
 2020 לשנת דוח זכויות אדם בגדה המערבית ועזה

 תקציר 

לא נערכו בחירות  2006של הרשות הפלסטינית קובע נשיא נבחר ומועצה מחוקקת. מאז חוק היסוד 

שלו הקדנציה פקיעת לאחר גם בתפקידו נותר הנשיא מחמוד עבאס בגדה המערבית ובעזה.  ארציות

 2018־וב ,מתפקדת אינההמועצה המחוקקת הפלסטינית  2007מאז . 2009-ות כהונה בשנארבע תום ב

קרא , 2020 ושוב בספטמבר 2019הרשות הפלסטינית את בית המשפט החוקתי. בספטמבר פירקה 

עד  , אךחודשים שישהתוך בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית הנשיא עבאס לרשות הפלסטינית ל

ייה. הנשיא עבאס הוא גם אשתהוא מוחמד הממשלה הפלסטיני הבחירות. ראש לא התקיימו סוף השנה 

 . ח"פתהתנועת ראש ו פלסטין (אש"ף)שחרור לארגון היו"ר 

פיקוח נתונות ל חלקןו המערבית,פועלות בחלקים של הגדה  הרשות הפלסטינית שש סוכנויות ביטחון של

, האזרחיתמשטרה הפלסטינית ה ראש הממשלה:מ מקבלות את הוראותיהןומשרד הפנים הפלסטיני 

 ,הביטחון הלאומי סוכנות קהילתי;האזרחי והשיטור משימות המוטלת האחריות העיקרית ל שעליה

סוכנות  האזרחית;ת המשטרה שחורגות מיכולביטחון בנסיבות שיטור לצורכי פעולות  תמבצעה

ענייני מודיעין ופלילים שבהם מעורבים אנשי כוחות הביטחון של המופקדת על  ,המודיעין הצבאי

 ,המודיעין הכללי סוכנות ;מקרי התעללותכולל טיפול בתלונות על שחיתות והרשות הפלסטינית, 

אחראי על איסוף מודיעין ה ,המסכלהביטחון  מנגנון ;מבצעי מודיעיןעל איסוף מודיעין חיצוני ו תאחראיה

מגן ה ,המשמר הנשיאותיו ;התנגדויות פוליטיות לרבותביטחון פנים, לאירועי  הקשוריםפנימי וחקירות 

. הרשויות האזרחיות ברשות הפלסטינית שמרו על שליטה לאישים בכיריםמתקנים ומספק הגנה העל 

נשי כוחות הביטחון של הרשות אשביצעו היו דיווחים על מקרי התעללות יעילה בכוחות הביטחון. 

 .הפלסטינית

משקפים במידה הביטחון של חמאס בעזה  . מנגנוניארגון טרורהמוגדר רשמית כ ,חמאסשולט ה בעזה

, גוף ואנשי ביטחון שומרים, שיטור אזרחילל וכ םפניהביטחון  בגדה המערבית:רבה את מקביליהם 

בגדה המערבית) והגנה אזרחית.  המסכלהביטחון מנגנון (בדומה ל וחקירות איסוף מודיעין פנימיל

רפואה הצבאית, שירותי המשטרה הצבאי, ה משפטהבית לל את כוחות הביטחון, והביטחון הלאומי כ

קסאם. בחלק ־דין אל־גדודי עז א תזרוע צבאית גדולה שנקראבעזה מחזיק הכלא. חמאס בתי ורשות 

 ,. על פי דיווחיםלדיכוי התנגדויות פנימיותית של התנועה בזרוע הצבאחמאס השתמש מהמקרים 

.אחראים למקרים רבים של שימוש לרעה בכוחהיו כוחות הביטחון של חמאס 
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על נוכחות ביטחונית בגדה המערבית באמצעות כוחות של צה"ל, שירות הביטחון  שומרתממשלת ישראל 

כוחות הביטחון על יעיל  פיקוח אזרחיעל ישראל  שמרה השנה במשךהכללי, המשטרה ומשמר הגבול. 

נרשמו מקרים שבהם מערכות המשפט הצבאיות והאזרחיות  לעתיםשלה ברחבי הגדה המערבית ועזה. 

 ם עשו שימוש לרעה בכוחם.יבישראל מצאו שאנשי כוחות הביטחון הישראלי

בגדה  תהפלסטיני. האוכלוסייה Cו־ A ,B המכונים את הגדה המערבית לאזורים חילקוהסכמי אוסלו 

, אך כוחות A בשטח. הרשות הפלסטינית אחראית רשמית לביטחון Aבעיקר באזור מרוכזת המערבית 

הרשות  בגדה המערבית B בשטח. ניותפעמים רבות פעולות ביטחושם  מבצעיםהביטחון הישראליים 

ביטחונית  ישראל שומרת על שליטה C בשטח. שליטה ביטחונית משותפת מנהלותהפלסטינית וישראל 

תה הרשות עמאי השחודש . בשטחי התנחלויותאו  י סגורצבא מוגדר שטחו מרביתכאשר  ,מלאה

הישראלית ריבונות הת הרחבלאפשרות ההפלסטינית את התיאום הביטחוני עם ישראל כדי למחות על 

הביטחוני התיאום מרבית הרשות הפלסטינית חידשה את  ,נובמברעד גדה המערבית. בנוספים לשטחים 

 .עם ישראל

 :אלהכללו את המקרים הסוגיות מרכזיות של זכויות אדם 

על  יםשרירותי יםרשות הפלסטינית: דיווחים על הרג בלתי חוקי או שרירותי, עינויים ומעצרבנוגע ל )1

 פגיעהעצמאות הרשות השופטת; ב משמעותיותאסירים פוליטיים; בעיות עצורים וידי הרשויות; החזקת 

ת והאינטרנט, לרבות פרטיות; מגבלות חמורות על חופש הביטוי, העיתונושרירותית או בלתי חוקית ב

מת אתרים; עיתונאים, צנזורה וחסישל אלימות, מעצרים בלתי מוצדקים והעמדה לדין ב מיםאלימות, איו

י חברה ארגונחופש ההתאגדות, לרבות הטרדה של שקטה וב אסיפהחופש לקיים התערבות משמעותית ב

מאז  כלליות; הגבלות על השתתפות פוליטית, מכיוון שהרשות הפלסטינית לא קיימה בחירות אזרחית

אלימות כלפי נשים; אלימות במקרים של  הבאת האחראים לדין; מעשי שחיתות; היעדר חקירה ו2006

 מיםהלימוד בבית הספר; אלימות ואיו ; אנטישמיות בספריממניעים אנטישמייםאלימות ב מיםואיו

ילדים  העסקת; דיווחים על אינטרסקסלסביות, הומואים, ביסקסואלים, טרנסג'נדרים או באלימות כלפי 

 .בכפייה

שביצעו  יםשרירותי יםחמאס: דיווחים על הרג בלתי חוקי או שרירותי, עינויים שיטתיים ומעצרבנוגע ל  )2

פרטיות; מגבלות חמורות על חופש פגיעה שרירותית או בלתי חוקית בחמאס; אסירים פוליטיים;  אנשי

ונאים, עית שלאלימות, מעצרים והעמדה לדין ב מיםהביטוי, העיתונות והאינטרנט, לרבות אלימות, איו
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ת כעבירה פלילית; התערבות משמעותית בזכוולשון הרע חוקי דיבה  וקיומם של ,צנזורה, חסימת אתרים

 כלליותש ההתאגדות; הגבלות על השתתפות פוליטית, מכיוון שלא נערכו בחירות חופבושקטה  אסיפהל

אלימות כלפי  במקרים של והבאת אחראים לדיןחקירה  היעדר; מעשי שחיתות; דיווחים על 2006מאז 

הספר; גיוס  ית; אנטישמיות בספרי הלימוד בבממניעים אנטישמייםאלימות ב מיםנשים; אלימות ואיו

לסביות, הומואים, ביסקסואלים, כלפי אלימות ב מיםם חיילים; אלימות ואיוילדישל חוקיים  בלתיוניצול 

 .הבכפייילדים העסקת ; אינטרסקסטרנסג'נדרים או 

לא רשויות הישראליות בגדה המערבית: דיווחים על הרג בלתי חוקי או שרירותי עקב שימוש בנוגע ל )3

פגיעה שרירותית או ; יםשרירותי יםאו בלתי מידתי בכוח; דיווחים על עינויים; דיווחים על מעצר הכרחי

אלימות, ב מיםות והאינטרנט, כולל אלימות, איופרטיות; הגבלות על חופש הביטוי, העיתונבלתי חוקית ב

סטינים עיתונאים, צנזורה וחסימת אתרים; מגבלות על פלשל והעמדה לדין לא מוצדקים מעצרים 

ובבית; התערבות  שרירותית או בלתי חוקית בפרטיות, במשפחה פגיעההמתגוררים בירושלים, כולל 

; והגבלות ארגוני חברה אזרחיתוחופש ההתאגדות, לרבות הטרדה של שקטה  אסיפהלמשמעותית בזכות 

 .משמעותיות על חופש התנועה, לרבות הדרישה להיתרי יציאה

אלימות כלפי או שרירותי, ואלימות ואיומים ב שני דיווחים על הרג בלתי חוקיאזרחים פלסטינים: בנוגע ל )4

 .יםישראל םאזרחי

 .לאומני קיצוני רגש ממניעים שלאלימות שראלים: דיווחים על אלימות ואיומים באזרחים יבנוגע ל )5

 בנובמבר. כתוצאה מכך וחידשה אותו ,הרשות הפלסטינית את התיאום עם ישראל השעתהבחודש מאי 

 ביקורת הושמעה. ענישה או שימוש לרעה בכוח היעדרקרים של במהפלסטינית נעצר הטיפול של הרשות 

חקירות הולמת בבצורה לא התערבו ו ,אלימותת המהללהתבטאו בצורה בכירים רשמיים גורמים על ש

המערבית . הרשויות הישראליות הפועלות בגדה נגד אירועים של התעללות שננקטומשמעת הפעולות בו

 שלא מוצו עד תוםביקורת  הייתה, אך מקרי התעללותאו ענישה  היעדרמקרים של נקטו צעדים לטיפול ב

מוסדות משפטיים או עצמאיים אין בעזה . ההתעללותמקרי משמעת הקשורות להחקירות ופעולות 

בעזה יש כמה כמו כן,  .נפוץהיעדר ענישה היה מצב , ודרוש מחמאס דין וחשבון על מעשיוהמסוגלים ל

נענים תמיד  אינםש ,הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, עם גישה לנשק כבדוביניהם , יםמיליטנטי ארגונים

 סמכות חמאס.ל
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כבשה במהלך מלחמת , שישראל שטחי הגדה המערבית, עזה ומזרח ירושליםיתייחס לחלק זה של הדוח 

לשון הדוח ם כבירת ישראל. ארצות הברית בירושליהכירה  2017. בשנת 1967יוני ששת הימים ב

בין הצדדים לסכסוך, אמור להיות מוסכם במשא ומתן ה מעמד סופיבכל סוגיה של עמדה נמנעת מלבטא 

הגבולות הספציפיים של הריבונות הישראלית בירושלים, או הגבולות בין ישראל לכל ובכלל זה בנושא 

 מדינה פלסטינית עתידית.

 :להיות מוגנים מפניזכות לרבות ה, האדםלשלמות כבוד . 1פרק 

 

  שלא כדין ממניע פוליטי או הגיהרו חיים שרירותי קיפוח .א

, אזרחים פלסטינים הרגו אזרח ישראלי אחד וחייל ודיווחים בתקשורת ארגוני חברה אזרחיתעל פי 

הישראלית אזרחית האת  מוחמד מרוח כבהא רצח ,בדצמבר 20ב־. צה"ל אחד בפיגועים בגדה המערבית

אזור מראש ארב בכי  הודהבהא כ ,דיווחים בתקשורת. לפי הדיווחים על פי - הורגן ליד טל מנשהאסתר 

במהלך  ,במאי 12ב־למשפט.  בהמתנההה במעצר בישראל ובהא שכ ,בסוף השנהאת הורגן. כי רצח ו

בראשו את שפגעה לבנה מגג ביתו פלסטיני ניזמי אבו בכר ההשליך , Aפעולה שביצע צה"ל בשטח 

את לדין ישראל העמידה יוני חודש תקשורת. בם בדיווחיעל פי  ,אותו הצה"ל עמית בן יגאל והרגחייל 

וההגנה הצהירה  ,בכר באשמהאבו . בחודש נובמבר כפר תחילה גרימת מוות בכוונהאשמת בכר באבו 

. היה תלוי ועומדהתיק סוף השנה בממשלת ישראל.  לפי - שנתן בחקירתו ההודאהלביטול  תפעלכי 

והרג את רינה שהתפוצץ  מטען חבלה מאולתר מחוץ ליישוב דולב בגדה המערביתהוטמן  2019בשנת 

. בחודש ארגוני חברה אזרחיתשל על פי דיווחים בתקשורת ו - ופצע את אביה ואחיה 17ה־שנרב בת 

ומשויכים לכאורה , לפיגועשלושה גברים הקשורים כוחות הביטחון הישראליים עצרו  2019ספטמבר 

דקר  2018. בשנת היה תלוי ועומדסוף השנה התיק ב. 'החזית העממית לשחרור פלסטין'לארגון הטרור 

 הדיןאת ארי פולד בקניון בגדה המערבית. ביולי גזר בית  ,17בן , פלסטיני חליל ג'באריןופצע אנושות 

) כללי (שב"כהביטחון ה שירותלפי הממשלה, ישראלי בגדה המערבית מאסר עולם על ג'בארין. הצבאי ה

 העביר. הרשות הפלסטינית המשיכה לשמעותיים בגדה המערבית ובירושליםפיגועי טרור מ 423 סיכל

שהורשעו בטרור בבתי משפט בישראל פלסטינים ל כולללפלסטינים הקשורים לטרור, תשלומים 

ביצוע פיגועים. ישראל עת שמתו ב פלסטיניםשל משפחות לו ,אסירים לשעברלמרצים עונשי מאסר, ו

ככל שעונש חודשיים גבוהים יותר התשלומים ה ם אלה תמריץ, עידוד ותגמול לטרור.רואה בתשלומי
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 .המאסר ממושך יותר וככל שהפשע חמור יותר

 ,ניסוש חלקם ניסו או נטעןפלסטינים בגדה המערבית ופלסטיני אחד בעזה,  19כוחות ישראליים הרגו 

מאותם  11ב־כי לפחות  ןטע בצלםארגון . בצלם ארגון החברה האזרחיתעל פי  ,לתקוף ישראלים

בפברואר  6ב־, כך למשלאזרחים בזמן שנהרגו. על ההרוגים איום קטלני על צה"ל והיוו לא  ,מקרים

מחוץ הלה עמד בזמן ש קצין משטרה של הרשות הפלסטינית,טארק בדואן, צה"ל למוות בחייל ירה 

, המראה תחנת המשטרההאבטחה של מצלמת מוידיאו סרטון לתחנת משטרה בג'נין. הרשות פרסמה 

. על פי הדיווחים לקרקעקצין אחד נופל לפתע ו ,התחנה פתחבמדים עומדים ליד  אחדים שוטרים

 סוף השנהירה בבדואן, והצהיר כי הוא חוקר את האירוע. שאחד מחייליו הודה ה"ל בתקשורת, צ

 .העדיין נמשכהחקירה 

הלוקה איאד חלאק, תושב פלסטיני ב משטרת ישראל בעיר העתיקה בירושלים ירתה ,ביוני 30ב־

לעצור. המשטרה ההוראה ילא אחר לא מ המשטרה לאחר שלטענת ופצעה אותו אנושות באוטיזם,

שא "חפץ חשוד". שר הביטחון בני גנץ הביע צער על האירוע וקרא לחקירה מהירה. הצהירה כי חלאק נ

את השוטר העמיד לדין ת שוטרים כי הפרקליטות מתכוונת לובאוקטובר הצהירה המחלקה לחקיר 21ב־

. על פי נתוני משרד המשפטים, החוקרים בחנו היטב את נסיבות גין המתה בקלות דעתהחשוד בירי ב

ירה כי השוטר וווה סכנה כלשהי לשוטרים ולאזרחים שהיו במקום, יכי חלאק לא ההאירוע וקבעו 

 בחלופות מידתיות שעמדו לרשותו. עשה שימושלא והלי המשטרה, ונשקו שלא בהתאם לנב

על פי  ,ארסחפל יעם חבר בכפר כצעד ב בעת שוחייל צה"ל למוות באברהים אבו יעקירה  ,ביולי 9ב־

אחר שני קטינים שזרקו לכאורה בקבוק  במרדףעסקו החיילים  .בצלםארגון שערך בשטח תחקיר 

ופגעו בגבו של אבו יעקוב.  אחד מהםפצעו יריות לעבר הקטינים,  כמהם ירו תבערה לעבר מאחז. ה

סוף ו ,הוא נפטר זמן קצר לאחר מכן בבית חולים בסלפית. מצה"ל נמסר כי הוא חוקר את האירוע

 .הנמשכעדיין החקירה  השנה

כוחות ישראליים מהלך עימותים בין ב ,17חובש מתנדב בן , זהרסאג'ד מחייל צה"ל בירה  2019במרץ 

 זהרבתקשורת. מאוחר יותר נפטר מ דיווחיםעל פי  ,פלסטינים במחנה הפליטים דהיישה ליד בית לחםל

, והגיש סיוע ומדי שירות של פרמדיק זוהראפוד  מזהרבזמן מותו לבש לפי דיווחים בתקשורת, . מפצעיו

הועברה שהאירוע לגבי חקירה פלילית הושלמה  ,. על פי הרשויות הישראליותלפלסטיני שנורה ברגלו

 מוחמד חוסאם חבאלי בעיר טולוהרגו את חיילי צה"ל ירו  2018בשנת  פרקליטות הצבאית.הלבדיקת 
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, אך סרטוני ניםשיידו אבלקבוצת פלסטינים הירי היה בתגובה כרם בגדה המערבית. צה"ל טען כי 

חקירה ה בסוף השנהנהרג. ש בשעהתרחק מהחיילים מאלי הראו את חב בצלםשבחן מצלמות אבטחה 

 .הנמשכעדייו  ליאמותו של חב לגבישל ישראל צבאית ה

בגדה  כמה פלסטינים שהביא למותם שלארגוני זכויות אדם טענו כי ממשלת ישראל הפעילה כוח מופרז 

, 15ה־בן  אעליו־עלי אבלמוות ב בדצמבר ירה חייל ישראלי 4ב־, כך למשל. קטינים ביניהם, המערבית

כמה ארגוני זכויות אדם ודיווחים בתקשורת. על פי על פי  ,בסמוך לכפר מאליק שבגדה המערבית

בה תושבים אחרים יידו אבנים לעבר חיילים שמהפגנה מטרים  150כ־ במרחק של עמד אעלי ,הדיווחים

שנורה. המשטרה הצבאית בעת איום  היווהולא  בהפגנה ףלא השתת עליא, בצלםלפי ישראלים. 

