה משנה. עורכי דין למען זכויות אדם דיווחו גם שהמבנה של משפט צבאי 

ל עם קציני צבא ישראלים המשמשים כשופטים, המתקיים במתקנים צבאים של ישרא  –
הגביל את זכויות הנאשמים   –הבטיחות החמורות  מגבלותכתובעים וכפקידי בית הדין, ועם 

 הפלסטיניים למשפט ציבורי ולקבלת ייעוץ משפטי.

MCW  דיווח שהרשויות הישראליות המשיכו להשתמש בהודאות חתומות בידי קטינים פלסטינים
 MCWכראיות נגדם בבתי דין צבאיים.   –רית, שפה שרובם אינם יודעים לקרוא אך כתובות בעב

כרחו לחתום על מסמכים הכתובים וראו או ה שנחקרו פלסטינייםהקטינים המ אחוז 76-כי דיווח 
דיווח שהרשויות אילצו מתן הודאות בעת החקירה. הרשויות  PCATIבעברית עם תום חקירתם. 

אלה וטענו שחקירות של פלסטינים התקיימו רק בערבית  הישראליות חלקו על ממצאים
 ושהרשויות לא הגישו כתבי אישום רק על סמך הודאות שנכתבו בעברית.

 אסירים ועצירים פוליטיים

ממשלתיים דיווחו על מעצרים של פלסטינים על רקע פוליטי הן בגדה והן ובעזה. לא -ארגונים לא
ידי הרש״פ -הפוליטיים שהוחזקו במהלך השנה עלנמצאה הערכה אמינה לגבי מספר האסירים 

 בגדה המערבית.

חמאס כמה מאות בני אדם בגין הזדהותם הפוליטית, ביקורת פומבית על חמאס או עצר  ,בעזה
פרקי זמן שונים. משקיפים במעצר למשך בחשד של שיתוף פעולה עם ישראל, והם הוחזקו 

ממשלתיים -ולארגונים לא ICRC-אלה. ל קשרו טענות רבות על מניעת הליך תקין עם מעצרים
 גישה מוגבלת לאסירים אלה.

ממשלתי אדאמיר דיווח שישראל המשיכה להחזיק במעצר מנהלי ללא הגשת כתבי -הארגון הלא
 ( שלמרביתם זיקה כלשהי לחמס.PLCאישום חברים במועצה המחוקקת הפלסטינית )

 הליכים וסעד במערכת המשפט האזרחית

ה המערבית רשאי להגיש תביעה נגד הרש״פ, כולל בנושאים הנוגעים תושב פלסטיני בגד
 הפרות זכויות אדם, אולם לא נהוג לעשות כן. ללטענות ע

חמאס בפועל, כולל בנושאים הנוגעים  שלטונותתושב פלסטיני של עזה רשאי להגיש תביעה נגד 
 , אולם לא נהוג לעשות כן.הפרות זכויות אדם ללטענות ע

 רכוש פיצוי על

במזרח ירושלים ובגדה המערבית על  םפלסטיני מבניםממשלת ישראל ביצעה הריסות רבות של 
הרשויות בטחון ישראלים, או כעונש.  ידי כוחות-על הםב, שימוש בנייה-היתרי חוסר סמך

ידי שבטים -בתי משפט ישראלים להרוס בתים שנבנו על באמצעותעשו מאמצים  הישראליות
כפרים אחרים )ראו  מספרואחמר וסוסיא, -בדואים פלסטינים בכפרים בגדה המערבית חאן אל

 ..ו.(1 פרק

פלסטינים הביא עתים לדבר ש ,בתיםה על הריסתדמי הריסה לעתים רשויות ישראליות הטילו 
ידי -מעלויות גבוהות יותר הקשורות להריסה עלעצמם כדי להימנע כוחות את בתיהם ב הריסתל

בהתאם  ישראל. הפלסטינים מתקשים להוכיח בעלות על קרקעות בבתי משפט ישראליים
 לדרישות ישראל לתעד את הבעלות.

התערבות שרירותית או בלתי חוקית בפרטיות, במשפחה, בבית או בתכתובת 

נוהל המשפט הפלילי של הרש״פ דורש שהפרקליט הכללי של הרש״פ יוציא צווים לצורך כניסה 
קציני שיפוט של הרש״פ יכולים להיכנס לבתים של פלסטינים ללא צו  אולםוחיפוש בנכס פרטי; 

חיפוש במקרה חירום. לא היו דיווחים ספציפיים על הטרדת בני משפחה מצד הרש״פ בגין 
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ממשלתיים דיווחו שזוהי התנהלות -, הגם שארגונים לאיחידיםידי -אורה עלעבירות שבוצעו לכ
 שכיחה.

חמאס  שלטונותנהגו  ממשלתיים-תקשורת מקומיים ומקורות של ארגונים לא כליפי דיווחי -על
 ,פי דיווחים-באופן שרירותי בחיי הפרט, המשפחה והבית. עלו תכופותבפועל בעזה להתערב 

נגד  ותהיו מכוונ פעולות אלהשים בבתים ותפסו רכוש ללא צווי חיפוש. חמאס ערכו חיפו שלטונות
עיתונאים פלסטינים, נאמני פת״ח, חברים בארגוני החברה האזרחית, פעילי נוער ואלה שחמאס 
האשים בפעילות פלילית. כוחות חמאס ניטרו מערכות תקשורת פרטיות, כולל טלפונים, דוא״ל 

רשו סיסמאות וגישה למידע אישי ותפסו ציוד אלקטרוני אישי ואתרים של רשתות חברתיות. הם ד
של עצירים. בעוד שחברות בחמאס לא נראתה כתנאי מוקדם להשגת שירותי דיור, חינוך או 

, כגון אלה מסוימיםשמרו בדרך כלל על מקומות עבודה  שלטונותשירותים ממשלתיים בעזה, ה
חמאס אנשים לחקירה ולהטרדה, עצר  ,במספר מקרים בשירותי הביטחון, עבור אנשי חמאס.

 בני משפחתם. שיוחסו, על סמך מעשים צעירים בייחוד פעילי דמוקרטיה

כוחות בטחון ישראלים פשטו על בתים פלסטינים, כולל באזורים המסווגים כאזורים תחת שליטה 
פי התקשורת ואנשי הרש״פ. פשיטות אלה -עלזאת פי הסכמי אוסלו, -בטחונית של הרש״פ על

בלילה, מה שלדברי כוחות בטחון ישראלים היה בגלל צרכים מבצעיים. תחת לעתים התרחשו 
רק קציני כוחות הביטחון הישראליים בדרגת סגן אלוף ומעלה רשאים  ,צווי כיבוש ישראליים

 לאשר כניסה לבתים פרטיים ולמוסדות בגדה המערבית בלי צו, בכפוף לצרכים צבאיים.

פלסטיניות בירושלים, כולל שכונות בית חנינא, סילוואן, שועפאט, ואדי בגדה המערבית ובשכונות 
נהל האזרחי הישראלי )מנהא״ז( יג׳וז, שייח׳ ג׳ראח, עיסאוויה, ג׳בל מוכאבר וצור באהר, המ-אל

להרוס בתים, בורות  כוהמשי ,חלק ממשרד הביטחון של ישראל, עיריית ירושלים ומשרד הפנים
שבנו פלסטינים בשטחים שבשליטה ישראלית אזרחית, בטענה שיש  ונכסים אחרים ,מים ומבנים

להוציא לבניינים אלה רישיונות תכנון ישראליים. נכסים הנמצאים סמוך לגדר הבטחון, מתקנים 
צבאיים של כוחות הביטחון הישראליים או מטווחי ירי נמצאו אף הם תחת איום מוגבר להריסה או 

התמקדו בשלושה אזורים עיקריים: דרום הר  יותישראלה ותהרשויידי -עיקול. מבצעי הריסה על
, נכון לאוקטובר, מספר ההריסות UNOCHAפי -חברון, אזור מעלה אדומים, ועמק הירדן. על

, אך הריסות בשכונות שבהן היה רוב פלסטיני 2016ירד לעומת השיאים של  Cוהתפיסות באזור 
, שהיו הגבוהים ביותר מאז 2016-שנרשמו בכמעט באותם שיעורים להתבצע בירושלים המשיכו 

 .2000שנת 

דאגות על השיעורים הגבוהים של  הביעו, עיר עמים, ושלום עכשיו UNOCHAארגונים כמו 
מבנים  39המנהא״ז הרס בספטמבר,  30-הריסות של מבנים פלסטינים בירושלים. נכון ל

 רבים  מה שהשפיע גם ים פלסטינ 126בשכונות בעלות רוב פלסטיני בירושלים, תוך עקירת 
המנהא״ז התמקד במבנים מסחריים ותשתיות בנוסף  ,נוספים. הן בירושלים והן בגדה המערבית

המנהא״ז שישה קרוונים ששימשו ככיתות לימוד ביישוב הפלסטיני תפס  ,לבתי מגורים. באוגוסט
שובים שתי מערכות פנלים סולריים בייגם דיב בנפת בית לחם. המנהא״ז תפס -ג׳ובט א

נהל יהמטען  Cהפלסטינים ג׳בל אל בבא ואבו נואר, במחוז ירושלים. במרבית ההריסות באזור 
האזרחי שלמבנים לא היו היתרי בנייה ישראלים או שהם מוקמו באופן לא חוקי בשטח צבאי סגור 

 (.1967הוכרזו כשטחים צבאיים סגורים לאחר  C)חלקים גדולים באזור 

-ישראלים. נכון ל בתקיפותשל בתי פלסטינים שהיו מעורבים  ענישההמנהא״ז המשיך בהריסות 
הרסו באופן חלקי או מלא חמישה בתי משפחות של  הרשויות הישראליותבאוקטובר,  8

לעתים לכך שבתים  גרמו גם. פעולות אלה 2014פלסטינים שביצעו התקפות על ישראלים מאז 
עקרו ממקומם  נישהלמגורים. הריסות עאחרים הסמוכים לבתים שנהרסו הפכו לבלתי ראויים 

, ומספר AI, HRWממשלתיים כגון -פי האו״ם. ארגונים לא-ילדים, על 19פלסטינים, כולל  36
הריסות כענישה קולקטיבית. ה ביקרו קשות אתממשלתיים פלסטינים וישראלים -ארגונים לא

 אליים.ממשלת ישראל טענה שלהריסות כאלה יש השפעה מרתיעה על תוקפים פוטנצי
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-הרסו שלושה בתים ביישוב הפלסטיני דיר אבו משעל, על יותישראלה הרשויותבאוגוסט,  10-ב
שער שכם יד ל פיגועביד רמאללה. הבתים היו שייכים למשפחות פלסטינים שהרגו שוטר מג״ב 

 ביוני. 16-בעיר העתיקה בירושלים ב

אחמר וסוסיא באזור -אן אלבתים פלסטינים בכפרים ח יסתמאמצים להר הגבירהממשלת ישראל 
C  ,אחמר הוא יישוב -סמוך להתנחלויות ישראליות. חאן אלשניהם ממוקמים ה בגדה המערבית

, אזור המחבר ברצף טריטוריאלי התנחלויות בגדה E-1בני אדם באזור  145בדואי של 
פקודות לעצירת עבודות שהוצאו נגד  42המנהא״ז החליף במרץ  5-המערבית ומזרח ירושלים. ב

מבנים אלה היוו את הכפר כולו. כולם נבנו ללא  42הריסה.  בצוויאחמר -מבנים בחאן אל 42
היתרי בנייה מהמנהא״ז )תושבים אינם יכולים לקבל היתרים, היות וממשלת ישראל לא אישרה 

אחמר והציעו שהיישוב -אלבספטמבר, נציגי המנהא״ז נכנסו לחאן  13-תכנית אב לאזור(. נכון ל
ק״מ. במסמכים  8-ידי המנהא״ז במרחק של כ-יתפנה ויתמקם מחדש באתר מעבר שנבנה על

-המנהא״ז שהוא מתכנן להעביר את תושבי חאן אל מסר, בישראללבית המשפט הגבוה  הוגשוש
, דבעניין נפר. התיק היה עדיין תלוי ועומד בסוף השנה. 2018אחמר ולהרוס את הכפר באפריל 

 Aיעברו לאזור הגובל באזור  Cשתושבים פלסטינים בכפר סוסיא באזור  2016-המנהא״ז הציע ב
שבשליטת הרש״פ. תושבים ישראלים מהתנחלות סמוכה המשיכו לדרוש שהמנהא״ז יבצע צווי 

ממשלת ישראל להגיש את עמדתה על פינוי על ציווה בג״ץ   ,2016הריסה בסוסיא. באוגוסט 
בנובמבר, ממשלת ישראל הגישה  22-בתים פלסטינים. ב 30של  לה להרוסוהצעת הממשהכפר 

מהיישוב. התיק היה  אחוז 20בערך   –מבנים  20את עמדתה לבג״ץ והצהירה על כוונתה להרוס 
 עדיין תלוי ועומד בסוף השנה.

דיווחו שכוחות הביטחון הישראליים לא הגיבו ככלל על  ,כמו יש דיןארגוני זכויות אדםפלסטינים ו
פעולות המתנחלים נגד פלסטינים בגדה המערבית, כולל הרס רכוש ומשק חקלאי של פלסטינים 

 , מיעוטים על רקע לאום/גזע/מוצא אתני(.6 פרק)ראו 

 . כיבוד חירויות האזרח כולל:2 פרק

חופש הביטוי, כולל חופש הביטוי של העיתונות 

חופש ביטוי, אך אינו קובע חופש עיתונות במפורש. הרש״פ ככלל חוק היסוד של הרש״פ מעניק 
ממשלתיים הגבילה את חופש העיתונות והתקשורת בגדה -אכפה חקיקה שלטענת ארגונים לא

, כולל לעיתונות ההמערבית. כוחות בטחון של הרש״פ המשיכו להגביל את חופש הביטוי בגד
 אמצעות הטרדה, איומים ומעצרים.בעיקר ב –הפלסטינית 

חמאס הגביל את חופש העיתונות באמצעות מעצרים תכופים וחקירות ארוכות של  ,בעזה
גבלות אלה הובילו מ. מסוימיםעיתונאים, וכן הטרדות והגבלת גישה ותנועה עבור עיתונאים 

 עיתונאים לנקוט בצנזורה עצמית.

על חופש הביטוי והעיתונות לתושבים  צומצמותהגנות מ מעניקהחוק האזרחי והצבאי הישראלי 
גבלות מהמשיכו להגביל כיסוי עיתונאי והטילו  הרשויות הישראליותפלסטינים בירושלים ובגדה. 
ידי הגבלת התנועה של עיתונאים פלסטינים, וכן -בייחוד על –על צורות מסוימות של ביטוי 

פי דיווחי תקשורת -עלזאת ות, באמצעות אלימות, מעצרים, סגירת אמצעי תקשורת, והפחד
 והמרכז הפלסטיני לפיתוח ולחופש התקשורת. 

-אין אמנם חוק של הרש״פ האוסר לבקר את הממשלה, אולם היו דיווחים באמצעי חופש הביטוי:
התקשורת על כך שהרש״פ עצרה עיתונאים ופעילי רשתות חברתיות פלסטיניים בגדה המערבית 

, היו מספר תלונות במשך לכך ועים עם ביקורת זו. בנוסףשביקרו את הרש״פ או סיקרו איר
 .בגדה המערבית השנה שהרש״פ מנעה מעיתונאים לכסות ארועים שהיו מוטים כלפי חמאס

הנשיא הפלסטיני עבאס אישר חוק הידוע כ"חוק פשעי סייבר" או "חוק הפשעים האלקטרוניים" 
ביוני. החוק מטיל מאסר וקנסות על פרסום חומרים שיסכנו "את שלמות המדינה  24-ב

הפלסטינית" או "הסדר הציבורי" או על פרסום חומרים התוקפים את "עקרונות או ערכי 
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הרש״פ עיתונאים מהגדה המערבית וחסמה אתרי אינטרנט עצרה חוק זה,  סמךהמשפחה". על 
הפרקליט הכללי הפלסטיני לספקי שירותי הורה  ,וניבי 12-הקשורים למתחרים פוליטיים. ב

עשר מבין -אתרי אינטרנט. אחד 24-אינטרנט מהגדה המערבית לחסום גישה אל למעלה מ
האתרים הללו היו קשורים למפלגות פוליטיות, כולל חמאס או קבוצות אופוזיציה אחרות שהיו 

  ביקורתיות כלפי הרש״פ שבשליטת פתח.

חמאס הסתכנו בפעולות תגמול של חמאס, כולל  שלטונותרו בפומבי את פלסטינים שביק ,בעזה
הואשמו בהעברת ביקורת פומבית שאנשי תקשורת נגד מאסר, חקירה, עיקול נכסים והטרדה. 

חברתיות ועיתונאים, הרשתות ב פעילים, ם צעיריםחברה האזרחית ופעיליכולל נגד חמאס, 
ובתיהם, מעצרים שרירותיים ומניעת רשות  םמשרדיה, כולל פשיטות על ענישהננקטו צעדי 

עיתונאים ופעילי רשתות חברתיות  12כוחות בטחון של חמאס זימנו  ,לנסוע אל מחוץ לעזה. ביולי
דיווחו ארגוני זכויות אדםחמאס ברשתות חברתיות. ה נגדהודעות  בסיסמעזה לתשאול על 

 שנעצרו.שחוקרי חמאס הטרידו ואף נהגו באלימות כלפי כמה מאלה 

על עבודתם של עיתונאים זרים ברצועת עזה, כולל  מגבלותחמאס בפועל אף הטילו  שלטונות
רצועת עזה וסירוב או עיכובים ארוכים במתן רשיונות  במעבריחקירות ארוכות של עיתונאים זרים 

תגובה עונשית למה שחמאס ראה כדיווחים  היו כנראהלרצועת עזה. חלק מהטרדות אלה  כניסה
 ורתיים.ביק

סמלים פוליטיים פלסטינים, כגון דגל פלסטין,  תצוגתבירושלים, אסרו הרשויות הישראליות 
מאסר. הרשויות הישראליות בישראלים תוך שימוש בקנסות או -וגילויים ציבוריים של רגשות אנטי

בטחוניים ישראלים אסרו על אש״ף או על קבוצות  פקידיםגבלות אלה. מאוכפות תמיד לא 
התקשורת של אמצעי  ידי-לעכיסוי בירושלים. הם גם הגבילו את  קיים פגישותלות לרש״פ הקשור

 מדיניות ישראלית. נגדתקריות העלולות לעורר ביקורת 

כלי תקשורת פלסטינים עצמאיים פעלו  ,עזהבוגדה בבירושלים,  חופש העיתונות והתקשורת:
גבלות. משרד המידע של הרש״פ ביקש שכתבים ישראלים המכסים ארועים בגדה מתחת 

פי דברי סגן השר למידע של הרש״פ, המשרד מספק רשיונות -המערבית יירשמו במשרד. על
פתוחה  היתהלעיתונאים ישראלים רק אם הם אינם מתגוררים בהתנחלות. בעוד שהרש״פ 

הפעילו עיתונאים פלסטינים  ,ת, לפי הדיווחלכתבים ישראלים המכסים ארועים בגדה המערבי
 לעתים לחצים על עיתונאים ישראלים לא להשתתף בארועים של הרש״פ.