 .הישראלית הצהירה כי היא חוקרת את האירוע

עמד עם כמה קרובי משפחה על , כאשר 17ה־בן  אסייהזייד קאת הרג צה"ל וצלף ירה במאי  13ב־

ארגון התקשורת ודיווחי על פי  ,אר מדרום לחברוןופו־במחנה הפליטים אל ,בו התגוררשגג הבניין 

 בדיקה.פרקליטות הצבאית ל. צה"ל חקר את האירוע והגיש את ממצאיו לבצלם

 מעברתקרב לקטע , כאשר ה15ה־עבדאללה גאית בן והרגו את הגבול משמר שוטרי ירו  2019בשנת 

. הנמשכעדיין החקירה  בסוף השנה. משטרת ישראל הצהירה כי היא חוקרת את האירוע. בגדרמוכר 

משרד הבריאות על פי  - בדאווי בחברוןל־עומר הית'ם אים ירו והרגו את יכוחות ישראל ,2019ת בשנ

לאחר שבדיקה ראשונית של צה"ל מצאה כי  ,וצה"ל. המשטרה הצבאית פתחה בחקירה הפלסטיני

 להשתמש בתחמושת חיה. צורךאיום ולא היה  היווהבדאווי לא ל־א

שהתקיימו שבועיות ההפגנות הת השיבה", סדרת והפלסטינים בעזה את "צעדהשעו  2019בשנת 

מדי  משתתפיםאלפי אליהן שמשכו הפגנות, בבין עזה לישראל. המערכת לאורך גדר  2018מאז 

 תבערה לתוך ישראל, ומפגינים לא חמושים.שהשליכו בקבוקי מחבלים חמושים  וכללושבוע, 

 2018ב־נג'אר ל־רזאן א תהמתנדב תחובשהשל  מותהממשלת ישראל הצהירה כי הסתיימה חקירת 

וכי  ,שישי בסמוך לגדר הגבול עם ישראלהיום  הפגנותבמהלך  , שנהרגהבעזהשעה אמצפון לח'וז

 .בסוף השנהבדיקת הפרקליטות הצבאית מצויים בהיו הממצאים 

דיווחים על פי  ,בני אדם 234נהרגו על ידי צה"ל  2019ו־ 2018 בשניםשהתקיימו במהלך ההפגנות 

בסוף היו עדיין פתוחות  נפתחו חקירות, שרובן מאותם הרוגים 17אדם. לגבי  בתקשורת וארגוני זכויות
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גרימת הודה באשמת  2018הרג אדם בגדר הגבול בעזה בשנת נאשם בחייל ישראלי ש ,יוניחודש . בהשנה

בדרגה. כמה ארגוני קיבל עונש על תנאי והורד הוא לפי דיווחים בתקשורת קלות דעת. רשלנות וסכנה ב

היעדר על  יםהמעיד ,גזר הדין הקלעל הדין ו הכרעתם מתחו ביקורת על ים ופלסטינייזכויות אדם ישראלי

התקדמות ה היעדר"את האו"ם ציין מותם של פלסטינים. בינואר  עלאחריות של הצבא הישראלי  תקבל

 .הפרקליטות הצבאית שקיפות" בחקירותהו

 ליטותפרקשל ה המטכ״לי בירורהדוח על מנגנון  יש דין החברה האזרחיתארגון פרסם  נובמברחודש ב

כי  ו"צעדת השיבה". יש דין מצא הפגנותלחקור אירועים שהתרחשו במהלך במטרה  שהוקםהצבאית, 

המנגנון בוחן את פרטי . העדיין היו בבדיק 80%כ־מנגנון בירור העובדות, תקריות שהועברו ל 231מתוך 

חקירה פתיחת אם יש צורך ב ת, הקובעפרקליטות הצבאיתאת כל המידע הרלוונטי ל המקרה ומעביר

לערוך חקירות יסודיות ויעילות של ה"ל ביכולתו של צמטיל ספק הצהיר כי הוא  יש דיןארגון פלילית. 

 . רב לאחר התרחשותםכה אירועים אלה זמן 

של  קטין פלסטיני בעזה. על פי הודעהצה"ל על בחקירת תקרית ירי קטלני של פתח הצבא  2018בשנת 

גדר ההפגנות סמוך לבמהלך  18ה־ה כי החייל שירה והרג את עבד נאבי בן הראת, בדיקה ראשונית הצבא

לדברי ממשלת ישראל, חקירת מותו של  .הפתיחה באשתקנות ציית ללא  ,בחודש מרץ הביטחון בעזה

 הצבאית.הועברו לבדיקת הפרקליטות נאבי הסתיימה והממצאים 

לעבר ישראל. על פי עזה מרקטות ופצצות מרגמה  190 חמושים פלסטינים שיגרועל פי ממשלת ישראל, 

, כלי חברה אזרחית לפי ארגוני יורטו. 70ו־רקטות נפלו בשטחים פתוחים  90השנתי של צה"ל, ח הדו

אזרחיים בישראל. לעבר יעדים בעזה אזרחיים ממיקומים הרקטות שוגרו תקשורת וממשלת ישראל, 

חמאס לישראל.  שחפרוחשף מנהרה אחת  ,מטרות בעזה 300ב־ צה"ל דיווח כי פגע במהלך השנה

חמישה  בתוכםבני משפחה,  , נהרגו תשעהבעזה של ישראלתקיפה אווירית במהלך  ,2019בנובמבר 

האירוע  אתבטעות. בבדיקת צה"ל  נורתה. על פי דיווחים בתקשורת, המשפחה 13קטינים מתחת לגיל 

פעילות ממנו מתבצעת יהאד האסלאמי הפלסטיני ש'הגנמצא כי צה"ל זיהה את האתר כמתחם צבאי של 

 הבדיקהממשלת ישראל. ממצאי על פי  ,מקוםה העריך כי אזרחים לא ייפגעו מתקיפת ובמקביל ,צבאית

  .ממשלת ישראלעל פי  ,חקירה פליליתמוצדק לפתוח בלקבוע אם  כדיפרקליטות הצבאית הועברו ל

מרכז הדמוקרטיה והתקשורת על פי  ,אנשים שהורשעו ברצח 14מוות על עונש גזר החמאס  ,בעזה

)SHAMS המרכז הפלסטיני אנשיםשלושה  הטיל גזר דין מוות על חמאס הוציא  2019). בשנת .
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בתי המשפט של ו, 2007בעונש מוות בעזה מאז  הניכרתעלייה את ה) ציין בעבר PCHRלזכויות אדם (

חייב הפלסטינית . על פי החוק, נשיא הרשות משפט הוגןבסטנדרטים המינימליים ל לא עמדוחמאס 

 וצאות להורג ללא אישור הנשיא.לאשר כל עונש מוות. חמאס המשיך בה

 מקרי היעלמות .ב

מידע חדש לא התגלה רשויות או מטעמן. העל ידי בגדה המערבית וחו מקרי היעלמות במהלך השנה לא דּו

־של שני אזרחים ישראלים, אברהם אברה מנגיסטו והישאם א 2015ובשנת  2014על היעלמותם בשנת 

 לא התגלה נוסף על כךומחזיק בהם.  אותם לכדעל פי הדיווחים חמאס אשר ו ,לעזהאת הגבול סייד, שחצו 

, הדר גולדין 2014 הלך המבצע בעזה בשנתחמאס במ שבהשל שני חיילי צה"ל ש מצבםמידע חדש על 

 ואורון שאול.

 ים אחריםאו משפיל יםבלתי אנושי יםאכזריאו ענישה ויחס  ,עינויים .ג

שימוש בכוח נגד עצורים; עם זאת, ארגוני על רשות הפלסטינית אוסר על עינויים או של היסוד החוק 

הנציבות הפלסטינית . קיימת לאומיים ומקומיים דיווחו כי עינויים והתעללות נותרו בעיהן־זכויות אדם בי

דיווחה כי קיבלה במהלך  ,של הרשות הפלסטיניתממשלתי ־), גוף חציICHR( העצמאית לזכויות אדם

. כמה נגד החמאס עינויים עלתלונות  53ו־, ם ויחס לא הולםעינויימקרי  עלנגד הרשות תלונות  60השנה 

 יםעינויתפקיד ישיר יותר ב מילאההמשטרה הפלסטינית  ,ארגוני זכויות אדם דיווחו כי במהלך השנה

 פלסטינים.יחס לא הולם כלפי בו

מעצר בעזה ובגדה  במתקני, Human Rights Watchשל ארגון  חלדו 2019על פי עדכון משנת 

 ארגון רשות בהתאמה.על ידי שירותי הביטחון של החמאס וההתרחשו בקביעות עינויים  ,המערבית

Human Rights Watch  בבתי הכלא של הרשות הפלסטינית,  ומתמדתדיווח על התעללות שיטתית

הביטחון המשותפת ועדת ּו המסכלביטחון מנגנון המודיעין, שירותי הבמיוחד במתקני המעצר של 

 להישארדיווח על פרקטיקות הכוללות אילוץ עצורים  Human Rights Watchביריחו. שנמצאים 

הקורבנות כי דיווחו  נוסף על כך. והצלפות, מכות, חבטות ממושכיםלפרקי זמן לחץ מכאיבות תנוחות ב

מינית בעת שהותם במעצר. פלסטיני שהואשם בשיתוף הותקפו לצו לעמוד על שברי זכוכית ואונחתכו, 

זרים כי עונה בכלא ביריחו. טען בפני גורמים דיפלומטיים , הפוליטיות דעותיופעולה עם ישראל בשל 

פלסטינים בגדה המערבית על  242התלוננו , 2019באפריל  הסתייםשחודשים  18 בפרק זמן של
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 .Human Rights Watch עינויים והתעללות מצד כוחות הביטחון הפלסטיניים, על פי 

הנציבות ל הגישו ,על ידי כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית שהוחזקועצורים פלסטינים 

 הרשותשל המחלקה לתיקון ושיקום תלונות על התעללות ועינויים.  אדם הפלסטינית העצמאית לזכויות

מנגנון לבדיקת תלונות על התעללות  לנהל, המשיכה הפלסטיני משרד הפניםל ששייכת, הפלסטינית

"לא נעשו מאמצים כי  2019ב־ציין  Human Rights Watch ארגוןבבתי כלא אזרחיים.  באסירים

הרשות מצד במדיניות או בפרקטיקה"  גלוי כלשהושינוי לבצע או  ,את עושי העוולות הענישרציניים ל

בגין התעללות אף אחד מעובדי בתי הכלא בתי המשפט בעזה לא הרשיעו  ,2019שנת עד חמאס. האו 

וגזרו  ,אסיריםכלפי  הולםלא  ביחסבאסירים, ובתי משפט בגדה המערבית הרשיעו עובד אחד בלבד 

 .Human Rights Watch על פי  ,עליו עשרה ימי מאסר

לחקור את מותו של עיסאם אחמד  העצמאית לזכויות אדםהנציבות הפלסטינית ה פברואר קראחודש ב

מהסוכנות לביטחון פנים של לשם הועבר בפברואר,  23ב־עזה ב שיפאבית החולים ן ביסעאפל־א

עם הרשות ברמאללה.  יצירת קשרן באשמת יסעאפל־את א עצרחמאס. לדברי בני המשפחה, חמאס 

וכי , ן הגישה תלונהסעאפיל־כי משפחתו של א ציינה העצמאית לזכויות אדםהנציבות הפלסטינית 

ל־י ישנן אינדיקציות לכך שאהנציבות הצהירה כלבקר את האסיר. נציבות חמאס סירב לאפשר לנציג ה

 .ן עונהיסעאפ

רינה שנרב רצח בהחשוד רביד, פלסטיני על־את סאמר אהישראליים כוחות הביטחון עצרו  2019באוגוסט 

חקירות בירושלים. כעבור תקן הלמבידוד והועבר ל כנסשבגדה המערבית. העצור הוליד ההתנחלות דולב 

־, כולל חוסר יכולת לנשום, איועם פציעות קשותמחוסר הכרה כשהוא יומיים הוא אושפז בבית חולים 

הפעילו  ,הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל האזרחיתארגון החברה ספיקת כליות ושבר בצלעות. על פי 

שוחרר מבית החולים למתקן רפואי שבהמשך רביד, על־בחקירתו של א חריגים"אמצעים "כוחות הביטחון 

 התלונות נחקרים במשרד המשפטים פתחהיחידה לחקירתו.  שירות בתי הסוהר (שב"ס), שם נמשכה של

היועץ המשפטי לממשלה את התיק בטענה כי אין בסיס להוכיח סגר חקירה ה בתוםבחקירת האירוע. 

 לטענת ממשלת ישראל. ,שנעשה פשע

הביטחון כוחות אנשי ששימשו את דיווח כי "שיטות חקירה מיוחדות" הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 

בתנוחת  להישארכללו מכות, אילוץ אדם  ,הישראלים נגד עצורים ביטחוניים פלסטינים בגדה המערבית

אזיקים או אמצעי ריסון אחרים על ידי מכאיב לחץ הפעלת פגיעה פיזית, באונס ום באיומילחץ זמן ממושך, 
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עצורים. אסירות ועצירות דיווחו על הטרדה והתעללות הואיומים על משפחות , שינהניעת , מבפרקי היד

חקירה נפתחה לא הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, . על פי על ידי כוחות הביטחון הישראלייםבמעצר 

 בנוגע לתלונות אלה.