התומכים ברש״פ או  ,בעזהחמאס במקצת חלק מהמגבלות שהוטלו על פרסומים שחרר בעבר 
הסיר חמאס את האיסור  ,2014-קשורים אליה, למרות שמגבלות משמעותיות נשארו בתוקף. בה

חיאת אל -"אל קודס", "אל איאם", ו"אל –על הפצת שלושה עיתונים מהגדה המערבית בעזה 
 פקידיםשידורים של דיווחים וראיונות עם להשמיע בעזה חמאס הרשו  שלטונותג׳דידה". 

 םשאינ שודרתמגבלות מסוימות, את ההפעלה בעזה של מדיה מברש״פ. חמאס התיר, עם 
ידי הרש״פ פעלה -הטלויזיה הפלסטינית הנתמכת על ,פי הדיווח לעעם חמאס. לדוגמה,  יםמזוה

 בעזה.

עיתונאים הן בכניסות לעזה והן בנקודות מעבר בתוך עזה. במקרים  תחמאס ביקש להגביל תנוע
 מסרוסירבו לתת לעיתונאים היתרים, נתנו היתרים לשהייה קצרה מדי, או  שלטונות, המסוימים

לעיתונאים שההיתרים מותנים בכך שהם לא יעבדו עם עיתונאים פלסטינים ספציפיים. בחלק 
מהמקרים חמאס דחה בקשות להיתרים או עצר כתבים בינלאומיים כנקמה על כיסוי עיתונאי 

 שלילי.

כוחות בטחון של חמאס את חסן ג׳אבר מהעיתון היומי "אל איאם" וחקרו אותו עצרו ביוני,  18-ב
 על קבוצה בעזה שמתנגדת לחמאס. הוא שוחרר מאוחר יותר באותו לילה. ויווחד בגין

עיתונאים פלסטינים טענו  ,שבהם ישראל שולטת על הגישה ,בתוך שטחי הגדה המערבית
. כוחות אירועיםאת חופש התנועה שלהם ואת יכולתם לכסות  יםמגביל הרשויות הישראליותש

עיתונאים של פלסטינים או במסמכי המלצה מטעם  הביטחון הישראליים לא מכירים בתעודות
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הפדרציה הבינלאומית של עיתונאים. פלסטינים ספורים החזיקו בתעודות עיתונאי ישראליות 
ה חלהאשר  אחרי שישראל ביטלה את תוקפן של מרבית התעודות שלהם באינתיפאדה השנייה, 

 .2000-ב

פלסטינים לירושלים או מערבית לגדר  מיוחדים לעיתונאים כניסה ישראל אינה מנפיקה היתרי
וכן עיתונאים  בנימוקים אחריםהבטחון. עיתונאים פלסטינים שהצליחו להשיג היתרי כניסה 

אירועי פלסטינים בירושלים דיווחו על הטרדות, גזענות ולעתים אלימות נגדם כשניסו לכסות 
 חדשות בירושלים, בייחוד בעיר העתיקה ובסביבתה.

העיתונאים  אגודתרשויות ישראליות את העיתונאי הפלסטיני וסגן ראש רו עצ, 2016באפריל 
נסע לסרייבו כדי להשתתף  זהכאשר  ,הפלסטינים עומר נזאל במעבר הגבול בין ישראל לירדן

האירופית. ממשלת ישראל טענה שנזאל היה מעורב בפעילות עיתונאים הבפגישה של הפדרציה 
 20-והתחברות אל ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין. הוא שוחרר ב תבלתי חוקי

 מעצר מנהלי.בחודשים בכלא ישראלי  10בפברואר אחרי שישב 

היו דיווחים רבים שכוחות הביטחון של הרש״פ הטרידו, עצרו )לעתים  אלימות והטרדה:
התרבו  ,ה. מאז ינוארבאלימות(, העמידו לדין וקנסו עיתונאים בגדה המערבית במהלך השנ

ידי הרש״פ בגדה המערבית וממשלת חמאס בפועל בעזה. -הפרות של חופש העיתונות על
 .הרש״פ עצרה באופן שרירותי, הטרידה או איימה על מספר עיתונאים ופעילים פלסטינים בעזה

חמאס עצרו מספר עיתונאים, כולל אלה שביקרו את חמאס על טיפולו במשבר החשמל  שלטונות
 משך.תמה

אנשי הבטחון המסכל של הרש״פ עצרו את העיתונאי ג׳יהאד ברכאת מטלויזיית  ,ביולי 6-ב
עצרה במחסום נאשר "פלסטין היום", על צילום תמונות של שיירת ראש ממשלת הרש״פ כ

יד טול כרם, בגדה המערבית. הרשויות האשימו את ברכאת על "היותו במקום ציבורי -ישראלי על
ביולי, הרשויות שחררו  9-ת אלה לצורך מטרה בלתי חוקית או בלתי הולמת". בבנסיבוזמן זה וב

 ו נותר תלוי ועומד.נגדאת ברכאת, אך התיק 

, מחיקת קטעי סרטים שהראו אנשי ביטחון עיתונאיכוחות הביטחון של הרש״פ גם דרשו, לפי ה
באוגוסט עצרו  27-פי המרכז הפלסטיני לפיתוח וחופש התקשורת, ב-פלסטיניים. לדוגמה, על

"מדיה -כוחות בטחון של הרש״פ את הצלם חאזם נאסר מ"טראנסמדיה" והכתב מוג׳אהד סעדי מ
פורט" למשך שעתיים אחרי שהם כיסו שביתת שבת מול מתקני שירות הבטחון המסכל של 

הרש״פ בג׳נין. כוחות בטחון פלסטינים מחקו את כל הצילומים של שביתת השבת מהכונן הקשיח 
 תם.של מצלמ

הרש״פ בגדה המערבית את הפעילות של ארגוני תקשורת התומכים בחמאס גם חסמה לעתים 
 גבילה כיסוי עיתונאי ביקורתי כלפי הרש״פ.הו

על עיתונאים ישראלים ובינלאומיים בגדה המערבית מפני  תהעקבית בהגנ היתההרש״פ גם לא 
 הטרדות של אזרחים פלסטינים ושל אנשיה.

פי -תוך שימוש בכוח. על לפעמיםהטריד והפעיל לחצים על עיתונאים,  ,עצרלעתים בעזה, חמאס 
הדיווחים, חמאס זימן ועצר עיתונאים פלסטינים וזרים לחקירה על מנת להטיל עליהם אימה. 

מהם חמאס גם הגביל את חופש התנועה של עיתונאים בעזה במהלך השנה, בניסיון למנוע 
 דמוקרטיות.-גנות פרוגישה לכמה בניינים רשמיים ולכמה הפ

בית משפט שלום של חמאס בעזה גזר על העיתונאי האג׳ר אבו סמרה בהעדרותו  ,ביוני 4-ב
ששה חודשים בכלא. האישומים הגיעו כמה חודשים אחרי שאבו סמרה פרסם תחקיר על 

חמאס את הרשיע ביוני  11-שחיתות במחלקת ההפניות הרפואיות במשרד הבריאות בעזה. ב
שימוש לרעה בטכנולוגיה והפצת מידע מטעה ב ,ולי, פעיל נגד מדיניות חמאסתל-מוחמד א

 לציבור בהערות שהוא פרסם בפייסבוק. הוא שוחרר בערבות וחיכה למשפטו.
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לאורך כל השנה היו עשרות דיווחים על פעולות ישראליות שמנעו מעיתונאים פלסטינים או 
, בעזה ובירושלים. פעולות אלה כללו חדשות בגדה המערבית אירועיישראלים לכסות -ערבים

הטרדה מצד חיילים ישראלים ומעשי אלימות נגד עיתונאים. עיתונאים פלסטינים טענו גם 
שכוחות בטחון ישראלים עצרו עיתונאים פלסטינים והכריחו אותם למחוק תמונות וסרטונים תחת 

 יוכנסו למעצר מנהלי.ששייעצרו או ,אלימותאיומים שתופעל נגדם 

מג׳די מוחמד  AP סוכנות הידיעות במאי ירה מתנחל ישראלי ופצע באופן חמור את צלם 18-ב
, שהתבסס על קטע APפי -כיסה התפרעות בחווארה, בגדה המערבית. על אשר זהכשטאיה 

וידאו, המתנחל ירה ברובהו אחרי שחיילים ישראלים הגיעו ופיזרו את המפגינים. התאחדות 
חבש קסדת מגן ואפוד ושהצלם זוהה באופן ברור כעיתונאי,  סרהמהעיתונאים הזרים בישראל 
שהתקרית המשיכה  טענה" באותיות גדולות. משטרת ישראל Pressשעליהם הופיעה המילה "

 בנובמבר. 21-נכון ללהיחקר 

יד שער שכם בעיר -משטרת ישראל מנעה מצלמים בינלאומיים לכסות הפגנה על ,באפריל 28-ב
פי התאחדות העיתונאים הזרים, שוטרים בעטו ודחפו עיתונאים; כתב -העתיקה בירושלים. על

אחר התקרית. שוטרי משמר הגבול השתמשו גם בסוסים לרויטרס נזקק לטיפול בבית חולים 
תוך שעטה על צלמים ללא אזהרה, מה שהוביל לפציעתו של צלם סוכנות הידיעות הצרפתית 

(AFP.) 

סקרו שמכוסי גומי או מאש חיה כ פלדהנים שנפצעו מכדורי היו דיווחים רבים על עיתונאים פלסטי
 הפגנות והתנגשויות בגדה המערבית בין מפגינים פלסטינים לבין כוחות בטחון ישראלים.

הצגת כלי נשק וססמאות גזעניות והרש״פ אוסרת הסתה לאלימות,  צנזורה או הגבלת תכנים:
על  מאומתיםדיווחים  לא קיימיםבאמצעי התקשורת הרשמיים והמבוקרים שבמימון הרש״פ. 

צעדים משפטיים או להעמדה לדין של אדם כלשהו שפרסם דבר מה בניגוד להנחיות אלה של 
עצמית.  הרש״פ. כלי תקשורת ברחבי הגדה המערבית, עזה וירושלים דיווחו על הפעלת צנזורה

ממצלמות של עיתונאים או  צילומי וידאוהיו דיווחים על הרש״פ שביקשה למחוק תמונות או 
 מהטלפונים שלהם.

צנזר תוכניות טלוויזיה וחומר כתוב, כגון עיתונים מארגוני חברה אזרחית בעזה דיווחו שחמאס 
 וספרים.

שכיסה הפגנה בעזה וכפו  APעצרו אנשי בטחון של חמאס בלבוש אזרחי כתב של  ,בינואר 12-ב
שוטרי חמאס במדים  ,עליו באיומי אקדח לתת להם את הטלפונים הניידים שלו. במקרה אחר

 כרטיס הזכרוןו. השוטרים החרימו את תאחרי שסירב לתת להם את מצלמ AFPהיכו צלם של 
 ועצרו אותו. מצלמתושל 

על הזכות לצנזר את ההדפסה של כל  שהרשויות הישראליות שומרותהרשויות הישראליותבעוד 
כלי הפרסום בערבית הממוקמים בירושלים כדי למנוע פרסום חומרים שלדעתם מהווים איום 

פי -בטחוני )כפי שרשויות ישראליות נוהגות לעשות אף לגבי כלי התקשורת הישראלים(, על
קודס" או של  לא בחנו בפועל את העיתון "אל ותהישראלי שהרשויותראיות אנקדוטליות נראה 

כלי פרסום ערביים אחרים מירושלים. כלי פרסום הממוקמים בירושלים דיווחו שהם הטילו על 
 עצמם צנזורה עצמית.

, אותם ולסגור פלסטינים בגדה המערבית כלי תקשורתממשלת ישראל המשיכה לפשוט על 
 18-שלה. ב טענות שהם מסיתים לאלימות נגד אזרחי ישראל או כוחות הבטחון סמךבעיקר על 
כוחות בטחון ישראלים פשיטה לילית מתואמת על שבעה משרדי סניפים של  ביצעו ,באוקטובר

של הגדה המערבית  Aשלוש חברות תמיכה בשירותי תקשורת פלסטינים שהיו ממוקמים באזור 
ללקוחות  משרדי שטחעקב טענות על "שידור קריאות והסתה למעשי טרור". החברות השכירו 

כלי תקשורת במימון חמאס והג׳יהאד האסלאמי הפלסטיני. בנוסף, כוחות בטחון  , כוללרבים
 .2015פלסטינים נוספים מאז  תקשורת כליוסגרו שבעה ערכו פשיטה ישראלים 



2017דוחות על יישום זכויות אדם לפי ארצות לשנת   

 המשרד לדמוקרטיה, זכויות אדם ועבודה ▪ המדינה האמריקאיתמחלקת 

קיים  ,החוק הצבאי על פיהמערבית.  הסתה בגדהה סמכות לטפל בנושאחוק הצבאי הישראלי ל
 מסרוממשלתיים ומשקיפים אחרים -שנות מאסר על מעשי הסתה. ארגונים לא 10עונש של עד 

שתקנות צבא ישראליות נוסחו בצורה עמומה והיו פתוחות לפרשנות. כוחות הביטחון הישראליים 
  –סגרו תחנות רדיו פלסטיניות אשר הצבאיות כ הםעל שני חוקים בפקודותבדרך כלל הסתמכו 

חוקים אלה  .2009והצו בדבר הוראות בטחון משנת  1945 תקנות ההגנה לשעת חירום משנת
בדרך כלל הסתה כניסיון להשפיע על דעת הקהל באופן העלול לפגוע בבטחון הציבור מגדירים 

 או בסדר הציבורי.

טאן המשיכה לנסות לקבל בחזרה אוו-אלתחנת הטלוויזיה הפלסטינית מהגדה המערבית 
ידי כוחות בטחון ישראלים מהאולפן שלה -על 2012-במממשלת ישראל ציוד במימון זר שהוחרם 

-אל"הפריעה למערכות תקשורת שונות". עורכי הדין של וואטאן -שאלברמאללה, תחת טענות 
 לא הורשו לראות ראיות או עדויות שהוצגו נגד חברת השידור והתלוננו על הליך משפטי טאן אוו

. בית משפט ממשימשפטי  ענהמשהותיר שדרנים פלסטינים מהגדה המערבית ללא  אטום
 .2018לפיצוי בינואר  וואטאן-אללפסוק על בקשת  אמורישראלי היה 

היו האשמות מסוימות על השמצה או דיבה נגד עיתונאים ופעילים בגדה  חוקי דיבה/לשון הרע:
 המערבית.

עיסא כוחות בטחון פלסטינים בגדה המערבית עצרו את פעיל זכויות האדם  ,בספטמבר 4-ב
של עיתונאי פלסטיני, איימן  אחר ו אחרי שביקר את הרש״פ בהודעת פייסבוק על המעצרעמר

בספטמבר על קריאה בקטע וידאו  4-קוואסמה. שירותי בטחון פלסטינים עצרו את קוואסמה ב
ברשת חברתית לנשיא הרש״פ עבאס וראש הממשלה חמדאללה להתפטר. עמרו שוחרר 

 בספטמבר. 10-בערבות ממעצר הרש״פ ב

כוחות בטחון של הרש״פ עצרו את העיתונאי הפלסטיני טאהר שמאלי בגדה  ,ביוני 6-ב
בו  ,המערבית. הרשויות האשימו אותו ב"העלבת רשויות גבוהות וחרחור מריבה" במאמר שכתב

 .ביקר את הנשיא הפלסטיני עבאס. הוא שוחרר מאוחר יותר

 ות בטחון לאומי.האשמות על דיכוי עיתונאים מסיב מספרהיו  בטחון לאומי:

סוכנים בטחוניים חשאיים של הרש״פ עצרו חמישה עיתונאים מכלי תקשורת  ,באוגוסט 8-ב
הרש״פ  .הקשורים לחמאס בגדה המערבית על "הדלפת מידע רגיש לשירותי בטחון עוינים"

בנובמבר הם  9-באוגוסט, אחרי הפקדת ערבות; נכון ל 14-שחררה את חמשת העיתונאים ב
 למשפט.עדיין חיכו 

 חופש האינטרנט

האינטרנט היה נגיש באופן כללי ברחבי הגדה המערבית, עזה וירושלים. הפסקות חשמל תכופות 
בין ממשלת ישראל, הרש״פ וחברות תקשורת שיאפשרו  2015-בעזה הפריעו לזמינות. הסכם מ

חדשות יותר לגדה המערבית התממש, טכנולוגיות ת הדור השלישי ויאת היבוא של טכנולוגי
 לאינטרנט מטלפונים ניידים. נגישותלפחות מגבלות על  ביאוה

גבלות על גישה לאינטרנט, היו דיווחים שהרש״פ ניטרה בפועל רשתות מבעוד שלא היו 
חברתיות, הפעילה לחצים והטרידה פעילים ועיתונאים. היו מקרים שבהם הרש״פ אסרה או 

 פוסטים ששלחו ברשתות החברתיות. עצרה פלסטינים בגלל

שרשויות חמאס  מסרוארגוני חברה אזרחית פלסטינים שבסיסם בעזה ופעילי רשתות חברתיות 
 1-בפועל ניטרו את הפעילות באינטרנט של תושבי עזה ונקטו צעדים מטילי אימה או מטרידים. ב