בידוד ממושך,  וללככי נוהלי המעצר הישראליים בגדה המערבית  ןטע המוקד ארגון החברה האזרחית

 Military Courtהארגונים . ותמשפחהמניעת מזון, חשיפה לפגעי מזג אוויר ואיומים על הריסת בתי 

Watch לחלץ בכפייהים השתמשו בטכניקות אלה כדי יטענו כי שירותי הביטחון הישראל המוקדו 

 ,מקטינים שנעצרו בחשד ליידוי אבנים או מעשי אלימות אחרים. לטענת ממשלת ישראל הודאות

לאומיות שישראל ן־העצורים מקבלים את הזכויות המגיעות להם בהתאם לחוק הישראלי ולאמנות בי

 ת.יחס לא הולם נלקחת ברצינות ונחקרבאו התעללות ה בהאשמהן, וכל עלי חתומה

ו בכוח מופרז בעת שעצר והשתמשכוחות הביטחון הישראליים  ארגוני זכויות אדם טענו כימספר 

מטווח קרוב  באוגוסט ירה שוטר משמר הגבול 5ב־שהואשמו בביצוע פשע. אחדים פלסטינים וכלאו 

ללא התראה  ,מחוץ לעיר שכםשליד הכפר סלים  ,רהארחמן ג'בל־בראשו של הרועה הפלסטיני עבד א

דיווחים על פי  ,בגנבת כלי רכבהחשוד  רהאשל ג'ב באחיווחשב שמדובר לאחר שטעה  ,מוקדמת

כתוצאה מהירי. המחלקה , והתעוור שבועות לאחר האירוע כמהבתרדמת  שההרה אבתקשורת. ג'ב

 .את האירוע, על פי ממשלת ישראל חוקרתת שוטרים ולחקיר

 כלא ובמתקני המעצרבתי ההתנאים ב

צפיפות  בשל, בעיקר קשיםהמעצר בגדה המערבית  ובמתקניהתנאים בבתי הכלא  ,על פי הדיווחים

, וצפיפותם צוינה כבעיה קשיםתנאי בתי הכלא של חמאס בעזה  ,ובעיות מבניות. על פי הדיווחים

כי בכל בתי הכלא בגדה המערבית ובעזה חסרים מתקנים נאותים דיווחו  ארגוני חברה אזרחית. המרכזית

 עבור עצורים ואסירים עם מוגבלות. מומחהוטיפול רפואי 

מערכות אוורור, חימום, קירור ותאורה  ותוחסר ,הפלסטינית צפופיםכלא ברשות ה: בתי פיזייםתנאים 

אסירים בוגרים. גברים עם יחד מחזיקות מדי פעם בני נוער לאומיים. הרשויות ן־התואמות לתקנים בי

 .גבריםה השתמשו במתקני מעצר נפרדים. התנאים לנשים היו דומים לתנאי הביטחוןשירותי 

שבחלקם חסרו התאמות ביטחוניות אף , כבתי כלא שתמשה בהםהובניינים ומבניםמספר המירה הרשות 

 הכרחיות.



 11 הגדה המערבית ועזה

2020בנושא זכויות אדם לשנת מדינה דוחות   
זכויות האדם ועבודהדמוקרטיה, הלשכה ל• משרד החוץ של ארצות הברית   

 

 

בעת  שהתאבד לכאורה, לאחר לחםבתחנת משטרת הרשות בבית  קאדיל־איימן אבספטמבר מת  23ב־

ששהה במעצר לפני משפט בגין הוצאת צ'קים ללא כיסוי. על פי דיווחים בתקשורת, משפחתו ביקשה 

קאדי אינו ל־נקבע כי א רשותלשחרר אותו בגלל מוגבלות נפשית, אך בבדיקה פסיכיאטרית שהזמינה ה

 מהווה סיכון לעצמו או לאחרים.

באוגוסט בבית  31ב־את כקראה לחקירת מותו של חסן בר זכויות אדםהעצמאית להנציבות הפלסטינית 

את הועבר ממתקן הכליאה של חמאס לאחר שסבל משבץ כביולי. בר שנעצרהחולים שיפא בעזה, לאחר 

 ניתוח מיידי, כך אמרו רשויות הכלא למשפחתו. חייבומוחי ושטפי דם במוח ש

לחמאס לנקוט צעדים למניעת התאבדויות  אדםהעצמאית לזכויות הנציבות הפלסטינית ביוני קראה 

במאי. הנציבות  29ב־התאבד בתלייה  19ה־במתקני המעצר, לאחר שמועז אחמד שוקרי אבו עמרה בן 

 ת האחריות לאחר התאבדויות קודמות כאחת הסיבות העיקריות להישנות התופעה. קבלציינה את היעדר 

על עובדים הטיל אחריות נהלים שנועדו לשנדיר , Human Rights Watch ארגון : על פינהלמִ 

התעללות  על מעשיהענשה ל הובילו שות הפלסטינית ושל חמאסומנהלים במתקני המעצר של הר

 ., אם בכלליםחמור

לאומי של הצלב האדום ן־לוועד הביהפלסטינית : בגדה המערבית אישרה הרשות בלתי תלוימעקב 

)ICRC (של הצלב האדום הוועד . שהם מקבלים עצורים כדי להעריך את הטיפול והתנאים לבקר

בהתאם לשיטות כמו בשנים קודמות, חקירה במתקני הוהמשיך בביקוריו הקבועים במתקני המעצר 

כי כמו בשנים ציינו  ,. ארגוני זכויות אדם, ארגונים הומניטריים ועורכי דיןנהוגות בארגוןהעבודה ה

זהות והדבר היה תלוי בקשו לקבל גישה לעצירים ספציפיים המוחזקים על ידי הרשות, קודמות, הם הת

 מנגנון הביטחון של הרשות המנהל את המתקן.

של הצלב האדום גישה לעצורים כדי להעריך את הטיפול והתנאים  בין־לאומיחמאס לוועד הפשר אִ בעזה 

המשיך בביקוריו הקבועים במתקני המעצר, כולל  הצלב האדוםכמו בשנים קודמות, שהם מקבלים. 

 מעקב. ארגוני זכויות אדם ערכו ביקורי הנהוגות בארגוןבמתקני החקירה, בהתאם לשיטות העבודה 

 לכמה אסירים בעזה, אך חמאס מנע מנציגי ארגונים אלה לבקר עצורים ואסירים בפרופיל גבוה.

בגדה  היא מפעילהבמתקני המעצר שביקורים זכויות אדם עצמאיים למשקיפי ממשלת ישראל התירה 

שפתחו  אסיריםכולל  -שלחו נציגים להיפגש עם אסירים פלסטינים  ארגוני חברה אזרחיתהמערבית. 
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תקנים של כוחות את התנאים בבתי הכלא בישראל, בבתי המעצר ובכמה מ ובדקו -שביתות רעב ב

מצד זכויות אדם דיווחו על עיכובים וקשיים  וארגוני. משפחות פלסטיניות הביטחון הישראליים

ת עצורים ללא הודעה . הם גם דיווחו על העברבגישה לעצורים ספציפייםהרשויות הישראליות 

שובתי ענישה נגד אסירים כבהעברה  להשתמשוטענו כי הרשויות הישראליות נהגו לעיתים  ,מוקדמת

את  פגושכי לעיתים נאסר על עורכי דין לווחו ארגוני זכויות אדם הקורונה די רעב. במהלך מגפת

 .בשל הקורונההמנע אמצעי כחלק מ ,לקוחותיהם בבתי הכלא הצבאיים בישראל

 מעצר וכליאה שרירותיים .ד

ות דוחאת וכן על תנאי הכליאה בישראל, ראו  ,בישראל הכלאלמידע נוסף על הטיפול בפלסטינים בבתי 

 Israel Country Report on( ישראלב העוסקיםזכויות אדם  בנושאארה"ב המדינה של ממשלת 

Human Rights Practices). 

חוק היסוד הפלסטיני, התקף בגדה המערבית ובעזה, אוסר על מעצר וכליאה שרירותיים וקובע את 

על חוקיות מעצרו או כליאתו. ישנם דיווחים שהרשות בפני בית משפט זכותו של כל אדם לערער 

 וחמאס בעזה לא עמדו בדרישות אלה.הפלסטינית בגדה המערבית 

בפני בית וקובע את זכותו של כל אדם לערער  ,שרירותיים וכליאההחוק הישראלי אוסר על מעצר 

הממשלה דרישות אלה. הרשויות הישראליות בדרך כלל קיימה , וכליאתועל חוקיות מעצרו או המשפט 

ארגוני את אותם חוקים על כל תושבי ירושלים, ללא קשר למעמד האזרחות הישראלית שלהם.  מחילות

פעולות  שמוייים יטענו כי כוחות הביטחון הישראלהפלסטינים מזרח ירושלים תושבי ו חברה אזרחית

מספר רב יותר של שהיו בה עיסאוויה, בבמיוחד ו, באופן לא מידתי שכונות פלסטיניותאכיפה ב

ופשיטות מאשר במערב ירושלים. הפלסטינים גם מתחו ביקורת על משטרת ישראל זמניים ם מחסומי

שיטור קהילתי בשכונות פלסטיניות. טיפול בפשיעה רגילה ופחות משאבים לנפש ל שהיא מקצהעל 

כדי רק  לאזור ונכנסה לגדר,מחוץ שמשטרת ישראל לא שמרה על נוכחות קבועה באזורים בירושלים 

 .ארגוני חברה אזרחיתעל פי  - פשיטותבו לבצע 

ישראלים המתנחלים את הו ,ישראל מעמידה לדין פלסטינים תושבי הגדה המערבית על פי החוק הצבאי

 וכליאהבגדה המערבית על פי החוק הפלילי והאזרחי. החוק הצבאי הישראלי אוסר על מעצר 

בית הדין הצבאי, כליאתו בפני או  שרירותיים וקובע את זכותו של כל אדם לערער על חוקיות מעצרו
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ועשה  ,עבירות הקשורות לביטחון. היו דיווחים שצה"ל לא עמד בדרישות אלהחריגים נרחבים בלמעט 

 יתר במעצרים מנהליים.  שימוש

 נוהל מעצר והיחס לעצורים

חוקיות המעצר. פני שופט לקביעת להבאה מהירה רשות הפלסטינית מחייב בדרך כלל צו מעצר וחוק בה

למשטרה  מתיר הפלסטיניהחוק מעצרים ללא צו. לרשות הפלסטינית לבצע ישנם חריגים המאפשרים 

יום באישור בית  45עד ו ,חשודהשעות אם יש מספיק ראיות להאשמת  24להחזיק עצורים במשך 

רשויות חרת ההמעצר, אממועד תוך שישה חודשים ב תחילימשפט מחייב שההפלסטיני חוק המשפט. 

ה מעצורים בדרך כלל מיידעות את הרשות הפלסטינית בהשיפוט חייבות לשחרר את העצור. רשויות 

ינים על פי ערבות ועל תנאי היו זמב יםשחרורהחקירה. לפני ההאישומים נגדם, אם כי לעיתים לא  םה

משפט ה. בתי רים גישה לעורך דיןאפשרו לעצות והפלסטינירשויות ה. שיקול דעתן של רשויות השיפוט

. הייתה בעבירות פליליותהאשמה התייעץ עם עורך דין כאשר האת הזכות לאפשרו תמיד  הפלסטיניים

, אם כי מאמציהם עורך דין לא קיבלו ייעוץלרוב  ,שהואשמו בעבירות קלות יותר חסרי אמצעיםנאשמים 

. הצלחה לעיתיםרשמו עבירות חסרי אמצעים בתיקי לייצג צעירים ובוגרים  ארגוני חברה אזרחיתשל 

כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית אחרים דיווחו כי  ארגוני חברה אזרחיתאמנסטי אינטרנשיונל ו

במשך כל תקופת החקירה, ובכך , ייעוץ משפטי ובני משפחה משקיפים חיצונייםמעצורים מהכמה  ובודד

בני ביקורים של עצורים  מספרמ  מנעו כלאבתי ב ם. היו דיווחים כי מנהלירו אותם מנותקיםהשאי

 .משפחות

ביטחון של הרשות כוחות לחקור ולעצור אנשי  המודיעין הצבאי של הרשות הפלסטינית פעלמנגנון 

. ראש , מבלי שיינתן לו מנדט ייחודי לכךהפלסטינית ואזרחים החשודים ב"עבירות ביטחון" כגון טרור

 האחרים של הרשות הפלסטינית. הביטחון מנגנונילשמקביל ביצע פעילויות אלה באופן המודיעין הצבאי 

הבאה בפני אפשר להם ייעוץ משפטי, מבלי ל ,החמאס מספר רב של אנשים במהלך השנה עצר בעזה

ת תוך הפרבהמנוהל על ידו, הצבאי שיפוט ערבות. חמאס הפנה באופן קבוע תיקים לשחרור באו  שופט

כבר בזמן שבדיעבד, צווי מעצר בהם חמאס הוציא לתושבי עזה שחוק היסוד הפלסטיני. היו גם מקרים 

 .במעצר היו

מהאסירים הפלסטינים שנעצרו  80%מ־החוק הצבאי הישראלי. יותר על פלסטינים בגדה המערבית חל 
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. על פי נתוני הוחזקו על ידי הרשויות בישראל בגדה המערביתכוחות הביטחון הישראליים  על ידי

הממוצע  ,ספטמברעד , Military Court Watch ארגוןה הגיעו לידיס) ששב"שירות בתי הסוהר (

והנמוך ביותר  ,2019־מה שהיה במבמעצר בישראל היה נמוך  שנמצאוהחודשי של קטינים פלסטינים 

. הרשויות הישראליות בדרך )2008( את הרישוםלנהל  Military Court Watchארגון החל מאז ש

עצורים ההשיגו רוב , אך להמוחזקים במעצר צבאי בישראל גישה לייעוץ משפטי פלסטיניםסיפקו לכלל 

 Military Court . על פי ארגוני חברה אזרחיתעל פי  - חקירתם הראשוניתעורכי דין רק לאחר 

Watch שופט בבית הדין בפני הובאו כשרק , עצורים פלסטינים רבים ראו לראשונה את עורך דינם

מהקטינים  20%, רק Military Court Watch ישראלי. על פי עדויות שנאספו על ידי הצבאי ה

 Military  של . לפי דיווח2019שנת ירידה קלה מ - העצורים ראו עורך דין לפני חקירתם הפלסטינים

Court Watch , היה טלפון; בחלק מהמקרים בדין בקצרה הקטינים עם עורך השוחחו במקרים רבים

 לקוח.-רך דיןעוחיסיון שנהנית מתקשורת מהם כאשר החוקר בחדר, כך שנמנעה  רמקולעל הטלפון 

שעות, אך קצינים בכירים  48תוך ב את דבר המעצרלפרסם  היאהרשויות בישראל הצהירו כי מדיניותן 

אריך את להשופט לבקש מ םרשאי ם בכירים היוישראלי קציןיום.  12יכולים לדחות את ההודעה עד 

דיווח כי הרשויות הישראליות לא תמיד הודיעו לעצירים  Military Court Watch. זה פרק זמן

 .בזמן המעצר םפלסטינים על הסיבות למעצר

הודעה בכתב להורים להעביר  היאמדיניותן כאשר נעצר ילד בביתו, הרשויות הישראליות הצהירו כי 

ארגון מהמקרים. על פי  19%ב־טענו שזה קרה רק  ארגוני חברה אזרחיתבדבר המעצר; עם זאת, 

החוק הצבאי הישראלי אינו מחייב נוכחות של הורה או , הורים נגד מעצרי ילדים החברה האזרחית

התקשורת, וערוצי  המוקד. על פי מחייב זאתחוק הנוער הישראלי כן אך אפוטרופוס במהלך חקירות, 

מעצרם הראשוני. בשנת  לאחרשב"ס אסר על קטינים פלסטינים להתקשר להוריהם במשך חודשים 

על פי  ,היעדר גישה סדירה נמשךהמצב של הגישה לטלפון, אך רחבת השב"ס בתוכנית לההחל  2019

 .הורים נגד מעצרי ילדיםו המוקד

עד להבאה שעות  72במשך   17ו־ 16קטינים בגילי ניתן להחזיק במעצר על פי החוק הצבאי הישראלי, 

אך מגביל דרישה  ,בגדה המערבית קטיןת של כל חקירקולית וחזותית שופט. החוק מחייב הקלטה  בפני

כוחות הביטחון שדאגה מכך הביעו  ארגוני חברה אזרחיתזו לעבירות שאינן קשורות לביטחון. כמה 

בבקשה  ץג"עתר לב המוקדפלסטינים בלילה כדי לעצור או לצלם קטינים.  לבתי יםנכנסהישראליים 
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, שלטענת ליליותפשיטות לבצע זימונים לקטינים המבוקשים לחקירה במקום מצה"ל להוציא לדרוש 

 קטינים פלסטינים. לעצירתהפכו לשיטת ברירת המחדל  המוקד

 ,2020–2016עדויות עצורים בשנים  450מ־מיותר שנאספו  Military Court Watch נתונים של

הישראליות כלפי קטינים פלסטינים שנעצרו מצד הרשויות יחס פיזי לא הולם בהיקף נרחב  מלמדים על

 כיו ליליות,דיווח כי מרבית הקטינים נעצרו בפשיטות  Military Court Watch בגדה המערבית.