עצר משרד התובע הציבורי של חמאס וחקר את רמזי חרזאללה, חבר חמאס לשעבר,  ,בינואר
חמאס בפייסבוק. אנשי בטחון של חמאס החרימו את הטלפון  פקידיטענות שהוא העליב  סמךעל 

מנציגי זכויות אדם להיפגש איתו. רשויות חמאס שחררו את  והסלולרי והמחשבים שלו ומנע
 בחמאס. פקידיםאזהרה לא להעליב  עם ימים מספרחרזאללה כעבור 
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רשויות ישראל ניטרו את הפעילויות המקוונות של פלסטינים ועצרו מספר פלסטינים בגדה 
כהסתה. בנובמבר  הגדירו הרשויותהמערבית ובירושלים על אמירות ברשתות חברתיות ש

שלח פוסט לרשת חברתית ש משוםעצרו את תושב ירושלים אמין סיאם  הרשויות הישראליות
שלדעתם הפוסט היה  מסרו הרשויות הישראליותמילה "שהיד". ה עםשכלל ציטוט מתוך שיר 

 ושוחרר. מיםיקריאה לאלימות. סיאם נעצר לארבעה 

 חופש אקדמי ואירועי תרבות

מצד הרש״פ לא הגבילה את החופש האקדמי בגדה המערבית, ולא היו דיווחים על צנזורה 
יות לימודים בבתי ספר, מחזות, סרטים או תערוכות. החוק הפלסטיני מבטיח הרש״פ על תכנ

או אנשי סגל במוסדות אקדמאים נוהגים להפעיל צנזורה  יחידים ,פי הדיווח-חופש אקדמי, אך על
עצמית בתכניות הלימודים. חברי סגל דיווחו על נוכחותם של גורמי ביטחון של הרש״פ 

 י הסגל, דבר שתרם מן הסתם לצנזורה עצמית.בקמפוסים בקרב הסטודנטים וחבר

בתי ספר ציבוריים ובתי ספר של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו״ם לפליטים פלסטינים במזרח 
בתי ספר בגדה המערבית. כמו הקרוב )אונר״א( בעזה השתמשו באותה תכנית לימודים 

פר ציבוריים ברמת הפלסטינים בעזה דיווחו על התערבות מוגבלת של חמאס בפעילות בתי ס
בשיטות הוראה או  ,פי דיווחים-על ,בית ספר יסודי, תיכון או אוניברסיטה. חמאס כן התערב

תכניות לימוד שנחשבו כמפירות את הזהות האסלאמית, דת האסלאם, או "מסורות", כפי שאלה 
בים ידי חמאס. חמאס אף התערב אם היו דיווחים על שיעורים או פעילויות מעור-מוגדרים על

 מגדרית. אונר״א לא דיווחה על התערבות כלשהי מצד חמאס בניהול בתי הספר שלה בעזה.

רשויות חמאס ביקשו לסכל כמה תכניות חינוך, תרבות וחילופי סטודנטים בינלאומיים. הם דרשו 
להשיג אישורי יציאה לפני יציאתם מעזה. תלמידים המשתתפים באופן שגרתי מפלסטינים 

חינוך מסוימות )כולל תכניות בחסות ממשלות זרות וארגונים בינלאומיים( בתכניות תרבות ו
התמודדו עם תשאולים מרשויות חמאס בפועל. רשויות חמאס מנעו היתרי יציאה לכמה 

 פלסטינים דרך מעבר רפיח ומעבר ארז.

משכים שהממשלה בפועל מתרשויות חמאס התערבו גם בתכניות תרבות מקומיות. היו דיווחים 
על זהות ו ,תרבותייםדתיים וערכים על חמאס  פרשנותה ביטויי תרבות העלולים לסתור את דיכא
 .דתית

גבלות ישראליות על תנועה השפיעו לרעה על מוסדות אקדמיים ועל הגישה לארועי חינוך מ
 (.6 פרק.ד. ו2ותרבות עבור פלסטינים )ראו סעיפים 

ספר בתי לת הלימודים של הרש״פ ותכניכנסת את ה לא איפשרהממשלת ישראל  ,פי דיווחים-על
פלסטיני ועיריית ירושלים סיפקה במקום זה גירסה רוב בעלות בשכונות  בירושלים

ערוכה/מצונזרת של תכנית הלימודים של הרש״פ שבה נמחק מידע על ההיסטוריה והתרבות 
לוגו שוטרים ישראלים חסמו את המשלוח של ספרי לימוד שנשאו את ה ,הפלסטינית. באוגוסט

שריף/הר הבית בעיר העתיקה -חראם א-של הרש״פ לבתי ספר שהיו ממוקמים במתחם אל
משרד החינוך  מצדמקומיים התלוננו לדיפלומטים מערביים על מאמצים  פקידיםבירושלים. 

הישראלי לקשור את המימון של בתי ספר פלסטינים לשימוש בתכנית לימודים ישראלית וניסיון 
שלושה בתי ספר בשכונות מזרח ירושלים  ,ודים ל"ישראלית". בספטמברלהפוך את תכנית הלימ

נגד המצב של תשתיות בתי הספר וניסיונות  אהחת מסילוואן, עיסאוויה, ושועפאט פתחו בשבית
 ממשלת ישראל לכפות עליהם את תכנית הלימודים הישראלית כתנאי לתיקון התשתיות.

 שלווה והתאגדות חופש התכנסות 

השלווה של תושבים וההתאגדות הגבילו את חופש ההתכנסות  גדה ועזהבירושלים, ה שלטונותה
 פלסטינים.

 חופש התכנסות שלווה
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החוק של הרש״פ מתיר פגישות, תהלוכות והתכנסויות פומביות המתקיימות במסגרת החוק. 
דחתה הרש״פ ו, בקנה מידה גדולהוא דורש להוציא היתרים לעצרות, להפגנות ולאירועי תרבות 

. כוחות הביטחון של הרש״פ וגם של חמאס הגבילו או פיזרו אך לעיתים נדירות ,הבקשות לכך
 השנה. מהלךבבצורה סלקטיבית מחאות והפגנות שלוות בגדה ובעזה 

בכפוף לצו חמאס הסותר את חוק היסוד של הרש״פ, יש לקבל מראש היתר לכל התכנסות או 
חגיגה בזירה הציבורית בעזה. בעקבות מחאות רחבות היקף בינואר נגד הפסקות חשמל בעזה, 

חמאס הרשה לעתים חמאס בשיטות אלימות לפיזור קהל, כולל תחמושת חיה ואלות. השתמש 
בעת פגישות  ,היה מועיל לו מבחינה פוליטית, כגון הדברכאשר  ,לחברי פתח לערוך עצרות

בפרופיל גבוה על פיוס פלסטיני. פעילים דיווחו שחמאס הטריד נשים במקומות ציבוריים ולא 
באמצעות  ו. חמאס אף ניסה למנוע ביקורת על מדיניותתשלוו לקיים התכנסויותפשר להן יא

 שאים פוליטיים או חברתיים.בנו אסיפותהטלת דרישות שרירותיות לאישור 

האוסר בפועל הפגנות  1967-בצו צבאי ישראלי מ להשתמשהמשיכו  כוחות הביטחון הישראליים
 10בגדה המערבית. הצו קובע שאסיפה "פוליטית" של  חופש הביטוישל פלסטינים ומגביל את 

ל העניקו דבר שמפקדי צה״  –אנשים או יותר דורשת היתר מהמפקד האזורי של כוחות הצבא 
שנות מאסר או קנס כבד. החוק הצבאי  10לעתים נדירות בלבד. העונש על הפרת צו זה הוא עד 

חיילים,  ה שלאו העלב חסימההישראלי כפי שהוא חל על פלסטינים בגדה המערבית אוסר על 
, ו"הסתה" )עידוד אחרים לעסוק במרי אזרחי(. בפברואר קבלת היתרלא להשתתפות בעצרת 

 םאדם פלסטיני עיסא עמרו ע-בית משפט צבאי ישראלי כתב אישום נגד פעיל זכויות הגיש 2016
 AI-ארגוני זכויות אדם כגון הקרן למגיני זכויות אדם ו ואילך. 2010-מפעילותו  גיןאישומים ב 18

שמעשיו של עמרו בארועים אלה עלו בקנה אחד עם מרי אזרחי בלתי אלים. משפטו של  טענו
  השנה.סוף נכון לנמשך  2016עמרו שהחל בנובמבר 

ם לא כיבדו את חופש ההתכנסות ולעתים , כוחות הביטחון הישראליACRIפי הטענות של -על
השתמשו לעתים בכוח,  פלסטינים. כוחות הביטחון הישראליים מפגיניםנגד  בתוקפנותהגיבו 

כולל אש חיה, נגד פלסטינים ואחרים שהשתתפו בהפגנות בגדה המערבית ובירושלים, וגרמו 
.א.(. כוחות בטחון ישראלים השתמשו בכוח נגד 1 פרקלמותם של אזרחים פלסטינים )ראו 

הפגנות פלסטיניות שבועיות בהתנחלויות בגדה המערבית או סמוך אליהן. כוחות בטחון 
 ,גז מדמיע ורימוני הלםשימוש  ותכוללהישראלים הגיבו להפגנות בשיטות לפיזור הפגנות, 

ששאף גז מדמיע בהתנגשויות  ילד פלסטיני מת אחרי ,ביולי 10-פלסטינים. בבשהובילו לפגיעות 
ת קבוצזה אירע כאשר במאי בין מפגינים פלסטינים לכוחות בטחון ישראלים ברמאללה.  19-ב

התאספה כדי להביע תמיכה באסירים פלסטינים שובתי רעב; כאשר ההפגנה החלה  אנשים
 של הילד. ביתובקירבת ידי ירי מיכלי גז מדמיע -להיות אלימה, הגיבו כוחות בטחון ישראלים על

 ,בגדה המערבית כ"אזורים צבאים סגורים" יוםמסויפיקוד המרכז של צה״ל הודיע על אזורים 
ימי שישי עבור אזורים היתה בתוקף בבהם נאסרה התכנסות ציבורית פלסטינית. אותה הגדרה 

הסמוכים לגדר הבטחון בכפרים הפלסטינים בלעין ונעלין בשעות שבהן הפגינו שם פעילים 
ם, ישראלים ובינלאומיים באופן קבוע. התכתשויות תכופות התקיימו בין מפגינים וכוחות פלסטיני

הגדה המערבית של הגדר צד בהביטחון הישראליים. כוחות הביטחון הישראלים שהיו מוצבים 
 קטלני.-בכוח לא מושישבהגיבו ליידוי אבנים  ,בעת ההפגנות השבועיות בכפרים אלה

 חופש ההתאגדות

גבלות בגדה המערבית, מלעתים הטילה חוקי הרש״פ מאפשרים את חופש ההתאגדות. הרש״פ 
 2015-שתקנה מו מסרממשלתיים -.א.(. ארגונים לא7 פרק)ראו  עובדיםכולל על ארגוני 

לאישור מוקדם של הרש״פ לפני שיקבלו מענקים )מלכ"ר( המכפיפה "חברות ללא כוונת רווח" 
מקומיים ובינלאומיים לפעול באופן חופשי  מלכ"ריםיכולתם של  סיכנה אתועצמאותם ב פגעה

 בגדה המערבית.
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שחמאס  ם כאלהחלקב. אלה כללו למנוע את פעולתם של אירגונים שוניםבעזה ניסה חמאס 
ממשלתיים שנחשבו כמפרי -האשים בהיותם קשורים לפתח, וכן עסקים פרטיים וארגונים לא

משרד הפנים של חמאס דרש סמכות חמאס.  ו ע"ישפורש כפינורמות אסלאמיות חברתיות 
-עובדים של ארגונים לאבאופן קבוע ממשלתיים, ונציגיו הטרידו -פיקוחית על כל הארגונים הלא

פעילויות. היו מקרים שבהם החמאס סגר הממשלתיים וביקשו מידע על הסגל, המשכורות ו
דיווחו שחמאס הפעיל לחץ רב על . פעילים לו ממשלתיים שלא צייתו-באופן זמני ארגונים לא

 ארגונים למען זכויות האישה.

ירושלים, כגון לשכת המסחר בישראל המשיכה לקיים איסורים נגד כמה מוסדות פלסטיניים 
חידשו  הרשויות הישראליותהירושלמית ו"אוריינט האוס", המשמש בפועל כמשרדי אש״ף. 

שהם הפרו את עילה בלה ואחרים , עבור מוסדות א2001-פקודה לסגר צבאי, שהתחילה ב
 ידי פעילות למען הרש״פ בירושלים.-הסכמי אוסלו על

חופש הדת 

 International Religious Freedom Report- מחלקת המדינה האמריקאיתראו את הדוח של 
 .www.state.gov/religiousfreedomreport/ :באתר

:חופש התנועה 

לעתים בפועל את חופש התנועה הגבילה חוק היסוד של הרש״פ קובע חופש תנועה, אך הרש״פ 
 ,. בין אפריל ליונישמםב  יותישראללרשויות ההפניות  מתןידי סירוב -של תושבי עזה לישראל על

משרד הבריאות של הרש״פ צמצם את מספר ההפניות שהוא הנפיק לתושבי עזה שנזקקו 
לטיפול רפואי בישראל. בעקבות מותם של שלושה תינוקות שלא יכלו לצאת מעזה לטיפול רפואי, 

מדיניות הצמצום במתן היתרים. אין בחוק היסוד של הרש״פ תקנות בנוגע מ חזרה בההרש״פ 
 לנסיעות לחו״ל, הגירה או שיבה למולדת.

בנובמבר ורשויות חמאס עזבו את  1-הגבול של עזה במעברי ב״פ פרסה את אנשיה הרששעד 
רשויות חמאס חלק מהכניסות והיציאות אל ומעזה ודרשו היתרי יציאה הגבילו המעברים, 

מפלסטינים שיצאו דרך מעבר ארז לישראל. חמאס סגר את מעבר ארז למשך שבוע 
של  תםיציאבמרץ/אפריל, והותיר עובדי סיוע בינלאומיים תקועים בתוך עזה. חמאס גם מנע את 

או כדי לכפות תשלום מסים וקנסות.  תםיציאמספר פלסטינים מעזה מסיבות הקשורות למטרת 
 גבלות על נסיעות של נשים לא נשואות אל מחוץ לעזה.מהיו כמה דיווחים על 

גבלות משמעותיות על התנועה של פלסטינים בתוך מבאופן קבוע הטילו כוחות בטחון ישראלים 
כוחות בטחון הגבירו הגדה המערבית, על כניסות אל ויציאות מעזה, ועל נסיעות לחו״ל. לעתים 

 צידוקים בטחוניים. על סמךעל תנועת פלסטינים  מגבלותהישראלים את 

המפרידה בין מרבית הגדה המערבית לבין  גדר הבטחוןמחסום עיקרי לתנועת פלסטינים היה 
-כ מגיעה עדשל הגדה המערבית. הגדר  מסוימיםישראל, מרבית חלקי מזרח ירושלים, וחלקים 

החיים  -- הגדהשל פלסטינים  25,000-כ פרידהומ מסוימיםבמקומות ק״מ ממזרח לקו הירוק  18
לתנועת פלסטינים  ותאחר ותמשמעותי הפרעותהגדה. תושבי משאר  -- ביישובים ממערב לגדר
גבלות ישראליות על התנועה של אנשים מידי כוחות בטחון ישראלים ו-כללו סגירות כבישים על

ידי ישראל השפיעו למעשה על -גבלות התנועה עלמוסחורות פלסטינים אל ומהגדה ורצועת עזה. 
כל היבטי החיים של פלסטינים, כולל הגישה אל מקומות פולחן, תעסוקה, אדמות חקלאיות, בתי 

-של ארגונים לאאלו הומניטריות ו ספר, בתי חולים וכמו כן על התנהלותן של פעילויות עיתונאיות,
 ממשלתיים.

-לעשל הגדה המערבית כללו החרמה  Cגבלות נוספות על פעילויות ופיתוח פלסטיניים באזורי מ
והן על  גבלות אלה השפיעו והן על פליטיםמסיוע לאחר מבצעי הריסה. אמצעי של  ישראל ידי

 .שאינם פליטים
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ה עם ארגונים הומניטריים במתן הגנה וסיוע הרש״פ, חמאס וישראל בדרך ככל שיתפו פעול
חומרים,  תנועתעל  מגבלותישראלים הטילו  פקידיםלעקורים פנימיים ולפליטים. למרות זאת, 

סחורות ואנשים בכניסתם או יציאתם מעזה, וכתוצאה מכך הגבילו את יכולת אונר״א לפעול 
לישראל, מה שהשפיע כניסה דיווחו על קשיים של עובדים זרים לקבל אשרות HRW-ו AIבעזה. 

דיווחו גם שממשלת ישראל מנעה  HRW-ו  AIסיוע הומניטרי בגדה המערבית ובעזה.  הגשתעל 
ממשלת ישראל מנעה את כניסתו לגדה  ,באוקטובר 30-ם היתרי כניסה לעזה. בהמעובדי

טענו  AIובי משפחה בגדה המערבית ובישראל. קראצל שתכנן לבקר  AIהמערבית של עובד 
 כניסתו מסיבות של בטחון הציבור. אתלפני שאסרו  AI-בשהעובד נחקר על עבודתו 

הפסד נגרם אונר״א, ועקב כך  צוותגבלות תנועה על מהטילו  ותהישראלי הרשויות ,במשך השנה
עקב דרישות העיכובים היו  מרביתימי עבודה של אונר״א בגדה המערבית ובירושלים.  1,261 של

בטחוניות מוגברות של ישראל לבדוק את רכבי אונר״א בנקודות ביקורת בין בית לחם לירושלים, 
גדה בואנשי או״ם למשרדי אונר״א בירושלים  100ובייחוד אוטובוסים של אונר״א שהעבירו 

 המערבית.

הולך וקטן" עבור ארגונים ארגונים הומניטריים המשיכו להעלות חששות לגבי "מרחב הפעילות ה
ממשלתיים -של ארגונים לא צוותממשלתיים בעזה בעקבות הפרסום של טענות נגד אנשי -לא

 ,2016ידי ישראל שהם מפנים סחורות וכספים לחמאס. במקרה אחד בשנת -בינלאומיים על
 לעזה דרך מעבר בזמן שחזרממשלתי בינלאומי -עובד של ארגון לא הרשויות הישראליותעצרו 

בחירתו. הוא טען שעבר עינויים פיזיים  לפישקיבל עורך דין  עד יום 21ארז והחזיקו אותו במשך 
ממשלתי. -פי נציגים של הארגון הלא-עלזאת ופסיכולוגיים ומסר הודאה כוזבת תחת לחץ, 

יום עד שהגישו נגדו כתב אישום.  50עובד במעצר למשך ההחזיקו את  הרשויות הישראליות
 , אך הנושא נותר תלוי ועומד בסוף השנה.דיוניםרשויות ישראל קיימו מספר 

פעילויות בטחוניות ישראליות בגדה  כלפי מהגרים, פליטים ואנשים חסרי מדינה:רע יחס 
פי -על ,מקרי מוות של פליטים נכון לספטמבר, שמתוכם ששה נהרגו 13-וירושלים הובילו ל

ידי -כוחות בטחון או אזרחים ישראלים. מרבית הפציעות נגרמו על תקיפה נגדתוך ביצוע  ,הטענה
הרשויות ידי -פלסטינים נפצעו על 134-שימוש ישראלי בתחמושת חיה. אונר״א דיווח ש

נפצעו כתוצאה משימוש בתחמושת  70במחנות פליטים בגדה המערבית ומתוכם  הישראליות
 חיה.

פצצות גז מדמיע שבהם השתמשו  25לפחות  ,באפריל 30-ל 2016ן נובמבר פי אונר״א, בי-על
כוחות בטחון ישראלים נחתו במתקני אונר״א בעת התנגשויות בין כוחות בטחון ישראלים 

ידי כוחות בטחון -לפלסטינים. אונר״א דיווחה על עלייה משמעותית בשימוש בגז מדמיע על
סים בצפיפות, ובייחוד במחנות עאידה, ג׳לזון ישראלים בתוך וסביב מחנות פליטים מאוכל

 3-על מקרים שבהם אנשי כוחות בטחון ישראלים נכנסו למתקניה. בגם ודהיישה. אונר״א דיווחה 
שוטרים ישראלים נכנסו לבית הספר של אונר״א במחנה הפליטים שועפאט במזרח  ,באפריל

אנשי סגל אונר״א  23ה השפיע על ירושלים וזרקו שני רימוני הלם ושתי פצצות גז מדמיע. המקר
 ג׳ שנפצע ברגלו. כיתהתלמידים, כולל תלמיד  300-ולמעלה מ

בעת  33-כוחות בטחון ישראלים ירו למוות במוחמד סובחי אחמד חמיס סלחי בן ה ,בינואר 10-ב
פרעה. עד ראייה פלסטיני טען -פעולת חיפוש ומעצר של כוחות בטחון ישראלים במחנה אל

ידי קבוצה של חיילים שנכנסו לבית המשפחה. כלי תקשורת ישראלים -שסלחי נורה ללא סיבה על
 טענו שסלחי נורה כי ניסה לדקור חיילים בסכין מטבח. ,מקורות מכוחות בטחון ישראלים ציטטוש

 הרש״פ לא התערבה בתנועת פלסטינים בתחומי הגדה המערבית. תוך המדינה:תנועה ב

קבועות על תנועת התושבים בתחומי עזה, אם כי היו כמה  מגבלותרשויות חמאס לא אכפו 
. הגברת הלחץ לקבל את נורמות האסלאם אליהם אזורים של עזה שחמאס הגביל את הגישה

 תנועת נשים. ת עלגבלומפי פירושו של חמאס הוליכה ככלל ל-על
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 היתרי עםכוחות הביטחון הישראליים עצרו באופן שגרתי למשך שעות פלסטינים תושבי עזה 
וכפו עליהם לעבור חקירות ובדיקות גופניות בנקודות ביקורת  למטרת עסקיםכניסה לישראל 

 שבשליטת ישראל.

הגדה לירושלים. גבלות משמעותיות על תנועת פלסטינים בגדה המערבית ובין מישראל הטילה 
הפלסטיניות בגדה  העריםלעתים קרובות על נסיעה בין חלק או כל אסרו  הרשויות הישראליות

(. פלסטינים תושבי היישובים שנפגעו ציינו ש"סגרים ים)זמני מחסומים אקראייםהמערבית ופרסו 
שקט ובמהלך חלק מהחגים -בתקופות של חשש לאי "פנימיים" המשיכו לפגוע בכלכלה.

ים, חוקקו רשויות ישראל "סגרים חיצוניים מקיפים" שמנעו יים ומוסלמיהמרכזיים בישראל, יהוד
. סגרים אלה גרמו להפסדים כלכליים גדה ועזהאת יציאתם של הפלסטינים מגבולות ה

בחג הסוכות  ויות הישראליותעל ידי הרש קבענש וםי 11 שנמשךפלסטינים. לדוגמה, סגר ארוך 
הפלסטינית פי הלשכה -מיליון דולר, על 86עד במוערכים הבאוקטובר גרם להפסדים כלכליים 

המרכזית לסטטיסטיקה. מרבית הפסדים אלו היו שכר עבודה המגיע לפועלים פלסטינים 
וכפרים  עריםעל גם גבלות תנועה מהטילו גם  הרשויות הישראליותהעובדים בתוך ישראל. 

 פלסטיניים.

בספטמבר, רשויות ישראל חסמו את הכניסות העיקריות בכביש העוקף לעיירה  27-עד ה 26-מה
ביצעו מעצרים. רשויות ישראל גרמו נזק לרכוש ש בעתהפלסטינית בית סוריכ בפאתי ירושלים 

סרה מפלסטיני בעת עריכת פשיטות, אטמו כניסות ויציאות, והחרימו כלי רכב. ממשלת ישראל 
קולקטיביות הוטלו רק אם מפקד צבאי היה משוכנע שקיים צורך צבאי לפעולה  מגבלותש

 .מוגזמת היתהלא ושההפרעה לחיי היומיום של אזרחים פלסטינים 

כבישים וחלקי כבישים ברחבי  41-רשויות ישראל הגבילו או אסרו על נסיעות של פלסטינים ב
גבלות אלה על נסיעות של מהגדה המערבית, כולל רבים מבין עורקי התנועה המרכזיים. 

ישראלים לנסוע באופן יכולים ק״מ של כבישים שבהם  650-פלסטינים השפיעו על למעלה מכ
צרים במהלך מבצעים למעצר מבוקשים, כוחות הביטחון הישראליים הטילו עו ,חופשי. כמו כן

 ,זמניים שלא אפשרו לפלסטינים לצאת מבתיהם. במשך חודש הרמדאן הקדוש למוסלמים
גבלות על כניסת פלסטינים לירושלים ולישראל, והרשו לגברים מהקלו את ה הרשויות הישראליות
שביקשו וקיבלו היתרים מיוחדים להתפלל, בנוסף לגברים מוסלמים מעל  30פלסטינים מעל גיל 

 שריף/הר הבית לתפילות.-חרם א-לבקר באלוללא היתרים,  40גיל 

במידה רבה בתוך הגדה המערבית  תממשלת ישראל המשיכה בבניית גדר הבטחון, העובר
האריכו את המחסום בעמק  הרשויות הישראליות. 1949-ולאורך חלקים מהקו הירוק שנקבע ב

ר דרך הכפר וולאג׳ה הסמוך גם הגד להארכתיד בית לחם והתחילו להכין את הקרקע -כרמיזן על
את התנועה   –באמצעות שימוש בהיתרים מיוחדים   –הוא לבית לחם. ישראל המשיכה להגביל 

והפיתוח סמוך לגדר ההפרדה, כולל את הגישה לכמה ארגונים בינלאומיים. עורכי דין פלסטינים 
דר מאדמתם לקבל ידי הג-הרשו לפלסטינים רבים המופרדים על הרשויות הישראליותדיווחו ש

 בלבד בכל שנה. ימיםגישה לקרקע שלהם במשך כמה 

. גדר הבטחוןעל מעברים רבים דרך  פקחוחברות אבטחה פרטיות שמעסיקה ממשלת ישראל 
טענו שחברות אבטחה אלה לא הגיבו לבקשות  מקומיים זכויות אדם וארגוניארגונים בינלאומיים 

ממשלתיים דרך הגדר. פלסטינים -רגונים לאלאפשר את המעבר של סחורות או של נציגי א
 במחסומים המאויישיםממשלתיים רבים דיווחו על רמות גבוהות יותר של יחס גרוע -וארגונים לא

 ידי חיילי צה״ל.-על יםהמאוישידי קבלני ביטחון שונים לעומת אלה -על

 יכולתם שלעל וילדים פלסטיניים להגיע לבתי ספר בירושלים  השפיעה על יכולתם שלהגדר 
כפריים להגיע לאדמות ולמקורות מים. כפריים פלסטינים המשיכו לדווח על קשיי גישה  מספר

של הגדה המערבית שבשליטת ישראל ובאזור התפר, שהוא אזור סגור בין  Cלאדמותיהם באזור 
 יישובים דיווחו שלכפרים פלסטינים רבים ממשלתיים ודוברי-גדר הבטחון לקו הירוק. ארגונים לא
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אדמות באזור קו התפר שהגדר מנעה את הגישה אליהם. משטר היתרים ישראלי מסובך  ישנן
 היתרים שונים( מנע מפלסטינים אלה את השימוש המלא באדמותיהם. 10-)הדורש למעלה מ

מטרים מהגבול  100-גבלות שהגבילו את הגישה לאדמות חקלאיות בעזה לכמישראל הקלה על 
גבלות "אזורי חיץ" מישראל המשיכה לאכוף  ,פי הדיווחים-, עלואלעם ישראל. למרות ההקלות ה

מטרים מהגבול בין עזה לישראל ורשויות ישראליות  100-על מי שאינם חקלאים בתחום של כ
עבור  ICRCידי -אל תוך עזה חומרי הדברה על אדמות שפונו עלמעבר לגדר הגבול ריססו 

לא ברור.  עדייןגישה לאורך הגבול  שלטונותה איפשרו באיזו מידהחקלאים השבים לאדמותיהם. 
מטרים מגדר הגבול כאל  300דיווח שפלסטינים בעזה התייחסו אל שטחים עד  UNOCHA-ה

מטרים כאזורים ב"סיכון גבוה", מה שגרם לחקלאים להימנע  1,000אזורי "אין כניסה", ועד 
ת של הרצועה נמצאו מן האדמה החקלאי אחוז 35-, כUNOCHA-מעיבוד שדותיהם. להערכת ה

באוקטובר  20-מיזאן דיווח שנכון ל-ממשלתי הפלסטיני אל-באזור האסור לגישה. הארגון הלא
בגלל שעיבדו קרקעות באזור החיץ  13חקלאים וירו ופצעו עוד  119עצרו  הרשויות הישראליות

 דו.ליאו 

רק  שהתירו דיגגבלות ישראליות ממי הדיג של עזה היו לרוב בלתי נגישים לפלסטינים עקב 
גבלות אלה היו נחוצות מ. ממשלת ישראל הודיעה שמהחוף בתחום של שישה מיילים ימיים

הקלו על הסגר הימי והרחיבו את גבולות הדיג  הרשויות הישראליותמסיבות בטחוניות. במאי 
חזר לששה מיילים ימיים ביוני. התחום זמנית ו היתהמשישה לתשעה מיילים ימיים. ההרחבה 

גבלה "מדאיגה במיוחד". ספינות סיור ימיות של ישראל אכפו את המגבלה מהדיווח ש האו״ם
על  1994-מיילים ימיים שנקבעו בהסכם מ 20החדשה אשר היוותה הפחתה מהמגבלה של 

רצועת עזה ואזור יריחו. חיל הים הישראלי ירה דרך קבע יריות אזהרה לעבר דייגים פלסטינים 
-פי ה-כך על  –, בחלק מהמקרים היישר לעבר הדייגים שנכנסו לאזורי הים האסורים

UNOCHAועצר את הדייגים. דייגים  אלו . תכופות החרים צה״ל סירות דיג שנתפסו באזורים
 פלסטינים דיווחו על בלבול לגבי הגבולות המדוייקים של אזורי הדיג החדשים.

טיניות בירושלים, כולל כוחות בטחון ישראלים הגבילו את התנועה בשכונות פלס, במשך השנה
העיר העתיקה. כוחות בטחון ישראלים חסמו מדי פעם את הכניסות לשכונות עיסאוויה, סילוואן, 

רשויות צה״ל להגביל את התנועה של המשיכו מזרח ירושלים. בגדה המערבית בוג׳בל מוכאבר 
רון, תוך גישתם לבתים ולעסקים במרכז חבאת פלסטינים הן בכלי רכב והן בהליכה רגלית ו

אזכור הצורך להגן על כמה מאות מתנחלים ישראלים הגרים במרכז העיר. כוחות הביטחון 
הישראליים המשיכו לתפוס גגות של בתים פרטיים פלסטיניים בחברון כעמדות בטחוניות, תוך 

 כפייה על משפחות להשאיר את דלת ביתם פתוחה כדי שחיילים יוכלו להיכנס.

ידי שלושה ערבים ישראלים שהרגו שני שוטרים ישראלים -ביולי על 14-בעקבות ההתקפה ב
שישי השוטרים ישראלים את המתחם וביטלו את תפילות יום סגרו שריף/הר הבית, -חרם א-באל

פתיחתו מחדש של המתחם כעבור יומיים,  לאחר. 1969אקצא בפעם הראשונה מאז -במסגד אל
ל גלאי מתכות בכניסות לאתר שבהן השתמשו ציוד ניטור חדש, כולהציבו שוטרים ישראלים 

מתפללים מוסלמים. הוואקף )הנאמנות האסלאמית של ממשלת ירדן ומוסד הצדקה המנהל את 
האתר( דחה את השינויים הללו ותיאר אותם כהפרה של הסטטוס קוו באתר הקדוש. מתפללים 

שהוטלו, ועוררו  ביטול המלא של אמצעי הבטחון החדשיםל עדמוסלמים סירבו להיכנס לאתר 
-מחאות ציבוריות בירושלים ובגדה המערבית שנמשכו עד שמשטרת ישראל סילקה את הציוד ב

 ביולי. 27

 גיעו, היותשריף/הר הבית, חלקם בסיוע רשויות ישראל-חראם א-אלבביקורים של פעילים יהודים 
יע מספר לרמות שיא במשך השנה. בתשעה באב, המציין את חורבן בית המקדש היהודי, הג

 ימים,סוכות הנמשך שבוע הבאוגוסט(. לאורך חג  1פעילים יהודים ביום אחד ) 1,079שיא של 
-המבקרים שנערכו בסוכות במספר לעומת  אחוז 40של  עליהביקורים,  2,266פעילים ערכו 
את האתר,  ותהמנהל ניות. ממשלת ישראל, בהתאם להבנות הסטטוס קוו עם רשויות ירד2016

שריף/הר הבית. אך המשטרה התחילה -חראם א-מוסלמים באל-אוסרת על קיום תפילות של לא
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באתר תוך  םמייקיהמתטקסים דתיים אחרים ללהיות סובלנית יותר לתפילה חרישית של יהודים ו
פי הוואקף האסלאמי של ירושלים, קבוצות הר הבית יהודיות, וכלי -הפרת הבנות אלה, על

מנעו בדרך כלל ביקורים של  ,תוך חששות בטחונייםמ, יותמיים. רשויות ישראלקשורת מקות
שריף/הר הבית; ואולם, בפעם הראשונה מאז אוקטובר -חראם א-חברי כנסת ושרי ממשלה באל

, הורה ראש הממשלה נתניהו למשטרת ישראל להרשות לחברי כנסת לבקר במשך יום 2015
חראם -התירה לחבר הכנסת יהודה גליק לבקר באלהמשטרה לאחר מכן, באוגוסט.  29-אחד ב

בהסתמכה על שיקולים  ,פי הוואקף. ממשלת ישראל-באוקטובר, על 25-שריף/הר הבית ב-א
לסירוגין על גישתם של פלסטינים לאתרים דתיים  מגבלותהמשיכה גם להטיל  ,בטחוניים
שראל הגבירה את שמשטרת י מסרושריף/הר הבית. אנשי הוואקף -חרם א-, כולל אלמסוימים

תנועה כגון  מגבלותבאתר.  שיפוצים ותיקוניםגבלות על פעילות הוואקף ועל פרויקטים של מה
עם המשך הבנייה של גדר  בד בבדגבלת הגישה לירושלים במשך חגים יהודיים חשובים מ

 הבטחון של ישראל הפריעו לתנועה של מוסלמים ונוצרים פלסטיניים בגדה המערבית.

ה נסיעות לחו״ל של תושבי הגדה המערבית. הרש״פ אינה הרש״פ לא הגביל לחו״ל:נסיעות 
 שולטת במעברי גבול בכניסה וביציאה מהגדה המערבית.

תנועה על פלסטינים שניסו לצאת מעזה לישראל דרך מעבר  מגבלותרשויות חמאס בעזה אכפו 
לעתים בקשות פלסטינים להיתרי דחו  הרשויות הישראליותארז ולמצרים דרך מעבר רפיח. 

נסיעה דרך מעבר ארז. ישראל הגבילה את הכניסה והיציאה אל ומרצועת עזה במעבר ארז 
ממשלתי גישה, היו בממוצע -פי הארגון הלא-הומניטריים. על מטעמיםבעיקר ואיפשרה אותם 

החודשי  יציאות חודשיות מעזה בין ינואר לאוקטובר, ירידה משמעותית לעומת הממוצע 5,819
(. הדבר מנע מפלסטינים לעבור לירושלים לצורך ראיונות לקבלת אשרות, 12,150) 2016-ב
, ולגדה המערבית לצורך עבודה או (משם הלאההמשיך ל)לועתים קרובות גשר אלנבי לירדן ל

 לימודים.