 חיפושים בעירום, איומים באלימות, קשירתבהתעללות פיזית, כוחות הביטחון הישראליים עשו שימוש 

יניים של כיסוי עלבית המשפט העליון בנוגע ל בתגובה לעתירה, 2019 ידיים וכיסויי עיניים. בשנת

על כיסוי עיניים של עצורים, ופעולות  ותאוסרותקנותיו צבא ה פקודותעצורים, הבהירה התביעה כי "

ממשלת ישראל  ."קבועעל בסיס  עשותוימשיכו להינעשו  כללים לכוחות הפועלים באזורהבהרת הל

. במקרים חריגים ונדיריםרק  ישמשוכיסויי עיניים כי ו ,הצהירה כי מדיניות זו חלה על כל העצורים

מהקטינים שנעצרו במהלך השנה  90%מ־למעלה  ,אוקטוברעד , Military Court Watch לפי דיווח 

התביעה הצבאית , Military Court Watch על פי המעצר. ווחו על שימוש בכיסויי עיניים בעת די

 אבנים. יידוי ברוב המקרים עלקטינים פלסטינים של ישראל מגישה כתבי אישום נגד 

כל עבירה שבוצעה בנסיבות העלולות להעלות כהחוק הצבאי הישראלי עבירת ביטחון מוגדרות על ידי 

 להיות מקושרתהיא עשויה ואשר כוחות הביטחון הישראליים סבורים כי  ,חשד לפגיעה בביטחון ישראל

חונית במשך החשוד בעבירה ביט בוגראדם להחזיק  רשאילפעילות טרור. על פי החוק הצבאי, שב"ס 

לשב"ס לעצור חשוד עד שמונה ימים  המתיריםבפני שופט, למעט חריגים  ארבעה ימים לפני הבאתו

להחזיק עד יום  מותר 14 עד 12י אבית משפט מחוזי. חשודים בגילבכיר של בפני שופט  ולפני הבאת

להחזיק עד יומיים, עם  אפשר 16עד  14 יאגילשודים בח. נוסף יום אחדאחד, עם הארכה אפשרית של 

עד ארבעה ימים, עם הארכה להחזיק  אפשר 18עד  16 יאגילחשודים ביומיים. עוד הארכה אפשרית של 

 ארבעה ימים.אפשרית בעוד 

יום  20להחזיק בבוגרים החשודים בעבירה ביטחונית במשך רשאיות על פי החוק הצבאי, הרשויות 

יום לכל היותר. בשלב זה  75נוספים, ועד  מיםיו 15ב־כתב אישום, עם אפשרות להארכה הגשת לפני 

יום בכל פעם. לפני הגשת כתב אישום  90צבאי לערעורים רשאי להאריך את המעצר עד ה הדיןבית 

 10 יום, עם אפשרות להארכה של 15ים למשך להחזיק קטינרשאיות בעבירה ביטחונית, הרשויות 

 90להאריך את המעצר עד רשאי לערעורים צבאי ה הדיןבית בשלב זה . לכל היותר וםי 40עד  ימים,
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פלסטינים שנעצרו בגין עבירות שחרור בערבות של או דחו  אישרויום בכל פעם. הרשויות הישראליות 

החשוד חומרת העבירה לכאורה, מעמד למשל , כמו לגופו כל מקרההנסיבות של ביטחוניות על בסיס 

 ערבות נדחתה.הכקטין, סיכון בריחה או גורמים אחרים, אך ברוב המקרים 

יום  14חוקי מתיר לרשויות בישראל להחזיק עצור במשך  לאכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים חוק 

יום באישור  21משך עד ב לייעוץ משפטיבית המשפט המחוזי, לשלול גישה הבאתו בפני שופט לפני 

פעמיים  של בית משפט מחוזיפיקוח להיועץ המשפטי לממשלה, ולאפשר מעצר בלתי מוגבל בכפוף 

 ערעור לבית המשפט העליון בישראל.ו בשנה

עד שישה  אישוםמנהלי ללא מעצר  בצעחוק סמכויות החירום מאפשר למשרד הביטחון הישראלי ל

 .לשוב ולהאריך פרק זמן זה ללא הגבלה אפשרכאשר חודשים, 

דיווחו כי למשפחות של פלסטינים כלואים, המרכז הפלסטיני לזכויות אדם  ארגוני זכויות אדם דוגמת

ובמיוחד עזתים, הייתה יכולת מוגבלת לבקר אסירים עצורים בתוך ישראל עקב הקושי להשיג אישורי 

 כניסה לישראל.

, Human Rights Watchארגון ו הנציבות הפלסטינית העצמאית לזכויות אדם : על פימעצר שרירותי

הרשות הפלסטינית בגדה המערבית והחמאס בעזה ביצעו מעצרים שרירותיים על בסיס השתייכות 

נשיא עבאס, הפוליטית. הרשות הפלסטינית עצרה אנשים מאזורים שידוע כי הם תומכים ביריבו של 

עצורים הוחזקו . במקרים רבים Human Rights Watch על פי  ,דחלאןמוחמד  הגולהאיש הפת"ח 

אנשים במהלך השנה אך מספר  עצרהללא אישומים רשמיים או הליכים נאותים. חמאס טען כי הרשות 

בעבירות פליליות על פי הואשמו ורק בשל השתייכותם לחמאס. הרשות הצהירה כי רבים מאנשים אלה 

העצמאית הנציבות הפלסטינית  האזרחיים או הצבאיים של הרשות הפלסטינית. לגבי הרשות, החוקים

ללא  יםתלונות על מעצר 72ו־ יםשרירותי יםתלונות על מעצר 174 הכי קיבל הדיווח לזכויות אדם

 .יםשרירותי יםתלונות על מעצר 137 הכי קיבל דיווחה הנציבות. בנוגע לחמאס כתב אישוםמשפט או 

לשעבר כמה מתומכיו של מוחמד דחלאן, ו כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית בספטמבר עצר 21ב־

 ,נשיאותעל תפקיד היריבו העיקרי של הנשיא עבאס את בו  ח, שרבים רואים"פתהראש הביטחון של 

, היו בכיר שמכונים הפלג הדחלאני לכאורה מידיווחים בתקשורת. בין אלה שנעצרו במאבק נגד על פי 

זרם הרפורמה חלבי. דובר מפלגת ל־"ח, הית'ם אבפתמועצת המהפכה ח, הגנרל סלים ספייה, וחבר "פתה
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מסיבות  ם עצרו עשרות מחברי המפלגהיכוחות הביטחון הפלסטיניאמר כי  ,דחלאןבראשות  תיהדמוקרט

 פוליטיות.

לטקס אזכרה לחבר ביוני  11ב־חמאס לפחות תשעה חברי מפלגת הפת"ח, שהתכנסו עצר ביוני  14–12 -ב

 .והמרכז הפלסטיני לזכויות אדם מזאן ל־אהארגונים על פי  - 2007ב־מפלגת הפת"ח שמת 

על פי  ,שהשמיעו נגדם ביקורתעזתים  כמהבעזה, חמושים מהג'יהאד האסלאמי הפלסטיני חטפו  כמו כן

ארגון הג'יהאד חברי  15כ־באוקטובר פשטו  15ב־התקשורת. חמאס הצהיר כי הוא חוקר את החטיפות. 

, ולקחו הארגון חברימבעזה, הכו וחטפו שלושה שיונס  אנסאר בח'אןל־על מסגד אהאסלאמי הפלסטיני 

ארגון דיווחי התקשורת. על פי  ,שוחררוהמשיכו להכות אותם עד שלבסוף שם ארגון, השל  אותם לאתר

 במסגד.את האירוע והתנצל בפני המתפללים גינה בה שהצהרה  בהמשך פרסםהג'יהאד 

עיתונאים פלסטינים ועצרו  הולמתוחמאס עיכבו בצורה לא הפלסטינית דיווחים רבים כי הרשות  התקבלו

  חמאס (בעזה).על ביקורת על הרשות הפלסטינית (בגדה המערבית) או ברשתות  שפרסמופלסטינים 

ח, ", בעיקר של פעילי חברה אזרחית, אנשי פתביצע בעזה מעצרים שרירותיים בהיקף נרחבחמאס 

את המעצרים השרירותיים כלפי כיוון אף . חמאס נגדובביקורת פומבית כאלה שהואשמו עיתונאים, ו

 ים עם ישראל.אנשים החשודים בקשר

ועד הנוער המכונה 'קבוצה כמה מחבריו לבאפריל עיכבו כוחות הביטחון של חמאס את רמי עמאן ו 9ב־

ודיווחים  ארגוני חברה אזרחיתעל פי  ,באפריל 6ב־עם ישראלים ה השתתפות בשיחת ועיד באשמת, 'בעזה

לחוק העונשין  153סעיף מכוח מאן, שלושה מהנעצרים, בהם רמי ע הואשמובספטמבר  23ב־בתקשורת. 

לשרת את האויב". דובר חמאס הצהיר כי להתגייס ולגייס אחרים , האוסר "1979משנת  של המהפכה

על פי ייענש פשע ששהוא, הם כיסוי בכל עם הכיבוש הישראלי  מגע כלשהו"קיום פעילות כלשהי או 

מאן חמאס את רמי עשל באוקטובר הרשיע בית משפט צבאי  26ב־ .הקרבתם"בגידה בבני עמנו ובו ,חוק

מאן, של שני העצורים, כולל ע על שחרורםוהורה  ,"פכהב"החלשת רוח המהלקבוצה  חבריוושניים מ

 .לאור הזמן שכבר שהו במעצר

שנטלו חלק בהלווייתו לאחר  בבית הקברות השוהאדה שבבית לאהיא,ביולי עצר חמאס שלושה גברים 

חמאס לזמן קצר שני עצר נפרד, אירוע מזאן. בל־אארגון על פי  - ג'ורי שהתאבדעל־של סולימאן א

 שחרר אותם באותו יום.וג'ורי; חמאס חקר על־אהכינו כתבה על קברות בזמן שעיתונאים באותו בית 
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על  ,צוויםג'ורי והוציא להם על־א לווייתשהשתתפו באנשים נוספים חמאס ארבעה עצר  נוסף על כך

אמרו כי המשטרה תקפה אותם פיזית, חקרה  ,שוחררו מאוחר יותרהנעצרים שמזאן. חלק מל־אפי 

, והחרימה את הטלפונים לא אלימותאותם בנוגע לפעילותם ברשתות החברתיות ומעורבותם בהפגנות 

 שלהם. הניידים

דיווחים כי כוחות הביטחון  התקבלואורך השנה  כל, להמוקדו בצלם םביניה ,זכויות אדםארגוני על פי 

אלה כבאופן שרירותי מפגינים ופעילים פלסטינים, במיוחד  וכלאוהישראליים בגדה המערבית עצרו 

 או נגד הריגת פלסטינים.בתים שהשתתפו בהפגנות נגד הריסות 

בבתי  הגשת כתב אישוםבמעצר לפני  הוחזקו: לא ברור כמה פלסטינים מעצר לפני הגשת כתב אישום

 יכתבהרשות והחמאס ללא  שביצעוים הכלא בגדה המערבית ובעזה, אך היו דיווחים נרחבים על מעצר

של  ובצטרם הגשת כתב אישום לזמן ממושך ועצורים ההחזיק הפלסטיניתרשות האישום או משפט. 

. על פי העצמאית לזכויות אדםהנציבות הפלסטינית ידי תלונות שהתקבלו לעל פי  ,מושלים פלסטינים

ללא  ובכלל זה, םהול ימשפט הליך ללאעיכבו פלסטינים ים יהפלסטינחלק מכוחות הביטחון  ,הדיווחים

 המחויב בחוק.זמן תוך פרק הבשופט בפני שהובאו ומבלי מעצר צווי 

: עצורים פלסטינים נתקלו בחסמים שמנעו יכולת העציר לערער על חוקיות המעצר בפני בית משפט

ולקבל שחרור ופיצוי  אופי מעצרם,של מעצרם או על מהם לערער בפני בית משפט על הבסיס החוקי 

עיכובים עוכבו שלא כדין. עצורים שהוחזקו בידי הרשות הפלסטינית נתקלו בשמהירים אם נמצא 

המשפט בנוגע למעצרם, במיוחד בנוגע לחובת הרשות הפלסטינית לשחרר חשודים  באכיפת פסיקת בית

 שעמדו בתנאי הערבות.

אין זכות להישפט, והם רשאים לערער על לפלסטינים שהוחזקו בידי הצבא הישראלי במעצר מנהלי 

פני שופט בית דין צבאי. במקרים שבהם הראיות המבססות את ההאשמות נגד העצור למעצרם רק 

אין כל אמצעי לדעת מה הן (וגם, במקרים מסוימים, לדעת מה האישומים) כדי לערער לעצור מסווגות, 

 על המעצר.

ממשלת ישראל על שימוש מוגזם במעצר  לבקר אתכנסת המשיכו אזרחית וכמה חברי חברה ארגוני 

ישראל יותר  החזיקה אוקטוברעד . הוגןהליך מהווה אינו כי הנוהג אינו דמוקרטי מכיוון ש וציינומנהלי, 

 2017בתגובתה משנת ישראל. ברופאים לזכויות אדם ארגון על פי  ,פלסטינים במעצר מנהלי 300מ־
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כי הוציאה צווי מעצר מנהלי במסמכים שהגישה באמנת האו"ם נגד עינויים, טענה ישראל  בנושא עמידה

למטרות ביטחוניות ברורות.  וחיונייש בסיס סביר להאמין שהמעצר הכרחי כאשר  ,"כצעד מניעתי

ובפרט אחרות,  יכול להיות מטופל בחלופות חוקיותכאשר הסיכון הביטחוני  מיושםמעצר מנהלי אינו 

בפיקוח על הוצאת צבאיים השופטים האת תפקידם של  הממשלהעוד הדגישה  .לדין פלילי"העמדה 

 ווי המעצר המנהליים.צ

על פי  ,נהליו אותו במעצר מאחרס והחזיקל־את מאהר אכוחות הביטחון הישראליים עצרו ביולי  27ב־

כתב כדי למחות על מעצרו ללא בשביתת רעב עוד באותו היום  פתחאחרס ל־דיווחים בתקשורת. א כמה

שבת ס אחרל־בתקשורת, א שהוא חבר בג'יהאד האסלאמי. על פי דיווחים. כוחות הביטחון טענו אישום

 .בנובמבר 26ב־שוחרר וימים  103במשך 

 הוגן פומבימניעת משפט  .ה

 העצמאיתהנציבות הפלסטינית של הרשות הפלסטינית קובע מערכת שיפוט עצמאית. על פי  יסודהחוק 

ואנשי הביטחון ממנגנוני , מערכת המשפט של הרשות הפלסטינית הייתה נתונה ללחץ לזכויות אדם

צווי  קיימו אתלא תמיד פלסטיניות רשויות הה. שלה שיפוטהצמאות הממשל, שפגעו ביכולת הביצוע וע

 משפט.הבית 

הקמת מועצת ועל  ,העליונהמועצת המשפט הנשיא עבאס צו המורה על פיזור הוציא  2019בשנת 

מעבר, שתוקפה הוארך עד סוף השנה. המועצה מורכבת משבעה חברים, כאשר הנשיא ממנה את השופט 

הראשי ואת המשנה שלו. לשכת עורכי הדין הפלסטינית מתחה ביקורת על הסדר זה בהיותו השפעה 

 על מערכת המשפט. מועצת המעבר כוללת גם את היועץ המשפטי לממשלה הממשלהשל  לא ראויה

שר המשפטים. המועצה מפקחת על מערכת המשפט וממנה שופטים לתפקידים בכל מערכת סגן ואת 

 אישור הנשיא.בכפוף ל, הפלסטינית המשפט

 משפטייםהסעדים הנוסף על זאת. נדיר שעשו זכות להגיש תביעות נגד הרשות, אך יש לפלסטינים 

 רחוקות. לעיתיםשמנוצלים  מנהליים,סעדים זמינים להם 

לעצורים ייעוץ משפטי ללבני משפחה ומשפט הוגן ולא סיפק גישה להוראות את החמאס לא כיבד בעזה 

כבלתי פקטו, שהרשות ראתה ה־רבים. תובעים ושופטים שמונו על ידי חמאס הפעילו בתי משפט ד

של הפנים ביטחון גופי . תושבי עזה רשאים להגיש תביעות אזרחיות. ארגוני זכויות דיווחו כי חוקיים
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 בתי משפט צבאיים.פני לתיקים אזרחיים נהגו להביא חמאס 

החוק האזרחי קובע מערכת שיפוט עצמאית והממשלה כיבדה בדרך כלל את עצמאותם של בישראל 

פלסטינים תושבי הגדה המערבית בבתי דין צבאיים בישראל לדין  העמידהבתי המשפט. ממשלת ישראל 

 .שהואשמו בעבירות ביטחון

 האשמותהאת פעיל זכויות האדם מוחמד חטיב מכל  בישראלצבאי  דיןבינואר זיכה בית  12ב־

במילוי ייל הפריע לחנטען כי תקף חייל, לאחר ש, 2015מעצרו בהפגנה בשנת שיוחסו לו בעקבות 

זכויות אדם ודיווחים בתקשורת. באוקטובר ארגוני על פי  ,ללא רישיון הפגנהוהשתתף בתפקידו 