המשיך בית המשפט העליון לתמוך כמעט ללא יוצא מן הכלל באיסור הישראלי  ,במשך השנה
 ,שאסר על סטודנטים מרצועת עזה ללמוד באוניברסיטאות בגדה המערבית. ככלל 2000משנת 

סטודנטים מעזה לא ביקשו ללמוד באוניברסיטאות הגדה המערבית כי ידעו שישראל תסרב 
 לקבלת היתר. יהםלבקשות

סטודנטים בגדה המערבית ובעזה  אפילו פחות ,ידי ישראל-נסיעה עלהגבלות מעקב החמרת 
לעומת  יכלו להשתתף בתכניות תרבות בתוך השטחים הפלסטינים ובתכניות לימודים בחו״ל

את  החמיץלישראלים גרמו לפלסטינים  פקידים. עיכובים באישור היתרים מצד השנה שעברה
או בגדה מועדי הנסיעה עבור תכניות חילופי סטודנטים בחו״ל או תכניות תרבות בירושלים 

הרשויות דרשו מסטודנטים לעבור ראיונות בטחוניים לפני קבלת  ,מסוימיםהמערבית. במקרים 
 לזמן בלתי מוגבל בלי מסוימיםסטודנטים  הרשויות הישראליותהיתר. בשנתיים האחרונות, עצרו 

שגרם לסטודנטים אחרים לסרב  דברלהגיש נגדם כתבי אישום בעקבות הראיונות הבטחוניים, 
 .מעצרלעקב חשש  אייןלהתר

של ארגונים בינלאומיים ועבור קטגוריות מסוימות של  צוותיםעבור  גדלולמתן היתרים הסירובים 
ממשלתיים ישראלים. היו מספר דיווחים -פי ארגונים לא-עלזאת טיפול רפואי בתוך ישראל, 

מספיק  שתושבי עזה שנזקקו לטיפול רפואי דחוף לא הצליחו לקבל היתרים מממשלת ישראל
באפריל בעודה  17-מהר. איה חליל אבו מטלק, ילדה בת חמש, נפטרה מהפרעה מטבולית ב

איסורי היציאה הרבים פי ארגוןגישה, -מעזה לטיפול רפואי בירושלים. על יציאהמחכה להיתר 
פלסטינים שביקשו לצאת מעזה לעבודה,  הוציאו נגד הרשויות הישראליותש מסיבות בטחוניות

את מספר המעצרים  הגדילו. פקידי גבול ישראלים יםארועים משפחתיים היו שרירותילימודים או 
 והחקירות של פלסטינים מעזה שביקשו היתרי עסקים.

 יום 28על הסגר במעבר רפיח במהלך השנה, להוציא גם הם שמרו  יםהמצר מאחר שהשלטונות
ם בעזה נותרו למעשה לקטגוריות מיוחדות של נוסעים, פלסטיני פרטבדצמבר(,  5-)נכון ל
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תנועה על פלסטינים שניסו לצאת מרצועת עזה דרך  מגבלותמרותקים. הרשויות במצרים כפו 
 –כל פעם  מיםיהממשלה המצרית מעברי גבול למשך מספר מדי פעם הרשתה מעבר רפיח. 

 לנוסעים ולסיוע הומניטרי. -- ולרוב רק בכיוון אחד 

גישה לירושלים פגעו במטופלים ובצוותים רפואיים פלסטיניים עת ניסו להגיע לשישה  מגבלות
פי -שאינו זמין בגדה המערבית. על מומחיםטיפול  המספקיםבתי חולים פלסטיניים בירושלים 

מהגדה  םאמבולנסי לעיתים ו(, חיילי צה״ל במחסומים עיכבPRCSהסהר האדום הפלסטיני )
או סירבו להכניסם לירושלים אפילו במצבי חירום. כשלא הותר  עיהםאת נוסהמערבית והטרידו 
מטופלים מאמבולנס בצדו האחד של המחסום לאמבולנס )בדרך כלל הועברו לאמבולנס לעבור, 

 PRCS-במזרח ירושלים( או לרכב פרטי בצדו האחר. השבסיסם לאחד מחמשת האמבולנסים 
ם ההומניטריים במהלך השנה. רוב התקריות דיווח על מאות פעולות כאלה שהקשו על השירותי

כללו מניעת גישה לנזקקים לטיפול, מניעת מעבר לרכב שבו הועברו למרכזים רפואיים מתמחים 
 או עיכובים במחסומים שנמשכו עד שעתיים.

על שהנפיקה ממשלת ישראל נזקקו למסמכים מיוחדים  זהות ירושלמיתפלסטינים בעלי תעודת 
 יחידים.של פי בקשות -שלת ירדן הנפיקה דרכונים לפלסטינים עללנסוע לחו״ל. מממנת 

גבלות מגורים מנעו איחוד משפחות, מממשלתיים כגון בצלם ועיר עמים, -פי ארגונים לא-על
הרשויות בייחוד בין פלסטינים תושבי מזרח ירושלים לבין בני זוג או ילדים בגדה המערבית. 

נתנו גישה לילדים מרצועת עזה אל הורה בגדה המערבית רק אם לא היה קרוב  הישראליות
מנעו מפלסטינים ששהו בחו״ל במהלך מלחמת  הרשויות הישראליותמשפחה אחר ברצועת עזה. 

ממשלת ישראל מאוחר יותר, את מהם על ידי או שאשרות התושבות שלהם נלקחו  מיםיששת ה
הכבושים. רעיות וילדי פלסטינים ממוצא זר התקשו האפשרות להשתכן כתושבי קבע בשטחים 

להשיג אישורי תושבות. בני/בנות זוג של תושבי/ות ירושלים נדרשו להשיג אישור תושבות, והם 
 דיווחו על עיכובים של שנים בהשגת האישורים.

תושבים  שלהגליה כפויה  פירושה תעודות זהות ירושלמיותשל  שלילהחוזרת ונישנית :הגליה
, משרד HRWפי -. עלHRWפי-נים מירושלים אל הגדה המערבית, עזה או לחו״ל, עלפלסטי

את זכות התושבות של תושבים  שלוללהפנים הישראלי חידש הוראות "זמניות" המאפשרות 
תושבים  14,595-מ ישראל את מעמד התושבותשללה , 2016-ל 1967חוקיים בירושלים. בין 
בשנה, אך לא  100-בשנים האחרונות, והגיעו בממוצע ל נמשכו שלילותהפלסטיניים בירושלים. 
 4,577את תעודות הזהות הירושלמיות של  שללה, כאשר ישראל 2008הגיעו לרמת השיא של 

תושבים פלסטיניים בירושלים. הסיבות  84ישראל את מעמדם של שללה  ,2015. בשנת אנשים
יניים של ירושלים במדינה ידי תושבים פלסט-כללו השגת תושבות או אזרחות על שלילהל

השכיחה סיבה והשלישית; שהות ב"חו״ל" )כולל בגדה המערבית או בעזה( למעלה משבע שנים; 
בירושלים. חלק נמצא  קבע(ה)כלומר שהות " מרכז החייםיכולת להוכיח ש"-אי  –ביותר 

 13-ב מהפלסטינים ילידי ירושלים שלמדו בחו״ל דיווחו שאיבדו את מעמד התושבות בירושלים.
תושבות פלסטינית בגלל "הפרת  שלוללפסק בג״ץ שממשלת ישראל אינה יכולה  ,בספטמבר

של  2006-ידי שר הפנים דאז, רוני בראון, ב-על שלילההבעקבות  היתהנאמנות". הפסיקה 
 התושבות של ארבעה תושבי ירושלים שנבחרו למועצה המחוקקת הפלסטינית.

  עקורי פנים

UNOCHA  בני אדם בעזה נותרו עקורים כתוצאה מההרס  47,299, 2016העריכה שבסוף
 ןבנייחומרי  הכנסתעזה אפשר ב. השיקום התקדם לאט. מנגנון שיקום 2014-שנגרם במלחמה ב
 םבתי 3,000-בתי תושבים שנהרסו בעזה, אך למעלה מ 11,000מבין  8,000לבנייה מחדש של 

 עדיין לא נבנו מחדש.

לותית של ישראל תרמה לעקירת תושבי הגדה וירושלים , פעילות התנחUNOCHAפי -על
הרשויות מאות בתים פלסטינים ומבנים נוספים כי הרסו מבתיהם. בגדה המערבית ובירושלים 

פי -. עלמהרשויות הישראליותשהם התקשו להשיג  ,לא היו בידי התושבים היתרי בנייה



2017דוחות על יישום זכויות אדם לפי ארצות לשנת   

 המשרד לדמוקרטיה, זכויות אדם ועבודה ▪ המדינה האמריקאיתמחלקת 

UNOCHA ,ACRI גבלות ישראליות גרמו לכך שהיה כמעט מממשלתיים אחרים, -וארגונים לא
ובירושלים, בעוד שלמתנחלים ישראלים ניתנה  Cבלתי אפשרי לפלסטינים לקבל היתרים באזור 

ציין שבמקרים רבים עקירת פלסטינים נבעה משילוב של  UNOCHAהעדפה באזורים אלה. 
ותים ומשאבים. גבלות תנועה וגישה מוגבלת להיתרים, שירמגורמים, כולל אלימות מתנחלים, 

מעמד תושבות באמצעות פינויים  שלילתידי -עקרו פלסטינים מירושלים על הרשויות הישראליות
ידי ארגונים -סייעו לתפיסת הרכוש של פלסטינים על הרשויות הישראליותכפויים. לעתים 

המאשרים תביעה יהודית על הרכוש של פלסטינים שהיה  ,ישראלים באמצעות הליכים משפטים
 .1948ות יהודים לפני בבעל

אונר״א וארגונים הומניטריים אחרים העניקו שירותי סיוע לעקורי פנים ברצועת עזה ובגדה, בגין 
 .גבולותלמעברי תנועה ונגישות ישראליות על גבלות מ

 הגנה על פליטים

פליטים  818,535היו  2016לפי הערכה של אונר״א, נכון לסוף  :מדיני גישה לקבלת מקלט
מיליון ברצועת עזה. כמעט רבע מהפליטים  1.3-פלסטינים רשומים בגדה המערבית ולמעלה מ

מהפליטים  אחוז 40-בדומה לכ( בגדה המערבית חיו במחנות פליטים, אחוז 24הפלסטינים )
פלסטינים שהיו רשומים באונר״א כפליטים, שחיו בסוריה לפני מלחמת האזרחים ישנם בעזה. 

סורים ממוצא פלסטיני )ללא גם  ,פי דיווחים-על ,לכך פי דיווחים בעזה. בנוסף-על םחייהסורית, 
 מעמד פליט מאונר״א( חיים בעזה אחרי שברחו ממלחמת האזרחים הסורית.

כל מיזמי אונר״א בגדה המערבית וברצועת עזה צריכים לקבל  בסיסיים:שירותים לנגישות 
 ש היתרים במחנות פליטים.היתרים מממשלת ישראל, אך אונר״א אינו מבק

פליטים פלסטינים בגדה המערבית ובעזה היו זכאים לגישה לבתי ספר של אונר״א ולמרפאות 
גבלות תנועה הגבילו את הגישה לשירותי אונר״א מ מסוימיםלשירותי בריאות, אף כי במקרים 

 ולמשאביו בגדה המערבית.

שמשאיות אונר״א ישתמשו רק במעברים מסחריים  הרשויות הישראליותדרשו  2014מאז 
לכניסה לירושלים, שם הם נתקלו בעיכובים משמעותיים, מעקפים ארוכים, ודרישות מוגברות 

לחיפושים. אונר״א המשיך לבקש, עם תוצאות מעורבות, גישה למעברים רגילים בנקודות 
אזור שבין גדר הבטחון לקו מעברים המסחריים. אונר״א דיווח שמתן שירותים בהביקורת במקום 

הירוק היה בעייתי, בפרט ליד ברטעה ובשלוש קהילות פליטים ליד קלקיליה ובארבע קהילות 
 מירושלים. יתמערבצפונית 

השנה השפיעה בחומרה על פליטים. ך הלבעזה במכלכליים -ההתדרדרות של תנאים חברתיים
סור נמשך במבני בתי ספר של תזונתי המשיך להיות בסכנה. מחה נםאונר״א דיווח שביטחו

 אונר״א בעזה במשך השנה גרם לשיטה של הוראה במשמרות ולקיצור שעות הלימודים.

גבלות מליקויים חמורים. מ לסבולתשתיות חיוניות בעזה, כולל מים ושירותי תברואה המשיכו 
ים גבלות יבוא של ישראל על מצרכמישראליות הגבילו את היבוא של חלקי חילוף ורכיבים. 

פעילויות הומניטריות בעזה, כולל אלה ב פגועלשנחשבו כבעלי שימוש כפול המשיכו  מסוימים
פרויקטים על פיה אישור -דרישה על הרשויות הישראליות העלו ,2016למען פליטים. בדצמבר 

לעתים משנה אחת, חרגו של אונר״א יהיה בתוקף רק לשנה אחת. היות ולוחות זמנים לביצוע 
שפגע בהוצאה לפועל של דרישה חדשה זאת הצריכה בקשות לאישור מחדש של פרויקטים, מה 

 מספר פרויקטים של אונר"א והגדיל את עלויותיהם.

 אנשים חסרי מדינה

פלסטינים בעזה לא היו תעודות זהות  40,000-50,000-לממשלתיים, -פי ארגונים לא-על
ידי ישראל. חלקם נולדו בעזה, אך ישראל מעולם לא הכירה בהם כתושבים; חלקם -המוכרות על

 שבוו 1967, וחלקם עזבו את עזה מסיבות שונות אחרי 1967נמלטו מרצועת עזה במלחמת 
ו תעודות זהות . לחלק קטן מהם, אשר נולדו ברצועת עזה ומעולם לא עזבו, לא הילאחר מכן
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ידי חמאס. ממשלת ישראל שלטה במרשם האוכלוסין -מוכרות אלא רק תעודות זהות שהונפקו על
 הפלסטיני המאפשר לאנשים חסרי מדינה לקבל מעמד.

 . החופש להשתתף בהליך הפוליטי3 פרק

חוק יסוד של הרש״פ מאפשר לפלסטינים לבחור בממשלתם ולהצביע בבחירות תקופתיות 
וגנות הנערכות בהצבעה חשאית ועל סמך זכויות בחירה אוניברסליות ושוות. הרש״פ חופשיות וה

אסרו על  הרשויות הישראליות; 2006לא ערכה בחירות כלליות בגדה המערבית או בעזה מאז 
לשלטון חמאס מאז  נתונהה ,פעילות פוליטית במזרח ירושלים. תושבי רצועת עזה לנהללהרש״פ 

, לא יכלו לבחור את הממשלה או לדרוש ממנה אחריותיות. ארגוני חברה אזרחית בעזה 2007
, אקטיביזם רבנותסטענו שחמאס וקבוצות מוסלמיות נוספות לא התירו התנגדות ציבורית, 

 אזרחי או קידום ערכים שסתרו את האידאולוגיה הפוליטית והדתית שלהם.

 בחירות והשתתפות פוליטית

במאי; אך הרש״פ  13-להרשויות תכננו בחירות עירוניות הן בגדה והן בעזה  בחירות אחרונות:
דחתה את הבחירות העירוניות בעזה. חמאס והחזית העממית לשחרור פלסטין החרימו את 

פי משקיפים על הבחירות, ההצבעה התנהלה באופן -במאי בגדה המערבית. על 13-הבחירות ב
 אחוז 20מצביעים. כפי שדורש החוק הפלסטיני,  כללי ללא תקריות אלימות או איומים על

 מהמועמדים ברשימות היו נשים.

, כאשר מצביעים פלסטינים 2006לא התקיימו מאז בחירות לאומיות בגדה המערבית ובעזה 
פי משקיפים -חברים בהצבעה שעל 132בחרו את המועצה המחוקקת הפלסטינית בת 

לפלסטינים את היכולת לבחור  העניקהדמוקרטיים ובסטנדרטים באופן כללי בינלאומיים עמדה 
בגדה  מוניציפליות. בסוף השנה לא נקבע מועד לבחירות לאומיות או בדרכי שלוםאת ממשלתם 

 או בעזה.

תושבים פלסטינים בירושלים בעלי מעמד תושב קבע רשאים להצביע בבחירות עירוניות 
את שוב ושוב בירושלים החרימו בירושלים ולהיבחר לתפקיד בעיריה. תושבים פלסטינים 

מהפלסטינים הזכאים להצביע  אחוז 99, 2013-הבחירות לעיריה. בבחירות האחרונות לעיריה ב
ממשלתיים. פלסטינים -פי דיווחי ארגונים לא-בירושלים החרימו את הבחירות ולא הצביעו, על

 היבחר לכנסת.בעלי מעמד תושב קבע בירושלים אינם יכולים להצביע לבחירות לכנסת או ל

מתחנות  2006-להצביע בבחירות של הרש״פ שנערכו ב היו רשאיםתושבים פלסטינים בירושלים 
 הצבעה במזרח ירושלים, אך לא הצביעו בבחירות של הרש״פ מאז.

הרש״פ התירה קיומן של מפלגות פוליטיות שונות בגדה  מפלגות פוליטיות והשתתפות פוליטית:
את יכולתם של חברי חמאס לקיים מסעי בחירות ולארגן עצרות. המערבית, אולם היא הגבילה 

 קיומן של מפלגות אחרות, אולם הוא הגביל מאוד את פעילותן.את חמאס התיר בעזה 

חוקי הרש״פ לא מגבילים השתתפות של נשים או בני מיעוטים  השתתפות נשים ומיעוטים:
ולים להצביע ולהשתתף בחיים פוליטיים בתהליך הפוליטי, וקבוצות אלו עשו כן. נשים ומיעוטים יכ

פי חוק על אותו בסיס כמו גברים ואזרחים שאינם מיעוטים, אולם נשים נתקלו במחסומים -על
חברתיים ותרבותיים משמעותיים הן בגדה והן ברצועת עזה. במועצה המחוקקת הפלסטינית 

נשים  16היו לים, חברים, שייצגה את מחוזות הגדה המערבית, עזה, ומזרח ירוש 132המונה 
חברים. במועצה השתתפו שבעה נוצרים  23ועוד שלוש נשים היו בקבינט של הרש״פ שבו 

 שלושה. –הרש"פ ובקבינט של 

 בפועל בעזה. משרדי הממשלהבדרך כלל נשים מעמדות מנהיגות הדיר חמאס 

 . שחיתות והיעדר שקיפות בממשלה4 פרק

גורמים רשמיים. הרש״פ כיבדה את החוק, של החוק מטיל עונשים פליליים על שחיתות 
 במשך השנה. דיןלוהתקדמה בחקירות ובהעמדות 
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בפת״ח המשיכו להתקיים, בייחוד בקשר  פקידיםטענות על נוהגים מושחתים בקרב  שחיתות:
 למשוא פנים ונפוטיזם במינויים למגזר הציבורי.

להתנהלות  שותפההיתה כי חמאס ממשלתיים מקומיים בעזה טענו -משקיפים וארגונים לא
מושחתת, כולל תנאי רכישה מועדפים בנדל״ן ורווחים כספיים מגביית מסים והטלים מהיבואנים 

 דיווחים וגישה למידע. במידה רבה מנעהבעזה. רשויות חמאס בפועל 

נציגי עסקים מקומיים בעזה טענו שהמשרד לעניינים אזרחיים של הרש״פ, המגיש לרשויות 
ליבואנים מעזה  העדפהחומרים מוגבלים לעזה, עסק בנפוטיזם ונתן  תלכניס הישראליות בקשות
 המקורבים למשרד.

גילוי. -אי לא היתה נשיאה באחריות עלשרי הרש״פ כפופים לחוקי הגילוי הכספי, אך  גילוי פיננסי:
הרש״פ מפרסמת מסמכי גילוי פיננסי של עובדי המגזר הציבורי, כולל שרים, באמצעות הוועדה 

 ד שחיתות. לא היה מידע על דרישות חוקיות של גילוי כספי עבור רשויות חמאס בפועל בעזה.נג

. עמדת הממשלה בעניין חקירות בינלאומיות ולא ממשלתיות הנוגעות להפרות 5 פרק
 לכאורה של זכויות אדם

קבוצות פלסטיניות למען זכויות אדם וארגונים בינלאומיים פעלו ככלל בלי הגבלה מצד הרש״פ 
בגדה המערבית, ופקידי הרש״פ סייעו להם במאמציהם לנטר את התנהלות הרש״פ בכל הנוגע 

לזכויות אדם. כמה משירותי ביטחון של הרש״פ, כולל שירות המודיעין הכללי והמשטרה 
 זכויות אדם. ארגוניקשר רשמיים שעבדו עם האזרחית, מינו אנשי 

ישראלים ופלסטינים כולל בצלם, רבנים לזכויות אדם, ושוברים שתיקה,  זכויות אדם ארגוני
וגופים דיווחו על הטרדות מצד מתנחלים ישראלים  ,גדה ועזהשפעלו במזרח ירושלים, ה

רחב נון בעקבות פרסום ממשלתיים דיווחו על המשך של הטרדות בטלפ-אנונימיים. ארגונים לא
ממשלתיים -של וידאו שפירט את שמותיהם והשמיץ פעילים או תומכים של ארבעה ארגונים לא

שדיווחו על נושאים הקשורים בזכויות אדם של פלסטינים. בצלם, רבנים למען זכויות אדם 
 יזיות.תקיפות פסבלו מם קיבלו איומים, איומי מוות או היושוברים שתיקה דיווחו שחלק מעובד

עצרו כוחות בטחון ישראלים את סאלח חמורי, חוקר שטח פלסטיני של הארגון  ,באוגוסט 23-ב
 עצרו אותובביתו בשכונה המזרח ירושלמית כפר עקב. הרשויות  ,Addameerממשלתי -הלא

 לשישה חודשים במעצר מנהלי ללא כתב אישום.

, עזה וירושלים דיווחו שהיו קרבנות של שפעלו בגדהפלסטינים וישראלים זכויות אדם  ארגוני
 פנימיים שלהם.הנתונים הבאתרי האינטרנט, בשרתים ובמסדי ת תוחכמוממתקפות סייבר 

חמאס הטריד בקביעות את קבוצות החברה האזרחית, כולל פירוק וסגירה של ארגונים  ,בעזה
ממשלתיים שבסיסם בעזה דיווחו שנציגי חמאס הופיעו במשרדיהם -שוחרי שלום. ארגונים לא

-לאהלגבות תשלומי מס, לדרוש רשימות זכאים ומידע על שכר ואף זימנו את נציגי הארגונים 
 משטרה. ממשלתיים לתשאול בתחנות

ממשלתיים פלסטיניים, ישראליים ובינלאומיים ניטרו את התנהלותה של ממשלת -ארגונים לא
גבלות על חופש התנועה מישראל בגדה המערבית, עזה וירושלים ופרסמו את ממצאיהם, הגם ש

התירו  הרשויות הישראליותוגישה בגדה המערבית ובעזה הקשו עליהם לבצע את מלאכתם. 
לגשת  ICRC-ויות אדם לקיים מסיבות עיתונאים ולפרסם את ממצאיהם והתירו לזכ ארגונילכמה 

 אל רוב העצירים.

 האירגונים ישראלים שיתפו פעולה עם פקידיםהרש״פ ו האו״ם או גופים בינלאומיים אחרים:
, למרות שהיו דיווחים רבים ICRCוהרשו ביקורים של נציגי האו״ם וארגונים אחרים, כגון 

חסמו הגשה של סיוע הומניטרי, בייחוד לעזה. היו דיווחים רבים על  ראליותשהרשויות היש
 הטרדה של חברי ארגונים בינלאומיים בידי חמאס.
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פתח משרד התובע של בית המשפט הפלילי הבינלאומי בבדיקה מקדמית על מנת  2015בשנת 
המשפט.  של בית ותחום שיפוטהנתונות לבוצעו עבירות  בשטחי "מדינת פלסטין"לקבוע אם 

לבדיקה המקדמית אך שמרו על תקשורת עם משרד התובע.  ותחריפבישראלים התנגדו  פקידים
ידי הגשת מידע. קבוצות -פלסטינים ציינו שהמשיכו להענות לבקשות משרד התובע על פקידים

פלסטיניות לזכויות אדם מסרו באופן יזום מידע אודות עבירות לכאורה למשרד התובע של בית 
 משפט הפלילי הבינלאומיה

המשיכה לשמש כנציבות תלונות הציבור של הרש״פ  ICHR גופים ממשלתיים למען זכויות אדם:
דוחות חודשיים ושנתיים על הפרות זכויות אדם באזורים  הנפיקה ICHRוכוועדה לזכויות אדם. 
אית עצמ היתה ICHRפיקה גם המלצות רשמיות לרש״פ. המועצה נה ICHRשבשליטת הרש״פ; 

כלל אך התמודדה עם מחסור במשאבים שהגביל את יכולתה לפעול באופן יעיל. ארגונים  בדרך
 .ICHRממשלתיים מקומיים ובינלאומיים שיתפו פעולה עם -לא

 . הפליה, התנכלות חברתית וסחר בבני אדם6 פרק

 נשים

פי חוקי הרש״פ, אולם ההגדרה החוקית אינה חלה על -אונס אסור על אונס ואלימות במשפחה:
שנות מאסר. חוקי הרש״פ )החלים הן  15עד  5אונס אישה בידי בעלה. העונש על אונס הוא 

 ,. ככלליהםבגדה המערבית והן בעזה( פוטרים מכל אחריות אנסים המתחתנים עם קורבנות
. בגדה או בעזה את החוקים הנוגעים לאונס הרש״פ ורשויות חמאס בפועל לא אכפו ביעילות

הרואה באונס עניין חברתי ולא פלילי, ושהרשויות  ,בשנים הקודמות היו דיווחים על המשטרה
 שחררו חלק מן הנאשמים באונס לאחר שהם התנצלו בפני קורבנותיהם.

. חוקי הרש״פ אינם אוסרים מפורשות על אלימות במשפחה, אבל "תקיפה והכאה" הן פשעים
 בגדה את החוק במקרים של אלימות במשפחה הרש״פ ורשויות חמאס בפועל לא אכפו ביעילות 

נשים פלסטיניות לדווח על לא רצו לעתים קרובות ש ממשלתיים דיווחו-או בעזה. ארגונים לא
מקרים של אלימות או התעללות לרש״פ או לרשויות חמאס בפועל עקב חשש מפני נקמה. 

מקרים מעטים של אלימות רק רש״פ העמידה לדין בהצלחה הוח שדיו HRWבשנים קודמות 
פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הרש״פ, אלימות במשפחה, בפרט אלימות -במשפחה. על

  .עזהבגדה ושכיחה ב היתהנפשית, 

 הבליט אתלזכויות האישה. המשרד פעל  קידוםמטרת המשרד לענייני נשים של הרש״פ היא 
בגדה המערבית בתיאום עם מוסדות ציבור, האתגרים שאיתם מתמודדות נשים פלסטיניות 

 ארגונים בינלאומיים ואזוריים.עם ממשלתיים והמגזר הפרטי, וכן -ארגונים לא

החוק אוסר על "כבוד המשפחה" כהגנה למבצעי פשעי "רצח  מנהגים מסורתיים מזיקים נוספים:
. קתמספטענו שהחוק לא נאכף בצורה  מסוימיםממשלתיים -אלמען הכבוד", למרות שארגונים ל

 2015-מתועדים של רצח על כבוד המשפחה ב מקרים 28ממשלתיים דיווחו על -ארגונים לא
הרש״פ  שוטרי האופן בו, שהתבססה על כי לא כל המקרים דווחודאגה  הביעוובעזה אך בגדה 

 מידע על המצב בעזה. חוסרתיעדו טענות בגדה, ועקב 

בעיה  היתהאף חוק של הרש״פ אינו מתייחס במפורש להטרדה מינית, ש הטרדה מינית:
דיווחו על הטרדות, הרשויות ראו  אשרשכמשמעותית ורווחת בגדה ובעזה. חלק מהנשים טענו 

בהן אחראיות לכך שהן עוררו את התנהגותם המטרידה של גברים. הרשויות בעזה הטרידו נשים 
בחברת גבר  טיולו", כולל הימצאות במקום ציבורי אחר רדת החשיכה מוסלמית-על התנהגות "לא

 שאינו קרוב משפחה.

: לא היו דיווחים על הפלות בכפייה, עיקור שלא מרצון, או על שיטות האוכלוסיה כפייה בפיקוח על
כפייה אחרות לשליטה באוכלוסיה. הערכות על מוות בלידה והשכיחות של אמצעי מניעה זמינות 

mortality-www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal- -ב
/en/2015. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
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שהחוק של הרש״פ דואג לשוויון בין המינים, הוא מפלה נשים לרעה. נשים  למרות הפליה:
לגברים. גברים יכולים לשאת יותר מאישה אחת. נשים  שווהזכאיות לקבל ירושה, אך לא במידה 

רשאיות להוסיף תנאים לחוזה הנישואין כדי להגן על האינטרסים שלהן בגירושין וכדי לזכות 
מקומיים יעצו לעתים לנשים אלה לעזוב  פקידיםבמשמורת על ילדים, אך נדיר שהן עושות כן. 

 הטרדה.מ הימנעלאת הקהילה כדי 

מרני של האסלאם בעזה, המפלה לרעה את הנשים. הרשויות אסרו ככלל ש ירושפחמאס אכף 
דרך קבע זוגות, עצרו על נשים וגברים להסתובב יחד במקומות ציבוריים. שוטרים בלבוש אזרחי 

קיום יחסי מין לפני נישואין נחשב הפרידו ביניהם ותחקרו אותם כדי לקבוע אם הם נשואים. בעזה 
שטרת המוסר" של חמאס הענישה נשים על ההתנהגות ענישה במאסר. "מ-לעבירה בת

כיסוי ראש ולבוש -שנחשבה לא ראויה, כגון רכיבה על אופנועים, עישון סיגריות או נרגילות, אי
" )דהיינו בגדים בסגנון מערבי או בגדים צמודים כמו ג׳ינס או חולצות טריקו(. נשים מתאים"לא 

טחון בשימוש במתקנים ציבוריים לרחצה או ביחוסרמבמחנות פליטים בעזה אמרו שהן חשו 
 לעשיית צרכים.

חוק העבודה של הרש״פ קובע שכל אדם כשיר, זכותו לעבוד; אולם יש בחוק רגולציה של עבודת 
 נשים המונעת מהן לעסוק במקצועות מסוכנים.

לעתים ממשלתיים עולה שמורים בבתי ספר של חמאס בעזה שלחו -מדיווחי עיתונים וארגונים לא
 סיסטמתית. היתהכי האכיפה לא לבוש שמרני, אם  לבשוהביתה נערות שלא 

 ילדים

הרש״פ אחראית לרישום פלסטינים הנולדים בגדה וברצועת עזה, וישראל דורשת  רישום ילודים:
לקבוע אזרחות. ילדים להורים  רשאיתמהרש״פ להעביר את המידע למנהא״ז. הרש״פ אינה 

ידי המנהל האזרחי הישראלי, אם -זהות פלסטיניות המונפקות עלפלסטינים יכולים לקבל תעודות 
 פנולדו בגדה או בעזה להורה המחזיק בתעודת זהות פלסטינית. למשרד הפנים של הרש״

 ולמנהל האזרחי הישראלי יש תפקיד בקביעת זכאותו של אדם לקבלת התעודה.

פלסטינים של ירושלים ישראל אחראית לרישום ילודים פלסטינים בירושלים, אולם תושביה ה
 ורך שנים.אדיווחו לעתים על עיכובים בהליך שנמשכו ל

החינוך באזורי הגדה המערבית שבשליטת הרש״פ הוא חינוך חובה מגיל שש ועד לכיתה  חינוך:
(. חינוך חינם מוצע לכל הפלסטינים בגדה המערבית עד סיום הלימודים 16)בערך עד גיל  ’ט

 התיכוניים.

החינוך היסודי אינו אוניברסלי. אונר״א, רשויות חמאס בפועל, מוסדות דת וקרנות  ,בעזה
על  שעוריםהעביר אונר״א  ,. בנוסף לתכנית הלימודים של הרש״פחינוךב עסקופרטיות, כולם 

זכויות אדם, פתרון סכסוכים וסובלנות. היו דיווחים שחמאס הציע קורסים להכשרה צבאית בבתי 
 .ילדים בגילאי בית ספר להשתתף יםלובהם יכקיץ לנוער, מחנות בהספר שלו 

השפיעו  בבתי ספרשפעילויות כוחות בטחון ישראלים  וחלק ממנהלי בתי ספר בירושלים אמר
הורים של בתי ספר בשכונה המזרח הועד  ,באוקטובר 23-לרעה על תלמידים ועל הסגל. ב

ר בתגובה לנוכחות שוטרי משמר בבית הספהתלמידים את נוכחות  הירושלמית עיסאוויה השע
פלסטינים ואנשי סגל  פקידיםהגבול הישראלים בסמיכות לשטחי בית הספר. בגדה המערבית 

אוניברסיטאים האשימו את כוחות הבטחון הישראלים בשיבושים בקמפוסים אוניברסיטאים, 
קמפוס אבו קודס" -באוניברסיטת "אל פקידיםבייחוד באזורים הקרובים להתנחלויות ישראליות. 

דיס בגדה המערבית המשיכו להאשים חיילים ישראלים בהטרדת סטודנטים פלסטינים בקמפוס 
יד הכניסה -על בעצימות נמוכהפרובוקציות. מדי פעם היו התכתשויות לעורר  נותובניסיו

 קודס בין צה״ל לבני נוער שלא היו קשורים לאוניברסיטה.-לאוניברסיטת אל

סטודנטים  נגישותשל הגדה המערבית השפיעו על  Cגבלות ישראליות על בניה באזור מ
. באוגוסט ובספטמבר, שלושה בתי ספר יסודיים או גני ילדים נהרסו או קבלת השכלהלפלסטינים 
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בתי  56פי דיווחים של האו״ם. לפחות -ילדים פלסטינים, על 132הוחרם, מה שהשפיע על  םציוד
 של הגדה היו תחת צווי הריסה או עצירת עבודות. Cור ספר פלסטינים באז

את המחסור בכיתות לימוד בשכונות בעלות רוב  תקןל 2011-בג״ץ הורה לעיריית ירושלים ב
פי המועצה הנורווגית לפליטים, המחסור -. על2016-17פלסטיני בירושלים עד שנת הלימודים 

. קצב הבנייה השנתי בבתי ספר המשרתים את הילדים 2011בכיתות לימוד בירושלים גדל מאז 
כיתות לימוד בשנה, בעוד שקצב הצמיחה של אוכלוסיית  37 עמד עלהפלסטינים בירושלים 

כיתות לימוד בשנה. עיריית ירושלים הודיעה על תכנית  70התלמידים הפלסטינית דרש עוד 
כיתות לימוד  20-כיתות א׳ בתוך חמש שנים ו 105שכללה גידול של  2017-18לשנת הלימודים 

 לשנה בבתי ספר תיכוניים.

מדיווחים עולה שההתעללות בילדים היא בעיה רווחת. החוק של הרש״פ  התעללות בילדים:
אוסר על אלימות נגד ילדים; אולם הרש״פ והרשויות בפועל בעזה הענישו את האשמים באלימות 

 במקרים נדירים.אך במשפחה 

, המוקד והאו״ם, כוחות הביטחון הישראליים ביצעו מעשי אלימות נגד ילדים MCW-יווחי פי ד-על
.ג.( בגדה המערבית וסמוך לאזור 1 פרק)ראו  בעת מעצראו  תצבאי משמורתבפלסטינים שהיו 

 החיץ ברצועת עזה.

פי דיווחי "רופאים ללא גבולות", מספר הילדים הפלסטינים עם הפרעת חרדה פוסט -על
ית והפרעות חרדה אחרות, כולל דיכאון, גדל בשנים האחרונות. הארגון ייחס את רוב טראומט

 המקרים לטראומה שחוו במהלך פשיטות צה״ל או כתוצאה מאלימות מטעם המתנחלים.

; למרות 18החוק של הרש״פ מגדיר את הגיל המינימלי לנישואין כגיל  נישואין מוקדמים ובכפייה:
ומעלה להינשא. לא נראה שנישואי ילדים הם  15לאנשים מגיל זאת, החוק האסלאמי מאפשר 

ממשלתיים, כולל מרכז הנשים לסיוע -פי ארגונים לא-תופעה נפוצה בגדה המערבית ובעזה, על
 משפטי ולייעוץ. למידע נוסף ראו נספח ג׳.