דיווחים על פי  ,סתר ישירות את ההאשמות נגדוו סרטון שצולם בהפגנה גנההההציגה  2019

רק בתנאי שחטיב לא ינקוט הליכים משפטיים נגד בית  לזיכויבתקשורת. בית המשפט הסכים 

פי כך ל, הישראליתמערכת המשפט בתנאי שנחשב בלתי חוקי  ,השווא שלו מעצר עקבהמשפט 

 .אדם זכויותארגוני 

עובד מוחמד חלבי, בלהחזיק  ממשיכות בישראלהרשויות ש דאגה מכךהאו"ם  בנובמבר הביע

World Vision,  בסוף השנהלחמאס, לאחר ארבע שנות חקירה ומשפט.  חומרי סיועבאשמת מתן 

 . נמשךהתיק עדיין 

 הליכי משפט

בגדה המערבית המשפט מערכת הוגן, ופומבי ושות הפלסטינית קובע את הזכות למשפט בר חוקה

שלפי בית המשפט מחייבים  במקריםזכות זו. המשפטים הם פומביים, למעט  אוכפתבדרך כלל 

הגנה לזכותו של צד או עד לפרטיות, נוגעים יחסי חוץ, או ב ביטחון פלסטיניבדיון ה פרטיות וכוללים

המשפט ". אם בית המשפחה כבודעל רקע ״ ים לכאורהפשע מקרים שלבעל קורבן לעבירת מין, או 

גבוהה יותר. בערכאה לערער על ההחלטה לבית משפט  אפשר, משפט בדלתיים סגורותורה על מ

המתורגם ללא ,נגדם האישומיםעל זכות למידע מהיר ומפורט מהחפות והחזקת נהנים מהנאשמים 

אמנסטי אינטרנשיונל ארגון כל הערעורים. הגשת כתב האישום ועד תום במידת הצורך, מרגע  עלות

זכויות בסיסיות בשמירה על  לעיתיםכשלו רשות הפלסטינית בהממשלה והמשפט יות דיווח כי רשו

 ייצוג משפטימתן קובע  הפלסטיניחוק ה. ובכלל זה הגשה מהירה של כתב אישום, ך הוגןהליל

הזכות להיות עומדת . לנאשמים במימון ציבוריבמידת הצורך , בתיקים פליליים בשלב המשפט
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. נוכחות זכותבלבד  לנאשמים יש המשפט, אם כי בשלב החקירה דין בזמןנוכחים ולהתייעץ עם עורך 

נאשמים להגנה. לחשודים והלהכנת קבל את הזמן והמקום הדרושים הזכות לעומדת לנאשמים 

. כאשר הם נחקרים על ידי התובע זכות השתיקהבחוק שמורה פלסטינית הבמערכת המשפט 

. רולערעיש להם זכות ו משפטהחקירה והבמהלך משפטי לייעוץ  חוקיתלנאשמים יש גם זכות 

 שמרו על זכויות אלה.בדרך כלל ת ורשויות הפלסטיניה

לא היה ההליכים אולם יישום  ,כמו בגדה המערביתפלילי ם הליכי משפט חמאס בעזה פעל לפי אות

 .עקבי

האזרחי ישראלים המתגוררים בהתנחלויות בגדה המערבית על פי החוק הישראליות שפטו רשויות ה

 פטוש. הרשויות הישראליות בישראל הקרוב ביותר למקום מגוריהםבבית המשפט המחוזי  ,בישראל

הנהוגים בתיקים  דיני הראיותצבאיים בישראל. דין בגדה המערבית בבתי המתגוררים פלסטינים 

יכולות ישראליות אינן הרשויות הלמשל, כך ים; יפליליים בישראל חלים הן בהליכים צבאיים הן באזרח

אינם מקבלים אוטומטית חסרי אמצעים עצורים במשפטים צבאיים, . הרק על הודאאך ו הלבסס הרשע

ארגוני חברה , אך כמעט לכל העצורים היה ייעוץ משפטי, בין השאר משום שייעוץ משפטי חינם

 מימנו את ייצוגם. אזרחית

בכל  לתרגום סימולטניזכות יש בעברית, אך לנאשמים פלסטינים  מתנהלים בישראלצבאיים  דיןבתי 

. הרשויות התרגום לערבית ואיכותו לא היו מספקיםארגוני זכויות אדם טענו כי זמינות  מספרדיון. 

לא הגישו כתבי אישום  הןוכי  ,בלבד בערבית נערכופלסטינים של הישראליות הצהירו כי חקירות 

מרבית הקטינים לטען כי  Militatry Court Watch ארגון בעברית. השנכתבשהסתמכו רק על הודאה 

 מסמךעל שהם התבקשו לחתום או  ,ו בתום חקירתם מסמכים בעבריתהפלסטינים העצורים הוצג

בית הדין ללקרוא. הנאשמים רשאים לערער  יודעיםאינם בעברית, שפה שרוב הקטינים הפלסטינים 

ארגוני על פי דיווחים של ). ץלצדק בישראל (בג" הגבוההצבאי לערעורים ולעתור לבית המשפט 

זיכופלסטינים המואשמים בעבירות ביטחוניות, אף כי  בישראלצבאיים  דיןבתי נדיר ש, חברה אזרחית

 ערעור.עונשם הופחת בקרה שמדי פעם 

 - הצבאי המשפטשל מבנה העורכי דין שהגנו על פלסטינים בבתי משפט בישראל טענו כי מספר 

במתקנים צבאיים עם קציני צבא ישראלים כשופטים, תובעים ופקידים, ועם מגבלות  םהמתקיי

 .לייעוץ משפטיגישה לו פומבימשפט למגביל את זכויות הנאשמים הפלסטינים  -ביטחוניות הדוקות 
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 עצורים ואסירים פוליטיים

פלסטינים מסיבות עצרו בגדה המערבית כוחות ביטחון פלסטיניים דיווחו כי  ארגוני חברה אזרחית

חזיקה בגדה המערבית. מאומדן מהימן לגבי מספר האסירים הפוליטיים שהרשות  נמסרפוליטיות. לא 

 בין־לאומיבכנס שהשתתפו פלסטינים עינו ו היו דיווחים שכוחות הביטחון הפלסטיניים עצרו 2019בשנת 

ות פלילית. חלק מהאנשים התנהגעצרה אותם מטעמים של בבחריין. מקורות אחרים דיווחו כי הרשות 

יוזמות פוליטיות שהרשות סביב ם ישראלים בשל עבודתם או מעורבותם ע"משתפי פעולה" כונו הללו, ש

תנזים, חמאס וקבוצות הח, "פתאנשי האלימות מצד בבהם, דיווחו על איומים ישירים ועקיפים תומכת אינה 

על כי אחרות, חלקם עם קשרים אפשריים לרשות. הם דיווחו על נזק לרכוש אישי ולעסקים. היו דיווחים 

שתוקפים יפצעו או יהרגו  כנההסת תחלהפבתמורה  התנער מהםלהופעל לחץ של אותם אנשים משפחות ה

סטינית, מה שלכאורה של הרשות הפלבני משפחתם טיפול רפואי במתקני הבריאות מהם ומנמנע , וכי אותם

 מוות.ואף ללסיבוכים בריאותיים  תרם

השתייכות פוליטית, ביקורת ציבורית על חמאס, או חשד  מסיבות שלחמאס אלפי פלסטינים עצר בעזה 

. חמאס טען אדם ארגוני זכויותעל פי  - במשך פרקי זמן משתניםלשיתוף פעולה עם ישראל, והחזיק בהם 

ח באשמה פלילית ולא פוליטית, אף שרבים מהמעצרים התרחשו לאחר חגיגות יום "שי פתכי הוא עצר אנ

או  ,בהפגנות שהשתתפוח לאחר "פתה. חמאס עיכב כמה מחברי , שחמאס לא אסרח בעזה"פתההשנה של 

המרכז  על פי - חמאסל ח"פתבין לפיצול  14ה־ליום השנה שקשורה פעילות ברשתות החברתיות עקבות ב

בין להוגן הליך הזכות ללשלילת טענות רבות מה הצליחו לקשר בין. משקיפים לזכויות אדם הפלסטיני

 .אסירים אלהבלבד לגישה מוגבלת קיבלו  ארגוני חברה אזרחיתמעצרים אלה. 

ארגוני זכויות אדם טענו כי אסירים ביטחוניים פלסטינים המוחזקים בישראל הם אסירים פוליטיים. מספר 

 ."שהורשעו או חשודים ב"אלימות על רקע לאומני מירה אסירים ביטחוניים כהגדיממשלת ישראל 

 סעדים והליכים של משפט אזרחי

תושב פלסטיני בגדה המערבית רשאי לתבוע את הרשות, בין היתר בגין הפרות לכאורה של זכויות 

 אדם, אך נדיר שזה קרה.

בגין הפרות לכאורה של זכויות אדם, אך גם זה  פלסטיני תושב עזה רשאי לתבוע את חמאס, בין היתר

 נדיר.אירוע היה 
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 יכוליםתושבים פלסטינים בגדה המערבית רשאים להגיש תביעה נגד ממשלת ישראל. תושבי עזה אינם 

או פיצוי בגין נזק לרכוש או לגוף, עקב סיווגה של עזה כ"שטח מממשלת ישראל תיקון עוולה לבקש 

 זרחיות (אחריות המדינה).אויב" על פי חוק עוולות א

זכויות  לישראל מערכת שיפוט עצמאית ונטולת פניות, הדנה בתביעות המבקשות פיצויים בגין הפרות

ל. תושבי בדרך כלנאכפו בית המשפט הוראות . קיימים סעדים מנהליים, ואו את הפסקת ההפרות אדם

את  המסדיריםפלסטינים רשאים להגיש תביעה נגד ממשלת ישראל על פי אותם כללים ירושלים ה

פלסטינים שאינם תושבים רשאים  ,. על פי החוקלאמצעים משפטיים ומנהליים אזרחי ישראל שלהגישה 

כשלה פלילית התביעה הלהגיש תביעה לבתי משפט אזרחיים לקבלת פיצוי, גם כאשר במקרים מסוימים 

 .דם נחשבות לחוקיותוהפעולות נג

 השבת רכוש

, Bו־ Aממשלת ישראל ביצעה הריסות מרובות של רכוש פלסטיני בגדה המערבית, כולל בשטחי 

בנייה באזורים המיועדים לשימוש צבאי, מיקום מבנים היתרים שישראל מנפיקה, היעדר מסיבות של 

ם יים ופלסטינייזכויות אדם ישראלארגוני מספר פיגועים. הגדר, וכפעולת עונשין על באזור החיץ של 

'נבה רה את אמנת זיענישה קולקטיבית המפ ענישה היא סוג של האו"ם טוענים כי הריסה לשםכן ו

מכשולים בלתי להערים  ותמרבזכויות אדם טענו כי הרשויות הישראליות ארגוני  מספרהרביעית. 

שבשליטת ישראל. המכשולים כוללים  C בשטחהיתרי בנייה המבקשים פלסטינים  מעבר עלניתנים ל

רישום אחיד של את הדרישה שהמבקשים הפלסטינים יתעדו בעלות על קרקע למרות היעדר תהליך 

לתשתיות עירוניות הבית ודרישות לחיבור גבוהות אגרות תשלום וכן , 1967מקרקעין לאחר 

בית, ההרשויות הישראליות גבו דמי הריסה בגין הריסת  ,על פי האו"םלעיתים קרובות אינן זמינות. ש

 כדי להימנע מהעלויות הגבוהות יותרבעצמם פלסטינים להרוס את בתיהם ביאה ה לעיתיםש דרישה

 הריסה ישראלית.במקרה של 

בשלב , מציג יישראלהחלק ממשרד הביטחון שהוא נהל האזרחי, ברוב ההריסות בגדה המערבית, המִ 

בקשה להגיש כן האזרחי ו מנהליום להגיש ערר ל 30צו הפסקת עבודה, המעניק לבעל הנכס  ראשון

 תוךבבוצע מצו הריסה ש וציאמהאזרחי  מנהלצלח, הלא מהשניים להיתר רטרואקטיבי. אם אף אחד 

בעל הנכס לעתור לבית משפט בישראל בבקשה לצו רשאי  במהלכםושבועיים עד ארבעה שבועות, 

 המהלךמניעה לעצירת 
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מבנים  673נהל האזרחי ומשרד הפנים, הרסו בגדה המערבית, הרשויות הישראליות, כולל המִ 

משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח על פי  - 2019משנת  61%עלייה של  -ים יפלסטינ

, בתי מגורים מיושבים 116פעולות ההריסה כללו ). על פי נתוני האו"ם UNOCHAהפלסטיני הכבוש (

קטינים. המבנים שנהרסו כללו בתי מגורים, בורות מים,  315בני אדם עקורים, ביניהם  605שהותירו 

מהם נהרסו על סמך היעדר היתרי בנייה.  98%מ־, מחסנים ומבנים אחרים, כאשר יותר מבנים חקלאיים

כי ממשלת ישראל  , וכן האו"ם, ציינוHuman Rights Watchו־ בצלםארגוני זכויות, כולל מספר 

נהל האזרחי רק המִ אישר  2018–2016שנים בבנייה.  יכמעט שאינה מאשרת בקשות פלסטיניות להיתר

תגובת ממשלת ישראל על פי  ,)3.7%שהוגשו ( 1,485מתוך  Cם בשטח יהיתרי בנייה פלסטיני 56

צווי הריסה  2,147נהל האזרחי . באותה תקופה הוציא המִ במקוםארגון  שהגיש ת חופש מידעלבקש

 .במקום, כך לפי Cם בשטח ילמבנים פלסטיני

 11ל־מבנים, כולל בתי מגורים, המשתייכים  סהבחירבת חומנהל האזרחי בנובמבר הרס המִ  3ב־

על פי דיווחי התקשורת . , כך לפי דיווחים בתקשורת, רובם קטיניםאנשים 74ביחד  שכוללותמשפחות 

ממשלת ישראל,  לדבריגדולה ביותר זה יותר מעשר שנים. היומית ה ההריסהפעולת זו הייתה והאו"ם, 

ביטחונן למען ולעיתים מפונות  ,המוגדר שטח אשמשפחות אלו ואחרות בבקעת הירדן מתגוררות באזור 

 .רלוונטיותהתקנות ובהתאם ל

בגלל היעדר היתרי בנייה והוכחת  2009להריסה מאז  אחמר, המיועדל־היישוב הבדואי הפלסטיני חאן א

רגבים, עמותת בנובמבר, בתגובה לעתירה של  2ב־. בסוף השנהעדיין עמד על כנו בעלות על קרקעות, 

הרס יאחמר לא יל־וכי חאן א ,הקורונהבזמן מגפת ממשלת ישראל כי יש לעכב את ההריסה  השיבה

תושבים, עם חיבורי חשמל  170כ־מתגוררים  ,הסמוך לכביש מהיר ,ביישובבארבעת החודשים הבאים. 

שנים של התדיינות משפטית, קבע בג"ץ כי צווי  10, לאחר כמעט 2018ומים בלתי מורשים. בשנת 

גיבוי נהל האזרחי למִ פסיקה שנתנה אחמר תקפים, ל־נהל האזרחי נגד המבנים בח'אן אההריסה של המִ 

, מכיוון שממשלת ישראל לא אישרה תוכנית נייהב היתריהכפר. התושבים לא הצליחו לקבל חוקי להרס 

 מתאר לאזור.