נש הרש״פ רואה באונס סטטוטורי פשע, על סמך חוק העונשין הירדני. העו ניצול מיני של ילדים:
כולל עונש מינימום של שבע שנים. בעזה, תחת שלטון של  15על אינוס קורבן מתחת לגיל 

לקבל עונש  לוליםע 14-רשויות חמאס בפועל, חשודים שהורשעו באונס של קרבן בגיל פחות מ
דיווח לרשויות בפועל על ניצול מיני של ילדים -מוות. היו דיווחים שנורמות חברתיות הובילו לאי

 בעזה.

 היו דיווחים על חמאס שמאמן ילדים כלוחמים. לדים חיילים:י

.ד.( גרמו לעקירת ילדים פלסטינים בגדה 2 פרקעימותים וצווי הריסה )ראו  ילדים עקורים:
 המערבית, בעזה ובירושלים.

 אנטישמיות

תושבים יהודים. להוציא אזרחים זרים,  400,000-בהתנחלויות ישראליות בגדה המערבית היו כ
תושבים  207,000-אוכלוסיה היהודית. בהתנחלויות ישראליות במזרח ירושלים היו כבעזה אין 

 פי הערכה.-יהודים, על

השתמשו ברטוריקה אנטישמית ודגלו בהכחשת  מסוימיםפלסטינים ומנהיגי דת מוסלמים 
בשיח הציבורי ולעתים חצו את הקו לאנטישמיות, כולל  יםרווחהשואה. רגשות נגד ישראל היו 

יטויים של געגועים לעולם ללא ישראל ושבחים להתקפות טרור נגד ישראלים. בעתות מתיחות ב
לפלסטינים, העיתונות הפלסטינית והרשתות החברתיות הפיצו  הרשויות הישראליותמוגברת בין 

 קריקטורות שעודדו התקפות כאלה.לעתים 

בכלי תקשורת רשמיים של  ותאנטישמי אויותטהתבלעתים, הרש״פ לא גינתה מקרים של 
 הרש״פ.
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בעזה ובגדה המערבית היו מקרים בהם אמצעי התקשורת הפלסטיניים, במיוחד אמצעי 
ישראליים -התקשורת הנשלטים על ידי חמאס, פרסמו ושדרו תכנים בעלי מאפיינים אנטי

 ואנטישמיים, שהגיעו לעתים לכלל הסתה לאלימות.

 סחר בבני אדם

פי דיווחים מספרים קטנים של ילדים ובגירים -סחר בבני אדם, ועל רש״פ האוסר עלבאין חוק 
 עליה חל החוק הישראלי. ,פלסטינים סבלו מעבודה בכפייה הן בגדה והן בעזה וכמו כן בירושלים

 אנשים עם מוגבלויות

קבועה או חלקית ביכולות הפיזיות, הפסיכולוגיות או  מוגבלותהחוק אוסר על הפליה עקב 
 חוסרדיווח על  ICHR-תקשורת. הלמידע או לק אינו דורש נגישות לבניינים, המנטליות. החו

תחבורה נגישה באזורים פלסטיניים ברחבי הגדה המערבית. המדיניות של אונר״א הינה לספק 
ממשלתי לזכויות נכים "בזכות" -נגישות בכל המבנים החדשים במחנות פליטים. הארגון הלא

 נגישים בשכונות פלסטיניות במזרח ירושלים.שירותי תחבורה מחסור דיווח על 

פלסטינים עם מוגבלויות המשיכו לקבל שירותים וטיפול לא אחידים ובאיכות ירודה. הרש״פ 
האו״ם ועל  אירגוניבגדה המערבית ורשויות חמאס בפועל בעזה הסתמכו באופן חלקי על 

ממשלתיים בנושא הטיפול באנשים עם מוגבלויות פיזיות והציעו טיפול ירוד לאנשים -ארגונים לא
התאמות של תשתיות עבור אנשים בעלי שההסובלים מלקויות נפשיות. פלסטינים בעזה דיווחו 

ב קשיים ביבוא של כסאות גלגלים ועזרי ניידות אחרים עקשהיו , ושאפו לאפס ניידות מגבלות
 בסחורות החוצות את הגבול בכניסה לעזה. הרשויות הישראליותשליטת 

העצירים הפלסטינים שנחשבו לוקים בנפשם או עלולים לסכן את עצמם או אחרים  ,פי דיווחים-על
פי רופאים -. עלהרשויות הישראליותידי -הערכה רפואית מלאה על לעבורהוכנסו לבידוד מבלי 

היה ידי ישראל -עלשל אסירים פלסטינים הלוקים בנפשם  םבידודישראל,  -- למען זכויות אדם 
 רווח.

 מיעוטים על רקע לאום/גזע/מוצא אתני

של הגדה המערבית. רבים מהם היו  Aבדואים התגוררו באזור  27,500-, כUNOCHA-פי ה-על
אונר״א. בדואים רבים היו תושבי האזורים שישראל ייעדה כאזורים צבאיים  -פליטים שנרשמו ב

סגורים או אזורים שתוכננו להרחבת ישובים. נמשכה הריסה ועקירה בכוח של קהילות בדואים 
ה למים, לשירותי לרבות מקהילות אלה חסרה גיש .ידי ממשלת ישראל-על Cורועים באזור 

 בריאות, חינוך ולשירותים בסיסיים אחרים.

 מינית וזהות מגדרית נטייהמעשי התעללות, הפליה ואלימות אחרים בגין 

, אוסר על פעילות מינית בהסכמה 1960-החוק של הרש״פ, המבוסס על חוק העונשין הירדני מ
ות כזאת. ההפליה החברתית בין בני אותו מין. הרש״פ לא העמידה לדין אנשים שנחשדו בפעיל

, והיא הפכה את הגדה, עזה ומזרח תרווח היתההמבוססת על מסורות תרבותיות ודתיות 
ירושלים לסביבות מחייה קשות ללסביות, הומואים, ביסקסואלים, טרנסג׳נדרים ואינטרסקסים 

ל פי הטענות הכי-( פלסטינים. בפברואר החרים התובע הכללי הפלסטיני ספר שעלם)להטב״י
אזכורים בעלי אופי הומוסקסואלי. היו פלסטינים שטענו ששירותי הביטחון של הרש״פ ושכנים 

המינית או  םתבגין העדפ והתעללו בהם ולעתים עצרו אותם הלהט"במקהילת  אנשיםהטרידו 
 םהעדפממשלתיים דיווחו שגם חמאס הטריד ועצר אנשים בגין -מגדרית. ארגונים לאה םזהות

 .מגדריתה םהמינית או זהות

 סטיגמה חברתית בגין איידס

משרד הבריאות של הרש״פ סיפק טיפול והגנה על פרטיות לחולי ולנשאי איידס, אולם הם סבלו 
תכופות מהפליה חברתית בגדה המערבית. מעדויות אנקדוטליות עלה שהפליה חברתית של 

 גם בעזה. תרווחחולי ונשאי איידס 
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 חברתיאלימות והפליה מסוג אחר על רקע 

ממשלתיים אחרים דיווחו על התקפות רבות מצד מתנחלים -, יש דין וארגונים לאUNOCHA-ה
הפיזי של  נםובטחו תםישראלים נגד פלסטינים ורכושם בגדה המערבית, שערערו את פרנס

-פלסטינים. ההתקפות כללו אלימות מתנחלים נגד תושבים פלסטינים ועובדי ארגונים לא
מתנחלים ישראלים השתמשו באלימות נגד פלסטינים כדי  מספר ,חיםפי דיוו-ממשלתיים. על

להרחיקם מן הקרקעות שהמתנחלים ביקשו לרכוש. מספר ההתקפות של מתנחלים נגד 
 UNOCHA. נכון לאוגוסט UNOCHA-פי ה-פלסטינים גדל בפעם הראשונה בשלוש שנים, כך על

רוגים, פצועים או נזקים הב שהסתיימותקריות של אלימות מתנחלים מאז ינואר  89זיהתה 
 .2016בממוצע החודשי לעומת  אחוז 88לרכוש פלסטיני, עלייה של 

רשויות שהקבוצות שונות לזכויות אדם, כולל יש דין, רבנים לזכויות אדם, ובצלם המשיכו לטעון 
אלימות. על ההמתנחלים לעתים רחוקות העמידו לדין את ורק לא חקרו כיאות  יותשראלהי
-עלתלונות הפלסטינים.  שלהמנהא״ז מצד  הלהזנחבוצות מסוימות ייחסו נסיבות אלה בחלקן ק

תושבים פלסטינים היססו לדווח על תקריות עקב חששות מנקמת המתנחלים  ,פי דיווחים
חקירות על  1,200פי יש דין, מתוך -והתיאשו עקב העדר אחריותיות במרבית המקרים. על

 הביאו להרשעות. אחוז 3רק  ,2005אלימות מתנחלים מאז 

הכפר  בקרבת טיילושפי דיווחים תקשורתיים ישראלים, תלמידי חטיבת ביניים ישראלים -על
בנובמבר נתקלו בקבוצת פלסטינים שהטרידו את הילדים המטיילים ואת  30-הפלסטיני קוסרא ב

קיבלו אישור אותם. העיתוי והמסלול של הטיול ו תקפואבנים  בהם יידובוגרים, ממלוויהם ה
אחד הלך לקרוא לעזרה והשני הנחה את הילדים ר שאבוגרים נפרדו, כממוקדם מצה״ל. ה

מלווה ישראלי אחד ירה בנשקו להגנה עצמית,  ,פי דיווחי תקשורת רבים-להסתתר במערה. על
צה״ל  .מקוסרא שעיבד את אדמתו בסמוך 48-והרג את התושב הפלסטיני מחמוד זעל עודה בן ה

 .מבטחיםוה את הילדים ומלוויהם למקום הגיע וליו

וברח נגד הולכי רגל -תושבים פלסטינים בגדה המערבית טענו שמתנחלים ביצעו התקפות פגע
פגע רכב של  ,באוגוסט 26-פלסטינים, למרות שבמרבית המקרים הנסיבות לא היו ברורות. ב

-הרכב פגע בילדה עלמתנחל והרג ילדה פלסטינית בת שמונה. מקורות רפואיים ברש״פ אמרו ש
בעמק  90יד הכפר פרוש בית דג׳ן בשכם, אך משטרת ישראל טענה שהרכב פגע בה בכביש 

קוע, מזרחית לבית לחם, ופגע רכב ישראלי בצעיר פלסטיני בכביש בת ,באפריל 20-הירדן. ב
 פציעות בינוניות.נפצע וברח. הצעיר 

שפלשו לאדמות בבעלות פלסטינית  במקרים רבים של אלימות היו מעורבים מתנחלים ישראלים
שישה מתנחלים צעירים מהמאחז "גאולת ציון" בסמוך  ,וגרמו נזק לאדמה וליבולים. בינואר

על חקלאים שחרשו  יידו אבניםזיתים בבעלות פלסטינית בתורמוס עיא,  בוסתןללשילה נכנסו 
ים ש, המשמזיתהשמדת עצי מקרים של הכתובת "נקמה". את גרפיטי באת שדותיהם וציירו 

. יםהמשיכו להיות שכיח ,ישראלים כמקור פרנסתם של פלסטינים כפריים רבים, בידי מתנחלים
-הארגון הלאתיעד נובמבר, -אוקטוברחודשים בעת קטיף הזיתים השנתי בגדה המערבית ב

ידי -על יבוללמקרים של איומים, אלימות או גרימת נזק  19ממשלתי רבנים למען זכויות אדם 
עצים של ג׳מיל נסאן בכפר  200-באוקטובר מתנחלים מעדי עד גנבו זיתים מ 22-ב ים. מתנחל

 הפלסטיני אלמוגייר, מצפון מזרח לרמאללה. היבול שלו נגנב מדי שנה מזה כמה שנים.

וקבוצות של יהודים קיצוניים  יחידיםהתקפות תג מחיר )פשעים נגד רכוש ומעשי אלימות מצד 
 ( נמשכו.םנגד פלסטיני

מחוז המרכז לדין שלושה חשודים ישראלים על ונדליזם נגד מספר  ותפרקליט העמידהמאי ב
. ני נאורה, בסמוך לעיר נצרתבתים וכלי רכב של פלסטינים במזרח ירושלים בכפר הפלסטי

 .עדיין לא ניתן פסק דיןוהמשפט נמשך לאורך השנה 

-על ו במספריהודים קיצוניים עלדי קבוצות של י-הטרדות והתקפות נגד פלסטינים בירושלים על
בין יהודים לפלסטינים,  ידידות פי דיווחים. הארגון היהודי "להבה" המשיך למחות נגד יחסי
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 22-תקף פלסטינים בגדה המערבית. ב ,נוצרים ונגד מוסלמים, ולפי הדיווח נגדתבטא ה
נות שהוא את מנהיג להבה בנצי גופשטיין במעצר בית בעקבות טע הרשויות שמובאוקטובר 

השמיע איומים נגד ערבים שהיו בקשרים רומנטיים עם נשים יהודיות. בית משפט השלום 
חברים אחרים  14בירושלים גזר על גופשטיין חמישה ימי מעצר בית. התקשורת דיווחה שמבין 

המעצר לעוד יומים והרשויות הוארך קבוצה המתנגדת להתבוללות שנעצרו באותו זמן, לשניים ב
 חרים לחזור הביתה.אפשרו לא

הגישה לשירותים חברתיים ומסחריים בהתנחלויות ישראליות בגדה המערבית, כולל דיור, חינוך 
הפלסטינים בגדה  נגדוטיפול רפואי זמינה רק לישראלים. גורמים רשמיים בישראל הפלו 

 ובירושלים בהעסקה ובדיור המגיע להם כחוק, באמצעות מניעת הגישה של פלסטינים למסמכי
בפני  הרשויות הישראליות לא פעם הערימוהרשמה. הן בגדה המערבית והן בירושלים, 

, כולל הדרישה לתיעוד להתגבר עליהםשלא ניתן קשיים פלסטינים המבקשים אישורי בנייה 
דמי בקשה  תשלום, 1967הבעלות על הקרקע, למרות היעדר הליך רישום קרקעות אחיד לאחר 

 החדשים יחוברו לתשתיות עירוניות שלעתים קרובות אינן קיימות.גבוהים ודרישה שהבתים 

החלה ישראל לצמצם את רישום האוכלוסין של פלסטינים ומנעה  2000לטענת בצלם, בשנת 
תושבים חוקיים. חלק אינם פלסטינים מה ובכך הצהירה למעשה שחלקמפלסטינים מסמכים 

 לות, ממאסר או מגירוש לעזה.מהפלסטינים שהוגדרו כתושבים לא חוקיים סבלו מהתנכ

הבנק העולמי דיווח שפלסטינים בגדה המערבית סבלו מהפסקות מים ורכשו כמחצית מאספקת 
המים לשימוש ביתי מישראל. הסכמים מתקופת אוסלו הגבילו את כמות המים שפלסטינים 

טר לי 30פלסטינים בממוצע קיבלו , AIפי -יכולים לשאוב מהאקוויפרים בגדה המערבית. על
ידי ארגון הבריאות העולמי לצורך -פחות מהקצבת המים היומית המינימלית שהומלצה על

שמירה על סטנדרטים של היגיינה בסיסית וביטחון תזונתי. יכולתה של הרש״פ לשפר את הניהול 
והיעילות של רשת המים הוגבלה בגין אילוצים פוליטיים וכספיים, כולל הדרישה לקבל היתר 

מיזמים הקשורים למים והיעדר סמכות של הרש״פ למנוע גניבות מן הרשת  מישראל ליישום
  , לצד בעיות הניהול של הרש״פ עצמה.Cבאזור 

ידי מדינות התורמות למטרות -צה״ל המשיך להרוס בורות מים פלסטיניים, שחלקם מומנו על
וד בעמק שנחפרו ללא רישיון, בייח ותפלסטיניהומניטריות. הצבא הישראלי גם הרס בארות 

 הירדן שבגדה המערבית, בטענה שהם מרוקנים את משאבי האקוויפר.