 ספציפיים יםצבאי ני צויםנהל האזרחי השתמש בשהמִ אולם , יצבאצו מחייבת כל הריסה בגדה המערבית 

אדם ארגוני זכויות מספר האו"ם, על פי  ,ההריסהכדי לעכב את יכולתם של הפלסטינים לערער על 

 פקודותנעשה שימוש בם בהשמקרים המכירים , ועורכי דין ישראלים ופלסטינים םיים ופלסטינייישראל
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תוך בנהל האזרחי מורשה להרוס מבנה שזה עתה נבנה הפקודות הצבאיות, המִ שתי מ אלה. על פי אחת

במאי,  31ב־חודשים שהסתיימה  12 מהלך תקופה שלעל פי האו"ם, בסה. הריהמתן צו משעות  96

  .מבנים 47כדי להרוס בפקודה זו נהל האזרחי השתמש המִ 

צבאי שני המאפשר לכלול הריסה או החרמה מיידית של כל מבנה צו ממשלת ישראל תיקנה באוגוסט 

מבנים ניידים להרוס הצו במקור אפשר . מתן הצולפני יום  יום 90 עדכלול מבנים שנבנו י, כך שנייד

 ,הוראהלרחבה נתן פרשנות נהל האזרחי הצהירו כי המִ אדם . ארגוני זכויות בנייתםיום מיום  30תוך ב

חומרי בניין וכלי רכב. תאפשר החרמת מכלאות של בעלי חיים ומבנים אחרים וכך שתכלול הריסת 

ושתי מכוניות מכפר בעמק  םנהל האזרחי תשעה טרקטורים, חמישה נגרריהמִ החרים בנובמבר  3ב־

כי ממשלת  ציינו, אגודת סנט איבו במקום םינהוב, אדם . כמה ארגוני זכויותבצלםעל פי  ,הירדן

התיקים ממשלת ישראל, כל  לדברי. יותר ויותר הפקודות הצבאיות הללות בהדרגה אישראל מנצלת 

על ידי ועדה מנהלית הכפופה לביקורת שיפוטית, פרטני באופן  נבדקיםבעלות על קרקעות בנושא 

 .המוצגותוההחלטות מתקבלות על פי הראיות 

שנטען ל מבנים השייכים לפלסטינים שביצעו או ש עונשיןנהל האזרחי בישראל ביצע הריסות המִ 

ארגוני זכויות אדם ודיווחים בתקשורת. ממשלת ישראל על פי  ,ישראלים נגדפיגועים  שביצעו,

, כמו ארגוני חברה אזרחיתהשפעה מרתיעה על תוקפים פוטנציאליים. יש סות כאלה יהצהירה כי להר

ים יפלסטינ ארגוני חברה אזרחית מספרו. Human Rights Watchאמנסטי אינטרנשיונל, 

מבנים סמוכים לכך ש הן גרמו לעיתיםוקבעו כי  ,ם, מתחו ביקורת נרחבת על הריסות עונשיןיוישראלי

 בלתי ראויים למגורים.יהפכו 

בית  ואטימה שלבורות מים  שניומגורים  בתי ארבעהל עונשיןהרשויות הישראליות ביצעו הריסות 

כמה  .האו"םעל פי  ,קטינים 14ביניהם , עקורים פלסטינים 33הותירו ל וסך הכשבמגורים אחד, 

, ולא לאחר או במהלכו חדרים התרחשו לפני משפטו של התוקף לכאורההואיטום ין עונשהת ומהריס

חדרו של שאטם את בטון צה"ל שפך , באוקטובר 21ב־דיווחים בתקשורת. על פי  ,פסק דיןשהתקבל 

צה"ל  תוכניתאת עצר ניזמי אבו בכר, הרוצח לכאורה של חייל צה"ל עמית בן יגאל, לאחר שבג"ץ 

את  רוסלה אי־אפשרדיווחי התקשורת. בג"ץ קבע כי על פי  - להרוס את כל הדירה בקומה השלישית

 רבים בפשעו לכאורה.מכיוון שבני משפחתו של אבו בכר לא היו מודעים ולא היו מעו ,כל הדירה

מבנים נבנו ללא בנימוק שההורו על הריסת רכוש פרטי במזרח ירושלים,  בישראלרשויות אזרחיות 
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כי יחידות דיור במזרח ירושלים, ו 121הרשויות הרסו עד סוף השנה בצלם דיווח כי ארגון . היתרים

גידול של בו 28%ירידה של מדובר ביחידות כדי למנוע קנסות נוספים.  81הבעלים הרסו בעצמם 

נתונים  לתעד בצלםהחל הגבוה ביותר מאז הוא בהתאמה, כאשר מספר ההריסות העצמיות  92%

 . 2008בשנת 

את הקנסות הגדיל הריסה וי במנהלקיצר את זמני הטיפול המומחים משפטיים הצביעו על חוק קמיניץ, ש

סות המוגבר במזרח ימרכזי במספר ההר, כגורם ו את המבנים בעצמםהמנהליים עבור מי שלא הרס

מכשולים בלתי פעמים רבות העמידו הרשויות העירוניות בירושלים  ,טענות אמינותלפי ירושלים. 

צרכים קהילתיים שילובם של ־כמו איתושבים פלסטינים שהגישו בקשה להיתרי בנייה,  בפניאפשריים 

רישום מקרקעין אחיד לאחר הליך עדר בהחלטות אזוריות, הדרישה לתעד בעלות על קרקע למרות הי

שבמקרים רבים אינן לתשתיות עירוניות המבנים לחיבור  דרישההו ,, הטלת אגרות גבוהות1967

 .זמינות

למנוע על מנת הבנייה  תהגבלשל כי קיימת מדיניות מתמשכת  ארגוני חברה אזרחיתטענו  נוסף על כך

של חברה אזרחית  דיווחיםבין הגדה המערבית לירושלים. על פי של שכונות של רצף  החזקההקמה או 

, המדיניות הרשמית של ישראל הייתה לשמור על איזון אתני בין יהודים ללא יהודים ודיווחים רשמיים

לפי נציגי חברה אזרחית, לעיריית ירושלים אין מדיניות כזו.  ,משרד החוץ הישראלי לדברי. בירושלים

נותרו חסמים אף שהחוק הישראלי כבר אינו מונע מאנשים שאינם יהודים לרכוש יחידות דיור, 

ממשלת ישראל, כל תיק בנושא בעלות על קרקעות  פיל תרבותיים, דתיים וכלכליים לשכונות משולבות.

 נבחן באופן פרטני על ידי ועדה מנהלית, הכפופה לביקורת שיפוטית.

 בעלות על סביביישוב סכסוכים משפיע על ה, אפליה היא גורם בצלםו עיר עמים הארגוניםלטענת 

מזרח בקרקע יהודים על של ות . החוק מאפשר לפתור תביעות בעל1948שנרכשו לפני  ותקרקע

תובעים פלסטינים על אדמות שהיו בבעלותם ל, אך אינו מספק הזדמנות שווה 1948ירושלים לפני 

בעלי קרקעות יהודים למספר  נוסף על כךמנדט הבריטי. ימי הבמערב ירושלים או במקום אחר ב

ם של חברה . דיווחי1948לפני מכוש על אובדן רפיצוי מדינת ישראל הציעה  ופלסטינים בירושלים

להיות תושב חובה בשל ה ,פלסטינים נחשבו כלא זכאים לפיצויהקרקעות הבעלי רבים מאזרחית ציינו כי 

 הואאחרים סירבו לקבל פיצוי מכיוון שלדעתם  ות פלסטינים. בעלי קרקע1973ירושלים החל משנת 

היו  1967ל־ 1948בשל דחייתם את הממשל הישראלי. בין  ות,עקרונימסיבות או  ,מספיקהיה לא 
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לאחר שישראל בעליו היהודים תבעו את השבתו שפלסטינים ברכוש  שיכנו מקרים שהרשויות הירדניות

בנוגע לרבים מהנכסים  תיקים משפטיים נמשכו בסוף בשנה .1967כבשה את ירושלים המזרחית בשנת 

 זוכים להגנה מסוימת כדיירים על פי החוק הישראלי. ה תושבים פלסטינים בהם ממתגורריםהללו 

 Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act קת המדינהדוח מחל

Report  המדינה:מחלקת , זמין באתר האינטרנט של לקונגרס 2020 לשנת 

.congress-to-report-act-https://www.state.gov/reports/just 

 בתכתובתבית או במשפחה, בחוקית בפרטיות,  בלתישרירותית או  פגיעה .ו

כניסה  כדי להתירלהוציא צו  הפלסטינית את היועץ המשפטי של הרשות בדרך כללהחוק הפלסטיני מחייב 

פקידי בית משפט פלסטינים להיכנס רשאים לרכוש פרטי לצורך ביצוע חיפוש; עם זאת, במקרה חירום 

דיווחו כי ישנו נוהל מקובל ברשות להטריד משפחה  ארגוני חברה אזרחיתללא צו. גם ם ילבתים פלסטיני

ם יהסכמי אוסלו מסמיכים את כוחות הביטחון הפלסטיניאף שרה שביצע בן משפחתם. בגין עבירות לכאו

או  הללא אישור ישראלי, כולל הטרד B בשטחבגדה המערבית, לעיתים הם פעלו  A בשטחלפעול רק 

 פעילות פוליטית. על רקעש בבתיהם של אנשים המבוקשים ופיח

הדיווחים על פי  ,של אנשים םביתמשפחה ול, לפרטיותלבצורה תכופה ושרירותית חמאס פלש בעזה 

 והחריםבבתים  ביצע חיפוש. היו דיווחים שחמאס ארגוני חברה אזרחיתשל כלי תקשורת מקומיים ו

שלא כדין וללא תמורה לבעליהם.  הסגר השתלט על בתי מלון שישמשו כמתקניכי , וםרכוש ללא צווי

"ח, פעילי פתהנאמני , עיתונאים, ביקורת על המדיניות שלו ושמתח את אלו כללושל חמאס יעדים ה

שכוחות הביטחון של חמאס האשימו בפעילות פלילית. כוחות חמאס מי ו ,חברה אזרחית, פעילי נוער

ת. הם דרשו סיסמאות וגישה וחברתי רשתותמערכות תקשורת פרטיות, כולל טלפונים, דוא"ל ו ניטרו

תנאי מוקדם לקבלת אינה חברות בחמאס אף שני אישי של עצורים. ציוד אלקטרו והחרימולמידע אישי 

הרשויות לחברי חמאס  לרוב שריינואו שירותים הניתנים על ידי חמאס בעזה,  ,שירותי דיור, חינוך

חמאס הטריד ממשלתיות, כמו למשל בשירותי הביטחון. בכמה מקרים מקומות עבודה בחלק מהמשרות ה

, בהתבסס על פעולותיהם כביכול של בני תומכי דמוקרטיה, בעיקר פעילי נוער אנשים לחקירהעיכב ו

 ם.יהתומשפח

בתגובה לדיווחים על איומים  פלסטיניםשל על בתים פעמים רבות כוחות הביטחון הישראליים פשטו 

https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress
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ם גורמיעל פי  ,, כולל באזורים שהוגדרו תחת שליטה ביטחונית פלסטינית על פי הסכמי אוסלוביטחוניים

פלסטיניים והתקשורת. פשיטות אלה התקיימו לרוב בשעות הלילה, כאשר לטענת כוחות הביטחון הדבר 

צורך מבצעי. רק קצינים בדרגת סגן אלוף ומעלה רשאים לאשר כניסה לבתים פרטיים ולמוסדות מ נבע

 .וללא צו פלסטיניים בגדה המערבית בהתבסס על צורך צבאי

 מועצות אזוריות של מתנחלים ישראלים בגדה המערבית בקרב התיישבות פרסםלהמשרד הישראלי 

על מאמצי שיפקחו מימון ממשלתי לרחפנים פרטיים ויחידות סיור קבלת בקשה לקריטריונים להגשת 

דיווחי התקשורת. בשנים האחרונות דווח כי כמה מהתנחלויות הישראליות על פי  ,יםיהבנייה הפלסטינ

 השתמשו ברחפנים למטרות ביטחון.

לפי ארגון בצלם, הצבא הישראלי אילץ יישובים שונים לאורך בקעת הירדן לפנות את בתיהם באזורים 

 שישראל הכריזה עליהם כשטח אש בתקופות שבהן צה"ל ערך תרגילים צבאיים.

מתן מעמד , המתחדש מדי שנה, אוסר על 2003משנת (הוראת שעה)  לישראלחוק האזרחות והכניסה 

פלסטינים  לרבות, רבית או מעזה, וכן מאיראן, מעירק, מסוריה או מלבנוןמהגדה המעפלסטינים תושב ל

החלטה מיוחדת, החליט אחרת בשהם בני זוג של תושבים או אזרחים ישראלים, אלא אם משרד הפנים 

לפיהם ו רשמיים םתוקף החוק מדי שנה עקב דיווחיאת  מאריכהבדרך כלל מטעמים הומניטריים. הממשלה 

מעורבים אחר כך במעשי טרור. השל אנשים  מידתימאפשר כניסה למספר לא  ותשפחות פלסטיניאיחוד מ

חוק במסגרת טען כי נתונים סטטיסטיים ממסמכים ממשלתיים שהתקבלו באמצעות בקשות  המוקדארגון 

פלסטינים מהגדה המערבית או מעזה תושבות מ מניעתכי טרור, ואלה לסכנת חופש המידע סותרים טענות 

  .היפרדות משפחותהובילה למקרים של  ,איחוד משפחות מטרתל

פלסטינים מהגדה המערבית או מעזה,  10,000כ־בישראל התגוררו , 2018שנת להמוקד ארגון לפי דיווחי 

להמשיך לחיות עם ת חוקי אפשרות, ללא עקב דרישות החוק כולל ירושלים, באישורי שהייה זמניים

במזרח ירושלים ללא מעמד חוקי. הרשויות  המתגורריםמשפחותיהם. היו גם מקרים של בני זוג פלסטינים 

 ,ההיתרים שלהםאת  ביטלהאו שהממשלה  ,1967במהלך מלחמת לא היו בארץ לא התירו לפלסטינים ש

ם אחרים קראו לממשלה לבטל קבע בירושלים. אמנסטי אינטרנשיונל וארגוני זכויות אדכתושבי להתגורר 

תחת בני זוג של ישראלים לחוק זה ולחדש את הטיפול בבקשות לאיחוד משפחות. החוק מאפשר כניסה 

ניתן , והיתר מיוחד 14ומעלה, לילדים עד גיל  25 האישה בתומעלה ו 35אם הגבר הוא בן  שהייה" היתר"

 החוץאזרחות. על פי משרד קבלת ל מסלול , אך הם לא יקבלו תושבות ואין להם18עד  14 גילילילדים ב
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, 2020בקשות לאיחוד משפחות ממזרח ירושלים בשנת  886רשות האוכלוסין וההגירה קיבלה הישראלי, 

 41ו־אושרו  373, 2020בשנת תלויות ועומדות נותרו  540ו־ ,256 ן אושרו. מתוכ2019בשנת  616ו־

 .2019בשנת תלויות ועומדות נותרו 

הרשויות הישראליות הקפיאו את הליכי איחוד המשפחות לפלסטינים בגדה המערבית ובעזה בשנת 

, וקבע כי המוקדהגיש ארגון העתירות לאיחוד המשפחות ש 18את כל  ג״ץדחה ב 2019. בשנת 2000

, רבים המוקדת. לטענת ואיחוד משפחמקרים ישנים של ו לנגעמכיוון ש ,העתירות הוגשו מאוחר מדי

אשר ביקור בלבד, היתרי שנים עם  15–10 מהעותרים היו אזרחים זרים שהתגוררו בגדה המערבית

הצהיר כי  המוקדמעולם לא קיבלו תשובה. לאיחוד משפחות עם הגעתם לראשונה אך הגישו בקשה 

מכיוון שישראל מסרבת  ,ים מסרבים בדרך כלל לקבל בקשות לאיחוד משפחותימשרדי הקשר הפלסטינ

הוגשו  2019בשנת על פי ממשלת ישראל, קשות לאיחוד משפחות שהוגשו בגדה המערבית. ב לבדוק

מתוכן תלויות  201ו־ושרו מתוכן א 584בקשות לאיחוד משפחות,  1,048מהגדה המערבית ומעזה 

מהן אושרו  340בקשות לאיחוד משפחות,  1,191מהגדה המערבית ומעזה הוגשו  2020בשנת  ועומדות;

 .תלויות ועומדותמהן  740ו־

כי ככל הנראה יש אלפי בני זוג זרים המתגוררים בגדה המערבית עם בני זוגם הפלסטינים,  ציין המוקד

אשרות תיירות זמניות בלבד, מצב מגורים שהפך מסובך יותר בתקופת  תחתקרובות עם ילדים,  לעיתיםו

כיוון שאנשים אלה משתמשים הצהיר כי מ המוקדמגפת הקורונה והסגירות התכופות של גשר אלנבי. 

בגשר אלנבי כדי להיכנס ולצאת מהגדה המערבית, סגירת הגשר הותירה להם בחירה בין שהייה מעבר 

להגיע דרך שדה התעופה בן גוריון, דבר שהם אינם רשאים לעשות. ובין ניסיון למגבלות הוויזה שלהם, 

לאיחוד משפחות מנוגד לחוק הישראלי  טען כי סירובו של הצבא לבחון בקשות של אזרחים זרים המוקד

צה"ל דחה , המוקדלפי  ולהסכמי הביניים בין ישראל לפלסטינים שנחתמו בהמשך להסכמי אוסלו.

המקרים שהובאו ספציפיות לפי עובדות על בסיס ולא  כלליתבקשות לאיחוד משפחות על בסיס מדיניות 

רכי הביטחון הרלוונטיים לבין זכותם של ובין צהנוהג אינו מאזן כראוי כי  המוקדטען  לאור זאתלפניו. 

בין־המשפט ההומניטרי המכוח הם אנשים מוגנים  המוקד טענתלש –הפלסטינים בגדה המערבית ובעזה 

 חיי משפחה.המחייב כיבוד  לאומי

הרשויות הישראליות התירו לילדים בעזה גישה להורה בגדה המערבית רק אם לא  ,על פי הדיווחים

במהלך מלחמת שלא היו בארץ קרוב אחר בעזה. הרשויות הישראליות לא התירו לפלסטינים להם היה 
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בגדה המערבית או יות תושב קבע לה ,מאוחר יותר והיתרים שלשהממשלה ביטלה את ה, או 1967

 בעזה.