ידי גדר הבטחון -פלסטינים החיים בתוך גבולות עיריית ירושלים אך המופרדים משאר העיר על
 שירותים בסיסיים, כולל מים, שיטור ותשתיות.להם דיווחו שהעירייה לא סיפקה 

מדיניות העירונית של ירושלים הם טענו ש, במקום ועיר עמיUNOCHA-ארגונים כגון ה
והמדיניות הלאומית של ישראל נועדו לצמצם את מספר תושביה הפלסטיניים של ירושלים. בנייה 
בחסות ממשלת ישראל של יחידות דיור ישראליות חדשות בהתנחלויות במזרח ירושלים נמשכה, 

רושלים. הרשויות הרסו בתים בעוד שהיתרי בנייה היו קשים להשגה עבור תושבים פלסטינים בי
 , או לא ביקשוהיתר ידי תושבים פלסטינים שלא יכלו להשיג-עלללא ההיתרים החוקיים שנבנו 
בסופו של דבר.  ועקב העלויות הגבוהות, תקופת ההמתנה הארוכה והסיכוי הזעיר להשגת אותו

ממשלתיים הישראליים במקום ועיר עמים ציינו שפלסטינים במזרח ירושלים -הארגונים הלא
 הרשויות הישראליות ,המשיכו להיתקל בקשיים ברכישת נכסים או בקבלת היתרי בנייה. ככלל

צמיחת מגורים כאזור ידי פלסטינים -מאוכלסת עלקרקרע הקרקע בבעלות פלסטינית או הגדירו 
ת. פלסטינים וישראלי התנחלויותממזרח ירושלים עבור  יםאחוז 30-כ השלטונות היקצווכה. נמ

לשכור נכסים בבעלות ישראלית, אולם ככלל הם לא הצליחו לרכוש מסוימים מקרים בהצליחו 
שאחרי שלוקחים בחשבון  מסרוממשלתיים ישראלים -. ארגונים לאותנכסים בשכונותישראלי
מכל  אחוז 13רכוש של ממשלת ישראל, וגנים לאומיים מוכרזים, רק התנחלויות ישראליות, 

 זמינים לבנייה פלסטינית. נותרוהקרקעות במזרח ירושלים 
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ממשלת ישראל וארגונים יהודיים בירושלים השקיעו מאמצים בניסיון להגדיל את הבעלות של 
של ירושלים.  ןבעיקרפלסטיניות נכסים ישראליים או להבליט את ההיסטוריה היהודית בשכונות 

בעלי קרקעות יהודים וצאצאיהם או מוסדות נאמנות על קרקעות שייצגו את המשפחות היו זכאים 
, אך לפלסטינים 1949להחזיר לרשותם נכסים שנטשו במזרח ירושלים בעת הלחימה לפני 
לטענה גומלין זכות  תהשנטשו נכסים במערב ירושלים בעת הלחימה באותה תקופה לא הי

ת לבעלות על הנכס. ארגונים יהודים פרטיים בירושלים רכשו בעלות חוקית על רכוש יהודי חוקי
שנדרשה השבתו במזרח ירושלים, כולל בעיר העתיקה, וביקשו לפנות משפחות פלסטיניות שחיו 

 260, נכון לאוגוסט, לפחות UNOCHA-פי ה-. עליםארוכ ייםמשפטהליכים שם באמצעות 
 י מגורים במזרח ירושלים היו תחת איומי פינוי.בת 24-פלסטינים שחיו ב

פי החוק הישראלי, תושביה הערבים של ירושלים זכאים לקבל במלואם את אותם שירותים -על
יות אחרות מספקות, אולם עיריית ירושלים לא סיפקה לשכונות ישראל רשויותשהעירייה ו

 76מסרה כי  ACRIתכנון חירום. פלסטיניות בירושלים די שירותים סוציאליים, חינוך, תשתיות ו
מהילדים הפלסטינים במזרח ירושלים  אחוז 83-מהתושבים הפלסטינים במזרח ירושלים ו אחוז

כיתות לימוד במערכת החינוך הרשמית ב. היה מחסור כרוני 2016לעומת  עליה  –חיו בעוני 
ופסיקה של בית המשפט  הרשויות הישראליותעבור ילדים פלסטינים, למרות התחייבויות של 

העליון שעיריית ירושלים חייבת למלא את הפער של כיתות לימוד חסרות לתלמידים פלסטינים 
עד סוף השנה. הרשויות הפרידו במידה רבה את שירותי האוטובוסים בירושלים בין ישראלים 

ית והן שירת הן את האוכלוסיה הפלסטינ 2010-לבין פלסטינים. שירות הרכבת הקלה שהושלם ב
התחנות של הרכבת הקלה רק חמש היו בשכונות  24את האוכלוסיה הישראלית, ומתוך 

. עיריית ירושלים המשיכה לא להפעיל את תחנת הרכבת הקלה בשכונה ןפלסטיניות או ליד
מדי פעם אבנים על רכבות בשועפאט וגרמו  יידוהמזרח ירושלמית שועפאט. בני נוער פלסטינים 

 נזקים קטנים.

 . זכויות העובד7 פרק

 זכות ההתאגדות וניהול מו״מ קיבוציא. 

עצמאיים ולקיים מקצועיים חוקי הרש״פ מעניקים לעובדים זכויות להקים ולהצטרף אל איגודים 
שביתות חוקיות. החוק דורש לערוך מו״מ קיבוצי בלי כל לחץ או השפעה, אך אינו מעניק אמצעי 

ביעילות מו״מ קיבוצי. הפליה נגד איגודים מקצועיים הגנה לעובדים ולאיגודים כדי לקיים 
והתערבות מעסיקים או הממשלה בתפקודי האיגודים הן בלתי חוקיות, אך החוק אינו אוסר 

 במפורש על פיטורין עקב פעילות באיגודים ולא קובע תנאי החזרה לעבודה.

ומיים, הגם שהחוק קוד העבודה של הרש״פ אינו חל על עובדי השירות הציבורי או עובדים מק
מתיר לעובדי השירות הציבורי להקים איגודים. הדרישות לקיום שביתות חוקיות מסורבלות, 

הגנה מועטה מפני צעדי ענישה. שובתים יחויבו בעתיד להגיש אזהרה אך  היתהולשובתים 
בכתב שבועיים לפני השביתה )ארבעה שבועות בתחום השירותים הציבוריים(. משרד העבודה 

כפופים לצעדים  ,או האיגודים המקצועיים שלהם ,הרש״פ רשאי לאכוף בוררות; עובדיםשל 
משמעתיים אם הם דוחים את תוצאת הבוררות. אם המשרד אינו מצליח לפתור מחלוקת, ניתן 
להעבירה לוועדה בראשות נציב המשרד שמספר חבריה יהיה זהה למספר שייעדו העובדים או 

ידי חוקי -כנדרש על דיןיוחד לעבודה, אם כי הרשויות לא הקימו בית המעסיק, ולבסוף לבית דין מ
 העבודה.

עתירות. בו עיכובים ממושכיםב נתקלוהממשלה לא אכפה ביעילות את חוקי העבודה, והליכים 
משרד העבודה המשיך  ,מנת להרתיע הפרות. במשך השנה היו מספיקים עלעונשים ואכיפה לא 

ידי חוקי העבודה. שופטים קיבלו -ות של עובדים כפי שנדרש עללערוך בדיקות רפואיות תקופתי
הכשרה לגבי תקנות העבודה. הרש״פ אכפה את האיסורים על הפליית איגודים והתערבות של 

את החוקים הנוגעים לחופש  אחידותמעסיקים בפעילויות של איגודים, אולם היא לא אכפה ב
הול מו״מ קיבוצי לאיגודים, למעט אלה ההתאגדות. הרש״פ לא ניסתה לאכוף את הזכות לני
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המיצגים את עובדי הרש״פ. חמאס המשיך לקיים בפועל את השליטה בזכויות עובדים בעזה, שם 
 הרש״פ לא יכלה לאכוף את חוקי העבודה.

הרש״פ כיבדה את חופש ההתאגדות ואת הזכות למו״מ קולקטיבי בגדה המערבית עם כמה 
לא היו בלתי תלויים ברשויות ובמפלגות  דים מקצועייםאיגויוצאים מן הכלל משמעותיים. 

 פוליטיות בגדה המערבית או בעזה.

שני איגודים מקצועיים חשובים בגדה המערבית )הפדרציה הכללית הפלסטינית של איגודים 
מקצועיים והפדרציה של איגודים מקצועיים ועובדים עצמאיים ודמוקרטים( התחרו ביניהם על 

 רה פוליטית.הכעל ו השגת חברים

בצורה החוק האזרחי הישראלי חל על ההתנחלויות בגדה המערבית, אך הרשויות לא אכפו אותו 
שדרשה מהממשלה להחיל את החוק הישראלי על  2007-. למרות פסיקה של הבג״ץ באחידה

רוב  אה.ובמלעובדים פלסטינים בהתנחלויות ישראליות, ממשלת ישראל לא אכפה את הפסיקה 
על עובדים  1967ההתנחלויות הישראליות המשיכו להחיל את חוק העבודה הירדני שהוחל לפני 

פלסטינים; חוק זה קובע שכר נמוך יותר ופחות אמצעי הגנה מאשר החוק הישראלי. עובדים 
בגדה המערבית או להסתדרות  איגודים מקצועייםפלסטינים בירושלים הצטרפו לא פעם ל

 אבל הם לא יכלו להשתתף בהצבעות ההסתדרות.העובדים הכללית; 

 יהיכפ תעבודאיסור על ב. 

או סחר  עבודת כפייהבגדה ובעזה. חוקי הרש״פ אינם אוסרים במפורש  התקיימהעבודת כפייה 
בבני אדם. נשים שעבדו כעובדות משק בית היו חשופות לתנאי עבודת כפייה הן בגדה והן בעזה, 

היות והרש״פ ורשויות חמאס בפועל לא מסדירות עבודה בתוך משקי בית או במגזר הבלתי 
 .ג.(.7 פרק)ראו  היתה קיימתשל ילדים גם היא  עבודת כפייה. הגדול פורמלי

 ילדים וגיל מינימום להעסקהאיסור על עבודת ג. 

אוסרים את  2004-וחוק הילד הפלסטיני מ 2000חוק העבודה המאוחד של הרש״פ משנת 
. החוק של הרש״פ מגדיר ילדים כמי שטרם מלאו להם 15ההעסקה של אדם כלשהו מתחת לגיל 

ילדים בין  העסקת. החוק מאפשר 18עד  15שנה ומגביל את העסקתם של ילדים בני  18
. החוק מתיר לילדים קבועיםפי תנאים -עלקה ועסתשל  מסוימיםסוגים ב 18עד  15ים הגילא

 בכפוף להשגחה צמודה. המצומצמת שלהםמשפחה השנה לעבוד אצל בני  15שטרם מלאו להם 

של  מסוימיםשעות בשבוע, להפעיל סוגים  40-החוק של הרש״פ אוסר על ילדים לעבוד יותר מ
, והוא חינוכםמכשירים וציוד, לבצע עבודה העלולה לסכן את בטיחותם, את בריאותם או את 

הרחוקים ממרכזים  ,אוסר על עבודה בלילה, על עבודה קשה ועל עבודה במקומות נידחים
עונשים מפורשים על וכלל הוראות לגבי עבודת ילדים,  2012עירוניים. צו נשיאותי משנת 

ידי הרש״פ בהכפלת הקנס ו/או בסגירה חלקית של -חוזרים עלולים להיענש על. עבריינים ןהפרות
 . קנסות ואכיפה לא היו מספיקים להרתעת הפרות.מפעליהם

של הפרות בעבודת ילדים בסביבה הביתית, למשל במשק  רביםמקרים דווח על בגדה המערבית 
המשפחתי שלא נמצא בפיקוח משרד העבודה. פקידי המשרד לנושאים חברתיים ומשרד 

העבודה של הרש״פ האמונים על הגנת הילד דיווחו שרק מקרים של מעסיקי ילדים מתחת לגיל 
לדין; במהלך השנה  מעסיקים להעמידשהועסקו בעבודות מסוכנות הועברו לתובע הכללי כדי  15

הרש״פ  ,. נכון לאוקטוברבלבד משרד העבודה של הרש״פ העביר לתובע הכללי מקרים בודדים
. בשנים 2015-(, לעומת עשרה מקרים ב15מקרים של עבודת ילדים )מתחת לגיל  16זיהתה 

פקידי הרש״פ על הטלת קנסות רבים בעקבות החקירה המוצלחת של משרד דיווחו האחרונות 
העבודה של הרש״פ. המשרד בדק רק עסקים שפעלו בכלכלה הפורמלית ולא היה מסוגל לערוך 

 אחוז 60-בגדה שבשליטת ישראל )קרוב ל Cלו גישה לאזור  היתהחקירות ברצועת עזה. לא 
פי פקידים רשמיים של -ל כלכלי ועבודת ילדים, עלמהגדה המערבית( שם יש סבירות גבוהה לניצו

 הרש״פ.
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עבדו  17-ל 10מהילדים בין הגילאים  אחוז 3.1-ברבעון השני של השנה העריכה הרש״פ ש
בעזה. ילדים עובדים פלסטינים שהרש״פ  אחוז 1.5-בגדה ו אחוז 4.2 – ;בגדה המערבית ובעזה

תנאי מזג אוויר קיצוניים עבדו לסבול מייה ועבודת כפעבוד בביותר ל בעלי סיכון גבוההחשיבה כ
בדרך כלל בחלקות חקלאיות של משפחותיהם, בחנויות, כרוכלים לצדי הכבישים ובנקודות 

 ביקורת, בשטיפת מכוניות, במפעלים, או במפעלי ייצור קטנים.

וד חמאס עודד ילדים לעב ,חמאס לא אכף חוקי עבודת ילדים בעזה. לפי דיווחים ,פי דיווחים-על
חזור, והגביר את הגיוס ילסוחרי מ םכדי למכור שהופצצובאיסוף חצץ ופסולת מתכתית מאתרים 

 של נערים לצורך פעילות חפירת מנהרות. היו גם דיווחים על חמאס שמאמן ילדים כלוחמים.

לצורך  18ממשלת ישראל ציינה שאינה מנפיקה אישורים לתושבי הגדה שטרם מלאו להם 
שם החוק מתיר להנפיק  ,עבודה בהתנחלויות הישראליות בגדה המערבית, אלא רק בעמק הירדן

נכנסו  מסוימיםומעלה. היו דיווחים במשך השנה שילדים פלסטינים  16היתרי עבודה לבני 
להתנחלויות או לישראל באופן בלתי חוקי, ולעתים הוברחו, כדי לבקש עבודה. הרש״פ דיווחה 

בהתנחלויות ישראליות בגדה המערבית נתקלו בסיכונים בטחוניים,  שעבדולסטינים שילדים פ
 להם גישה להגנה משפטית או לפיקוח על העבודה. היתהניצול והטרדה, היות ולא 

היו דיווחים על ילדים שעבדו בתנאי עבודה בכפייה בגדה המערבית, כולל בהתנחלויות. ארגונים 
סטינים עבדו בתנאי עבודה בכפייה בהתנחלויות במגזרי ממשלתיים דיווחו שגברים פל-לא

תעשייה, חקלאות, בנייה ואחרים. הרש״פ לא הצליחה לנטר ולחקור התעללויות בתחומים אלה, 
 .C-ו Bשכן הסכמי אוסלו הגבילו את סמכותה לפעול באזורים 

דים ראו גם את ממצאי משרד העבודה של ארה״ב על הצורות החמורות ביותר של עבודת יל
 .labor/findings-www.dol.gov/ilab/reports/child :באתר

הפליה לגבי העסקה ותחומי עיסוק 

אינם אוסרים הפליה בגין גזע, שפה, העדפה מינית ו/או זהות של הרש"פ החוק והתקנות 
בעוד מגדרית, מעמד של נשאי נגיף האיידס או של מחלות מדבקות אחרות, או מעמד חברתי. 

הרש״פ לא אכפה חוקים ותקנות  ומוגבלויות,החוק של הרש״פ אוסר הפליה על בסיס מגדר ש
 ה זאת בעזה.אלה בצורה יעילה בגדה המערבית, ואף חאמס לא עש

הפליה בגדה ובעזה על בסיס הקטגוריות הנ״ל לגבי תעסוקה ומקצוע. נשים סבלו בעבודה  היתה
נמוכה מאוד, בייחוד  היתהמתנאי דיכוי. השתתפות נשים בכוח העבודה  לעתיםמדעות קדומות, ו

 , נשים(.6 פרקפי נתוני הרש״פ )ראו -בעזה, למרות שהיא גדלה באופן הדרגתי, על

בודה סביריםתנאי ע 

מהמועסקים בשכר  אחוז 36.8, אך 2013הקבינט של הרש״פ אישר שכר מינימום בתחילת 
קיבלו פחות משכר המינימום ברבעון השני של השנה. שכר המינימום נמוך יותר מסף העוני. 

מהעובדים במגזר הפרטי קיבלו שכר נמוך משכר המינימום  אחוז 17.1-בגדה המערבית כ
כר נמוך משכר המינימום החודשי. שמהעובדים במגזר הפרטי קיבלו  אחוז 78החודשי. בעזה 

ש״ח לחודש.  1,950הרבה מקו העוני של נמוך בש״ח היה  1,450שכר המינימום ברש״פ של 
המשיכו לקבל שכר נמוך יותר משכר שפלסטינים העובדים בהתנחלויות הישראליות דיווחו 

שחוקי העבודה הישראליים יחולו בקשרים  2008-המינימום בישראל, למרות פסיקת בג״ץ מ
מועד , 2011-שבין עובדים פלסטינים למעסיקים ישראלים בהתנחלויות בגדה ובמזרח ירושלים. ב

מהתושבים בגדה המערבית  %25.8-ההערכה הרשמית האחרונה שנערכה, העריכה הרש״פ ש
 ש״ח ליום עבודה. 7.49ובעזה חיו מתחת לקו העוני של 

שעות. החוק  48רש״פ, שבוע עבודה מקסימלי מיום ראשון עד יום חמישי עמד על פי חוקי ה-על
אלה מהחופשה  ימים נכותמעסיקים לעל סר וגם דואג לחופשות רשמיות ודתיות בתשלום, וא
שעות בשבוע, הוא שעה וחצי על כל שעה,  45-השנתית. התשלום על שעות נוספות, מעבר ל

 שבוע.שעות נוספות ב 12ואין לעבוד מעל 

http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings
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ובטיחות, אולם  בריאותמשרד העבודה של הרש״פ אחראי לכינון סטנדרטים תעסוקתיים של 
לא היו בשל מחסור בכוח אדם.  בין השאראפילו בגדה,  תה מוגבלתיכולת האכיפה שלו הי

קטנים . הרש״פ לא ניטר ביעילות מקומות עבודה מספיק פקחים לשם אכיפת עמידה בדרישות
אם הם ותקניים. לעובדים פלסטינים אין הגנה חוקית -שתנאי הבטיחות בהם היו לעתים תת

 העסקתם. הם מסכנים אתעצמם ממצבים המסכנים את בריאותם או בטיחותם  מרחיקים

בטיחות את ה לה סמכות לנטר תהרש״פ לא הצליחה לנטר תנאי עבודה ברצועת עזה ולא הי
פי הסכמי אוסלו עם ישראל. -על Cדה המערבית המוגדרים כאזור הגמ אחוז 60-תנאי העבודה ב

לאכוף את חוק העבודה הפלסטיני באזורי התפר, ממזרח לקו הירוק וממערב  היכול האינ הרש"פ
לגדר הבטחון של ישראל, בישראל )שם הועסקו פלסטינים עם רישיונות עבודה או בניגוד לחוק( 

 על העבודהביקורות לא ערכו  הרשויות הישראליותאו בהתנחלויות הישראליות בגדה המערבית. 
ן העובדים הפלסטינים היוו חלק ניכר מכוח העבודה. היעדר רשות בהתנחלויות הישראליות, שבה

ממשלתיים -בהתנחלויות הגבירה את פגיעותם של העובדים לניצול. ארגונים לא מוסמכתעבודה 
-רווחת בהתנחלויות הישראליות. ארגונים לא היתהכגון קו לעובד ציינו שהתנהלות נצלנית 

בשם עובדים פלסטינים במספר מקרים בישראל  לבתי דין לעבודה פנוממשלתיים ישראליים 
 .המערבית ידי מפעלים בהתנחלויות בגדה-שהועסקו על

 ברמה ירודה.היו תעסוקתית  בריאותובטיחות 

  