 אזרח, לרבות: זכויות . כיבוד 2פרק 

 חופש הביטוי, כולל חופש העיתונות .1

במפורש את חופש  ןמציי ו, אך אינכללי באופן חופש הביטוי מגן על הפלסטיניתשל הרשות חוק היסוד 

מגבילה את חופש העיתונות  ארגוני חברה אזרחיתאכפה חקיקה שלפי הפלסטינית העיתונות. הרשות 

כוחות הביטחון והתקשורת בגדה המערבית, בין היתר באמצעות הטרדה, הפחדה ומעצרים מצד 

מעצרים של מתנגדי  על צמצום המרחב לדיון פוליטי, ועל פעילים פלסטינים התלוננוכי צוין . יהפלסטיניים

מפלגת הפת"ח בגדה המערבית. פעילים פלסטינים אחרים, ובמיוחד מובילי קמפיינים למניעת שחיתות, 

כוחות הביטחון נוצלו לרעה על ידי  ,להתמודד עם מגפת הקורונה כדיהתלוננו כי צווי החירום שהופעלו 

 מעצר מונע לקראת עצרת מחאה שהייתה מתוכננת ביולי.בפעילים  19כדי לעצור  לסטינייםהפ

הטרדות וכן באמצעות חמאס את חופש העיתונות באמצעות מעצרים וחקירות של עיתונאים,  הגביל  בעזה

 ומגבלות על גישה ותנועה של כמה עיתונאים. מגבלות אלה הובילו עיתונאים רבים לצנזורה עצמית.

מספק הגנה מוגבלת על חופש הביטוי והעיתונות לתושבים הפלסטינים בישראל החוק האזרחי והצבאי 

את  הגבילוועיתונאים פלסטינים טענו כי הרשויות הישראליות  ארגוני חברה אזרחיתבגדה המערבית. 

פלסטינים,  עיתונאיםמגבלות על צורות ביטוי מסוימות. אלה כללו הגבלת תנועת  והטילוסיקור העיתונות 

דיווחי תקשורת והמרכז הפלסטיני על פי  ,ואיומיםשימוש באלימות, מעצרים, סגירת כלי תקשורת וכן 

 ,. ממשלת ישראל הצהירה שהיא מאפשרת לעיתונאים חופש מקסימלי לעבודעיתונותלפיתוח וחופש 

 .עיתונאיםליחס לא הולם כלפי כל טענה  וחוקרת

הממשלה, דיווחים בתקשורת מלמדים שרשויות  לבקר אתפלסטיני האוסר : אף שאין חוק חופש הביטוי

עצרו עיתונאים פלסטינים ופעילי רשתות חברתיות בגדה המערבית שמתחו ביקורת או סיקרו  פלסטיניות

 אירועים שמתחו ביקורת על הרשות.

עבד רחמן  ,יזיההביטחון המסכל את העיתונאי, במאי הקולנוע ומפיק הטלוו מנגנוןבאוגוסט עצר  19ב־

ם עורכי דינו ודיווחיעל פי  ,ביקורת על הרשות מתח בעמוד הפייסבוק שלובחשד לכאורה שתאהר, 

באוקטובר עצרו כוחות הביטחון הישראליים את  27ב־בספטמבר.  21ב־תקשורת. הוא שוחרר בערבות ב
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הם שחררו אותו, ותאהר טען כי נעצר בנובמבר  24ב־הוועד להגנת עיתונאים. על פי  ,תאהר בביתו בשכם

 דיווחים בתקשורת.על פי  ,תבין־לאומיבגלל פעילותו בתקשורת ה

החוק מגביל פרסום חומרים המסכנים את "שלמות המדינה הפלסטינית". הרשות הפלסטינית עצרה 

 עיתונאים מהגדה המערבית וחסמה אתרים הקשורים ליריביה הפוליטיים, לרבות אתרים המזוהים עם

 ביקורתיים כלפי הרשות שבשליטת הפת"ח.המפלגות וארגוני אופוזיציה 

 1,609הרשות הפלסטינית  עצרה 2019אפריל עד  2018ינואר מ, Human Rights Watchלפי ארגון 

הצהיר כי   Human Rights Watch" ויצירת "סכסוכים עדתיים". סמכות עליונהבגין העלבת "אנשים 

, Human Rights Watch ל־האשמות אלה "מפלילות חילוקי דעות לא אלימים". על פי הנתונים שנמסרו 

 .ברשתות חברתיותפרסומים אנשים בגין  750מ־הרשות בתקופה זו למעלה עצרה 

 אנשיפלסטינים שמתחו ביקורת פומבית על חמאס. של  הטריד והחרים רכושחמאס, חקר,  עצר בעזה

 רשתות פעיליחברה אזרחית ופעילי נוער, פעילי תקשורת שהואשמו בביקורת פומבית על חמאס, כולל 

, מעצר שרירותי ם והמגורים שלהםמתקניהפשיטות על ובתוכם אמצעי ענישה חוו ת ועיתונאים, וחברתי

סם לאחר שפר ,במאי עצר חמאס את העיתונאי העצמאי יוסף חסן 11ב־עזה. צאת מושלילת אישור ל

הנציבות הפלסטינית העצמאית על פי  ,סיועהחלוקת כספי לכאורה סביב על שחיתות וסחטנות תחקיר 

יהאד האסלאמי 'הוא נחטף על ידי הגבמאי  27ב־. הוא שוחרר לאחר ארבעה ימים. האזרחלזכויות 

לרשויות ביטחון הפנים של חמאס, ששחררו אותו. ועבר הלמחרת ו ,אותו תחקירבעקבות הפלסטיני 

לחוק היסוד  11פרה את סעיף כי החטיפה ה ההצהיר העצמאית לזכויות אדםהנציבות הפלסטינית 

 .בית משפטצו אדם ללא חופש של כל ההפלסטיני, האוסר על מעצר או הגבלת 

 ת פלסטינייםורכלי תקשבגדה המערבית ובעזה, : מקוונת לרבות תקשורת, והתקשורתחופש העיתונות 

עיתונאים ישראלים המכסים ביקש ש של הרשות הפלסטיניתהמידע עצמאיים פעלו תחת הגבלות. משרד 

, המשרד מעניק אישורים הפלסטיני המידע. לדברי סגן שר דרכו יירשמואירועים בגדה המערבית 

נאים ישראלים לסקר הרשות אפשרה לעיתורשמית . בהתנחלותלעיתונאים ישראלים רק אם אינם גרים 

עיתונאים פלסטינים לחצו על עיתונאים ישראלים שלא דווח כי לעיתים אולם אירועים בגדה המערבית, 

 .הפלסטינית רשותם בלהגיע לאירועי

. חמאס התיר הפלסטינית וראיונות בהשתתפות פקידי הרשות יםדיווחלשדר  , חמאס התירתוך עזהב
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. לדוגמה, הטלוויזיה הפלסטינית מגבלות מסוימותב, לשדר בעזהלחמאס  משויכיםכלי תקשורת שאינם ל

 הנתמכת על ידי הרשות המשיכה לפעול בעזה.

על פי  ,הדיווחים על התאבדויות בעז בעקבות חמאס עצר, עיכב וחקר כמה עיתונאיםלאורך השנה 

ה שעודד באשמ כחלותל־חמאס את העיתונאי אוסאמה א עצר ביולי 11ב־, למשלדיווחים בתקשורת. 

איים מפרסם ברשתות החברתיות תמונה של צעיר המבקש עזרה ו כחלותל־גבר להתאבד, לאחר שא

מקרי  כמה. עיתונאים אחרים אמרו כי ההאשמה הייתה ניסיון להסיט את תשומת הלב מלהתאבד

 ודיווחים בתקשורת. ארגוני חברה אזרחיתעל פי  ,מקור מבוכה לחמאסהם התאבדויות שלטענתם 

אפריל עצר חמאס את כתב הטלוויזיה הפלסטינית (שבבעלות הרשות הפלסטינית) מוחמד אבו חודש ב

. על במקוםחטב ואת הצלם מוחמד נסאר במחנה ג'בליה בצפון עזה, באשמת היעדר אישור רשמי לצלם 

ציוד. הרשויות שחררו אותם , החמאס החרים להם את ההעצמאית לזכויות אדםהנציבות הפלסטינית פי 

לחתום על התחייבות לבקש תמיד היתר רשמי חייבו אותם ו ,כעבור שעתיים, החזירו את הציוד שהוחרם

 לפני הצילומים.

, הנמצאים בבעלות סעודית חדאת'ל־ערביה' ו'אל־כלי התקשורת 'אביולי אסר חמאס את פעולת  15ב־

־ע מפוברק" ו"הפיצו שמועות ושקרים". בדיווח מאשים אותם ב"הונאה" ובכך שפרסמו "מידכשהוא מ

וכי מפקד  ,כי חמאס עצר כמה מחברי חמאס בגין שיתוף פעולה עם ישראלערביה ל־אנטען בביולי  12

 בחמאס ברח לישראל. איגוד העיתונאים הפלסטיני ועיתונאים ללא גבולות קראו לבטל את האיסור.

הרשויות הגישה אליהם בשליטה ישראלית, שבאזורים בגדה המערבית עיתונאים פלסטינים טענו כי 

 כוחות הביטחון הישראליים. לסקר אירועים םואת יכולת םהישראליות מגבילות את חופש התנועה שלה

רק ת לעיתונאים. בין־לאומיהפלסטיניות או בתעודות מטעם הפדרציה האי בתעודות העיתונ ולא הכיר

 עיתונות ישראליות.תעודות למעט מהם יש 

ו כוחות באוקטובר עצר 1ב־, רו עיתונאים בגדה המערבית. לדוגמההיו דיווחים על כוחות ישראליים שעצ

להגנת  דיווחי התקשורת והוועדעל פי  ,כםאת העיתונאי טארק אבו זייד בביתו בשהביטחון הישראליים 

 שלושאת דלת הכניסה שלהם בשעה  פרצועיתונאים. אשתו של אבו זייד אמרה כי חיילים ישראלים 

 .המחשבים מבלי להסביר מדוע הוא נעצראת ולקחו את בעלה, את הטלפון הסלולרי ו ,לפנות בוקר

 לעיתיםהיו דיווחים רבים שהרשות הפלסטינית הטרידה, עיכבה (במהלך השנה : אלימות והטרדות



 33 הגדה המערבית ועזה

2020בנושא זכויות אדם לשנת מדינה דוחות   
זכויות האדם ועבודהדמוקרטיה, הלשכה ל• משרד החוץ של ארצות הברית   

 

 

 ים שלהם.באלימות), העמידה לדין וקנסה עיתונאים בגדה המערבית בשל דיווח

בגדה המערבית, פעילות של ארגוני תקשורת אוהדי חמאס ההרשות הפלסטינית חסמה מדי פעם את 

משטרה פלסטינית  עצרה במאי 15ב־והגבילה סיקור תקשורתי שמתח ביקורת על הרשות. לדוגמה, 

דיווחי על פי  ,במחסום, תקפה ועיכבה את אנס חווארי, עיתונאי רשת חדשות קודס המזוהה עם חמאס

התקשורת וארגוני זכויות, כולל הוועד להגנת עיתונאים. עורך דינו של חווארי אמר כי המשטרה שברה 

במאי שחררה  21ב־את אחת משיניו של חווארי במהלך האירוע, והחרימה את הטלפון הנייד שלו. 

גר ווארי בערבות לאחר שהאשימה אותו בהעלבת פקיד, התנגדות למעצר והפרת סחהמשטרה את 

 .משפט של חווארי עדיין נמשךה בסוף השנההקורונה. 

ים בגדה בין־לאומיהגנה על עיתונאים ישראלים וגם חוסר עקביות ב הפלסטינית הראתהרשות ה

 המערבית מפני הטרדה מצד אזרחים פלסטינים או אנשי הרשות הפלסטינית.

 כלפיבאלימות, על עיתונאים ביקורתיים  לעיתים, והפעיל לחץהטריד וכן , מדי פעםחמאס  עצר בעזה

במהלך . במטרה להפחיד אותםחמאס זימן, עיכב, וחקר עיתונאים פלסטינים  ,מדיניותו. על פי הדיווחים

לחלק חמאס גם הגביל את חופש התנועה הפנימית של עיתונאים בעזה, בניסיון לאסור גישה השנה 

 רשמיים.המבנים מה

ישראלים -על פעולות ישראליות שמנעו מעיתונאים פלסטינים או ערביםהתקבלו דיווחים לאורך השנה 

הטרדות ומעשי אלימות כנגד עיתונאים לכאורה לסקר ידיעות בגדה המערבית ובעזה. פעולות אלה כללו 

מצד חיילים ישראלים. עיתונאים פלסטינים טענו גם כי כוחות הביטחון הישראליים עיכבו עיתונאים 

מעצר מנהלי. במעצר או באלימות, באיום תחת ותם למחוק תמונות וסרטונים ואילצו א ,פלסטינים

 ביטחון. בנימוקיהרשויות הישראליות הגנו על מעצרים אלה 

עיתונאים פלסטינים שהצליחו להשיג אישורי כניסה לישראל, כמו גם עיתונאים ערבים בירושלים, 

בירושלים,  חדשותביקשו לסקר בעת שאלימות לפרקים דיווחו על תקריות של הטרדות, גזענות ו

, הוועד לתמיכה בעיתונאים, ארגון ללא מטרות רווח ,יוניחודש במיוחד בעיר העתיקה וסביבתה. ב

הפרות זכויות אדם נגד עיתונאים פלסטינים  50מ־כי כוחות הביטחון הישראליים ביצעו יותר  הצהיר

האריך צרים וגירוש מהעיר. בחודש מאי, מע ובכלל זהשעבדו בירושלים במחצית הראשונה של השנה, 

הטלוויזיה הפלסטינית שבמזרח  משרדיצו הסגירה נגד את  ,אז השר לביטחון פניםהשר גלעד ארדן, 



 34 הגדה המערבית ועזה

2020בנושא זכויות אדם לשנת מדינה דוחות   
זכויות האדם ועבודהדמוקרטיה, הלשכה ל• משרד החוץ של ארצות הברית   

 

 

בנובמבר ארדן הורה על הסגירה לראשונה תקשורת. ם בדיווחיעל פי  ,בשישה חודשים נוספים ירושלים

 .יםמשטרת ישראל פשטה על המשרדש לאחר ,2019

שוטרי משטרת ישראל עיכבו, השתמשו באלימות והחרימו ציוד של עיתונאים במהלך הפגנות 

בתום  ,"הארץ" תומר אפלבאום צלםאת  עצרוואז  הדפו לקרקע, הכושוטרים  ,ביוני 8ב־בירושלים. 

ור נשא זיהוי ברהפגנה נגד הרחבת הריבונות הישראלית לגדה המערבית. עדים ציינו כי אפלבאום 

 .לאחר האירועעד שלו אי ת העיתונו בתעודכעיתונאי; עם זאת, המשטרה הודיעה כי לא הבחינ

לשדר בתקשורת הרשמית הממומנת על ידי : הרשות הפלסטינית אוסרת מגבלות על התוכן או צנזורה

על צעדים  מתיםקריאות לאלימות, הצגת נשק וקריאות גזעניות. לא התקבלו דיווחים מאוהרשות 

כלי העמדה לדין של אנשים שפרסמו ידיעות הנוגדות את כללי הרשות. על כלשהם או שפטיים מ

דיווחו כי הם מפעילים צנזורה עצמית. היו דיווחים על רשויות תקשורת בכל הגדה המערבית ובעזה 

 .של עיתונאים למחוק תמונות או צילומים ממצלמות או מטלפונים סלולריים שביקשופלסטיניות 

חמאס צנזר תוכניות טלוויזיה וחומרים כתובים, כגון עיתונים כי רגוני חברה אזרחית בעזה דיווחו א

 וספרים.

, בעיקר על אותם לסגורו ם בגדה המערביתיתקשורת פלסטיניכלי על הורתה לפשוט ממשלת ישראל 

לפי החוק ביטחון. ההתקשורת הסיתו לאלימות נגד אזרחים ישראלים או שירותי שכלי סמך טענות 

ומשקיפים הצהירו  ארגוני חברה אזרחיתשנים.  10הרשעה במעשי הסתה דינה מאסר של עד הצבאי, 

 כוחות הביטחון הישראלייםכי התקנות הצבאיות בישראל מנוסחות במעורפל ופתוחות לפרשנות. 

גנה ההשני חוקים בפקודות הצבא בעת סגירת תחנות רדיו פלסטיניות: תקנות על בדרך כלל  הסתמכו

 באופן כללי חוקים אלה מגדירים .2009משנת בדבר הוראות ביטחון והצו  1945שנת מ(שעת חירום) 

 .הסתה כניסיון להשפיע על דעת הקהל באופן שעלול לפגוע בביטחון הציבור או בסדר הציבורי

אולם , מטעמי ביטחון פרסומים שיוצאים לאוראל שמרה לעצמה את הסמכות לצנזר ממשלת ישראומנם 

בירושלים או היוצא קודס" ל־באופן פעיל את העיתון "אלא בדקו שהרשויות  מעלות אנקדוטליותראיות 

דיווחו כי הם  הוצאות לאור אותןבועיתונאים  םבערבית בירושלים. עורכישיוצאים פרסומים אחרים 

 צנזורה עצמית.מפעילים 

לשון הרע נגד עיתונאים ופעילים בגדה דיבה או הוצאת : היו כמה האשמות בדיבההוצאת /חוקי לשון הרע
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 המערבית ובעזה.

ימניים השתמשו בתביעות לשון  ארגוני חברה אזרחיתושונים , ישראלים 'הקרן למגיני זכויות אדם'על פי 

ביולי  13ב־, בוש הישראלי בגדה המערבית. לדוגמההכי שלביקורת ציבורית מפני כדי להרתיע הרע 

לאחר שמתחה  ,זהבה גלאון 'זולת', שומרון את חברת הכנסת לשעבר וראש מכון תבעה המועצה האזורית

. והרגו אותו פלסטיניבתוקף ירו  2019ביקורת בטוויטר על הענקת תעודת כבוד לשני מתנחלים שבשנת 

לאחר שכבר לא היווה איום. בחודש יוני גם לירות בפלסטיני לכאורה המשיכו , המתנחלים בצלםעל פי 

על ידי יהושע  ,ושלושה אנשים שצייצו על האירוע ,בצלםארגון עת דיבה נוספת נגד גלאון, הוגשה תבי

 היו  תלויות ועומדות. התביעות בסוף השנה. האיש שירה בתוקףשרמן, 

מגבילה את פעילותם הפלסטינית לזכויות אדם טענו כי הרשות  ארגוני חברה אזרחית: ביטחון לאומי

 .לאומישל עיתונאים מטעמי ביטחון 

 אינטרנטהחופש 

את  שיבשו. הפסקות חשמל תכופות בעזה היה בדרך כלל נגיש האינטרנט ברחבי הגדה המערבית ועזה

חמאס  הןהן הרשות  2019מרץ עד  2018ינואר מ, Human Rights Watchהנגישות. על פי ארגון 

ב"פגיעה . העצורים הואשמו פוסטים שפרסמו ברשתות החברתיות בעקבותעצרו עשרות אנשים 

 באחדות המהפכה" וב"שימוש לרעה בטכנולוגיה".

ולהטריד פעילים ועיתונאים. במטרה להפעיל לחץ ת והחברתיניטרה באופן פעיל את הרשתות הרשות 

ברשתות  פוסטים שפרסמוהיו מקרים שבהם הרשות הפלסטינית עצרה או עיכבה פלסטינים בגלל 

פעיל זכויות האדם הפלסטיני את  למשפט והעמידההרשות הפלסטינית  עצרה 2018החברתיות. בשנת 

על ידי  עיתונאי פלסטיני שלעל מעצרו  שמתח ביקורתפוסט ברשתות החברתיות  בעקבות ,עיסא עמרו

תביעות נגד עמרו הוגשו  .נמשךעדיין משפטו של עמרו  בסוף השנהדיווחים בתקשורת. על פי  ,הרשות

 ).אסיפהחופש האסיפה והרשויות הישראליות (רא מצדגם משפטיות 

מנטרות את הצהירו כי רשויות חמאס  תוחברתיזרחית פלסטיניים בעזה ומומחי רשתות ארגוני חברה א

בספטמבר דיווחו כלי  1ב־. דה או הטרדהפעולות להפח ונוקטותפעילות האינטרנט של תושבי עזה 

כי חמאס  הטועןבפייסבוק  פוסטחמאס עצרו צעיר עזתי לאחר שפרסם  רשויותתקשורת מקומיים כי 

שוחרר  במסגרת הקורונה והדיר אחרים. הצעיר ווסיוע כספי שהתקבלתרומות מזון למקורביו  חילק



 36 הגדה המערבית ועזה

2020בנושא זכויות אדם לשנת מדינה דוחות   
זכויות האדם ועבודהדמוקרטיה, הלשכה ל• משרד החוץ של ארצות הברית   

 

 

 חרת.ולמ

 חופש אקדמי ואירועי תרבות

על צנזורה  היו דיווחים ידועים הרשות הפלסטינית לא הגבילה את החופש האקדמי בגדה המערבית, ולא

קובע החוק הפלסטיני  לימוד, הצגות, סרטים או תערוכות. תוכניותהרשות הפלסטינית על  שהטילה

רשמיים במוסדות אקדמיים מצנזרים את עצמם. ופרטיים  גורמיםחופש אקדמי, אולם על פי דיווחים, 

הביטחון של הרשות הפלסטינית נכחו בקמפוסים באוניברסיטאות, והתערבבו  חברי סגל דיווחו כי אנשי

טענו כי הרשויות  ארגוני חברה אזרחיתבין סטודנטים ואנשי סגל, מה שאולי תרם לצנזורה עצמית. 

 עקבו מקרוב אחר ביקורת מצד סטודנטים ופרופסורים באוניברסיטה על הרשות הפלסטינית.

סוכנות הסעד והעבודה של האו"ם לפליטים פלסטינים במזרח הקרוב  וכןבעזה בתי ספר ציבוריים 

בתי הספר בגדה המערבית. הפלסטינים שנהוגה בתוכנית הלימודים מלמדים על פי אותה (אונר"א) 

יסודיים, תיכוניים בהתערבות של חמאס בבתי ספר ציבוריים  ניכרתבעזה דיווחו על ירידה 

 לימודים מקוונים.הקורונה והמעבר להסגרים בזמן עקב טאות, יואוניברס

תוכניות בחסות  לרבותסטודנטים ואנשי סגל מעזה המשתתפים בתוכניות תרבות וחינוך מסוימות (

הנציבות הפלסטינית על פי  - חמאס של יםשאולנאלצו לעבור ת ים)בין־לאומיממשלות זרות וארגונים 

 .העצמאית לזכויות אדם

) השפיעו לרעה על המוסדות האקדמיים ועל הגישה ד2(ראו סעיף  שמטילה ישראלתנועה ההגבלות 

 תחת צויהיו  C בשטחבתי ספר פלסטיניים  52 באוקטובר 9־בלפעילות חינוך ותרבות. של פלסטינים 

 .הפלסטיניהריסה או הפסקת עבודה, על פי משרד החינוך 

החוק האזרחי אוסר על מוסדות שמקבלים מימון ממשלתי לעסוק בהנצחת ה"נכבה", שהוא בישראל 

במהלך מלחמת העצמאות של ישראל מבתיהם המונח המשמש את הפלסטינים לציון עקירת הפלסטינים 

. הפעילויות האסורות על פי החוק כוללות שלילת קיומה של ישראל כ"מדינה יהודית 1948ב־

 "יום העצמאות של ישראל או יום הקמת המדינה כיום אבל". ודמוקרטית" או ציון

עבור בתי ספר  גרסה ערוכה של תוכנית הלימודים של הרשות הפלסטינית הציגוהרשויות הישראליות 

. הרשויות על ההיסטוריה והתרבות הפלסטיניתשמחקה מידע מסוים  בשכונות במזרח ירושלים

. חלק ישראליתלימודים  תוכניתשימוש בפר אלה עם בתי סמימון לאת ההישראליות ביקשו לקשור 
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 תלמידיםמהפלסטינים הביעו דאגה ממה שהם ראו כמאמצים ישראליים לכפות דעות ישראליות על 

בזכות אליה,  שיתלווהלימודים הישראלית ועל המשאבים הנוספים  תוכניתאלה. אחרים בירכו על 

בשכר העבודה הישראלי, בהשוואה לתעסוקה שוק ב התלמידים בירושלים לתעסוקהבהכשרת שיפור ה

וענפים או בענפי עבודת כפיים  ,באזורים שבשליטת הרשות הפלסטינית בגדה המערביתנמוך יותר 

 ישראל.נמוכי שכר ב

בירושלים, ים הבולטים יהפלסטינמוסדות חלק מהעל שהוטלו איסורים ממשלת ישראל השאירה על כנם 

. הממשלה חידשה צו סגירה אש"ףששימש בפועל כמטה ובית האוריינט, בירושלים כגון לשכת המסחר 

המחייב את הרשות לקבל  ,שהתקבל לאחר הסכמי אוסלו 1994חוק משנת מכוח למוסדות אלה ואחרים 

ריבונותה. כמו בהם כנתונים ל מכירהישיבה באזורים שישראל  לערוךאישור ישראלי לפתוח נציגות או 

המוסדות הפלסטיניים ואת אירועי התרבות בירושלים את סגירת  המשיכה לאכוףהממשלה  ,כן

הציגו לאלימות נגד ישראל, או  הסיתוהרשות הפלסטינית, מהשתתפות או תמיכה של  נהנו השלטענת

אסרו ייעכבו וגם אחרים. הרשויות הישראליות אמרו כי הן  התנגדות ישראליים או מעוררי־תכנים אנטי

עיתון פלסטינית בירושלים לנהל פעילויות הקשורות לרשות. על פי על גורמים הקשורים לרשות ה

פקידי הרשות הציגו בתגובה במהלך השנה. כאלה  צווים"הארץ", המשרד לביטחון פנים אישר עשרות 

ורווגי, יוהאן הולט, כהוכחה ששלח שר החוץ הישראלי דאז שמעון פרס לעמיתו הנ 1993מכתב משנת 

 במזרח ירושלים. יות של פלסטיניםלהתיר מוסדות ופעילו להסכמה

  אסיפהלהתאגדות ולחופש ה .2

הרשויות בגדה המערבית ובעזה הגבילו וסייגו את החופש של התושבים הפלסטינים להתאגד ולהתאסף 

 בדרכי שלום. 

 אסיפהחופש ה

בגבולות החוק. החוק מתיר מפגשים, תהלוכות והתכנסויות במרחב הציבורי  ברשות הפלסטיניתהחוק 

 מחייב אישורים לתהלוכות, הפגנות ואירועי תרבות גדולים.

הגבילו או פיזרו באופן סלקטיבי מחאות והפגנות לא  ,גם של הרשות וגם של חמאס ,כוחות הביטחון

 אלימות בגדה המערבית ובעזה במהלך השנה.

לאחר  ,שחיתות שהתאספו כדי להפגיןפעילים נגד  22 כוחות הביטחון הפלסטינייםבחודש יולי עצרו 
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כוחות דיווחים בתקשורת. על פי  ,מגפת הקורונהעקב שבקשתם להיתר נדחתה על פי תקנות החירום 

הנציבות על פי  ,עצרו כמה מהפעילים בזמן שהיו בדרכם למקום ההפגנה הביטחון הפלסטיניים

רו גם בגלל פוסטים ברשתות כי הפעילים נעצהנציבות טענה  .הפלסטינית העצמאית לזכויות אדם

פעילים זמן קצר לאחר  10החברתיות שמתחו ביקורת על הרשות הפלסטינית. כוחות הביטחון שחררו 

בסוף הנותרים שוחררו בערבות לאחר ביקורת מצד ארגוני זכויות האדם על המעצרים.  12מעצרם; 

 כוחות הביטחון הפלסטינייםטענו כי  ארגוני חברה אזרחיתמספר עדיין נמשכו. שלהם המשפטים  השנה

 ניצלו את תקנות החירום של הקורונה כעילה לדיכוי מחאה.

אישור מראש. חמאס השתמש  ציבורית או חגיגה בעזה מחייבות אסיפהחמאס, כל שהוציא על פי צו 

ח. "פתהאירועים מסוימים, כולל אירועים פוליטיים המזוהים עם מראש במעצר שרירותי כדי למנוע 

 מפגשיםאישור באמצעות הטלת דרישות שרירותיות לצורך  ביקורת על מדיניותו לדכאחמאס גם ניסה 

 בנושאים פוליטיים או חברתיים.

אנשים ומעלה מחייב אישור  10קובעת כי כינוס "פוליטי" של  1967פקודה צבאית ישראלית משנת 

האישור. העונש על הפרת הצו כזה  יקוענהמהמפקד האזורי של כוחות הצבא, ונדיר שמפקדים ישראלים 

צבאי שטח שנות מאסר או קנס. פיקוד המרכז של צה"ל הכריז על אזורים בגדה המערבית כ" 10הוא עד 

סגור", שבו צה"ל אוסר על התכנסות ציבורית של פלסטינים. החוק הצבאי הישראלי אוסר על פלסטינים 

לעסוק ב"הסתה" יותר מעשרה אנשים, או צעדה של בלהעליב חייל, להשתתף בהפגנה לא מאושרת או 

 ציות אזרחי).־(עידוד אחרים לאי

במשפט  של ישראל,צבאי  דיןבבית  כתבי אישום 16עומדים מרו פעיל זכויות האדם הפלסטיני עיסא ענגד 

לאורך השנה. האישומים כוללים השתתפות בצעדה ללא היתר, תקיפת חייל  ונמשך 2016שהחל בשנת 

טרנשיונל הצהירו כי פעולותיו של ארגוני זכויות אדם. ארגוני זכויות אדם כמו אמנסטי אינעל פי  ,והסתה

ציות אזרחי לא אלים. הדיון האחרון בעניינו התקיים בספטמבר. ־תקריות אלה תואמות אימהלך מרו בע

. באוגוסט 2018פעמים במחסומים שונים מאז  20"הארץ" דיווח כי צה"ל עיכב את עמרו לפחות עיתון 

ארגוני על פי  ,שעתיים ללא הסבר עיכבו חיילי צה"ל את עמרו במחסום בחברון ושחררו אותו כעבור

 .אדם זכויות

 חופש ההתאגדות



 39 הגדה המערבית ועזה

2020בנושא זכויות אדם לשנת מדינה דוחות   
זכויות האדם ועבודהדמוקרטיה, הלשכה ל• משרד החוץ של ארצות הברית   

 

 

רשות הטילו לעיתים מגבלות על חופש הרשויות בחופש התאגדות. ברשות הפלסטינית מתיר חוק ה

הצהירו  ארגוני חברה אזרחית. )א7 סעיף ו(רא עובדיםההתאגדות בגדה המערבית, לרבות על ארגוני 

אישור הרשות הפלסטינית לפני קבלת קבל את ללא מטרות רווח" ל ארגוניםכי תקנה המחייבת "

ות לפעול בין־לאומייכולת של עמותות מקומיות והעל  ומאיימת םמענקים, מונעת את עצמאות

 בחופשיות בגדה המערבית.

כי הם  םכמה ארגונים שחמאס האשיביניהם נכללו חמאס למנוע מארגונים שונים לפעול. ניסה  בעזה

מה הפרה של ייחס להם שהחמאס  ארגוני חברה אזרחיתח, כמו גם עסקים פרטיים ו"קשורים לפת

סמכות פיקוח על כל העמותות, ונציגי חמאס  דרש. חמאס חברתיות של האסלאםנורמות  ןלשיטתו הש

 .וביקשו לקבל מידע על צוות, משכורות ופעילויות ארגוני חברה אזרחיתעובדי בוע הטרידו באופן ק

 חופש דת .3

 :המדינה האמריקני, בכתובתמזכיר  משרדשל לאומי -הביןדת הדוח חופש הראו את 

./https://www.state.gov/religiousfreedomreport 

 חופש התנועה .4

חזרה בהגירה וב, הארץ יציאה מגבולותב ,בתוך הרשותחופש תנועה  קובעהחוק ברשות הפלסטינית 

במאי להפסיק  20ב־זכויות אלה, למעט כמה חריגים. החלטת הרשות בדרך כלל למולדת, והממשלה כיבדה 

ת התנועה הפלסטינית. לדוגמה, ישראל החמירה רבות מהבעיות שמגבילות אם הביטחוני עם את התיאו

כמה חקלאים פלסטינים לתאם את הגישה למטעי הזיתים שלהם מול היו צריכים הזיתים מסיק במהלך 

 ארגוני זכויות אדם.על פי  ,רשותמההאזרחי בישראל ללא סיוע של מתווך  מנהלה

חלק מהיציאות מעזה והכניסות לעזה, ודרש אישורי יציאה לפלסטינים היוצאים דרך מעבר חמאס הגביל 

ארז בין עזה לישראל. חמאס גם מנע מכמה פלסטינים לצאת מעזה על בסיס מטרת נסיעתם או באמצעות 

כפיית תשלום מיסים וקנסות. היו דיווחים שנשים לא נשואות נתקלו במגבלות על יציאה מעזה. חמאס 

אלא אם ישות מקומית מוכרת מגישה בקשה לכניסתם טרם הגעתם.  ,יל את כניסתם של זרים לעזהמגב

שיבקשו או אנשים  מטעמם, תת מקומיסוכנושאין להם בטענה  זריםחמאס אסר על כניסת כמה עיתונאים 

 .עבורםאישור את ה

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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מגבלות משמעותיות על התנועה הפלסטינית בגדה המערבית ובין הגדה ישראל הטילה מפעם לפעם 

פיגועים. הרשויות הישראליות תכופים לבצע ניסיונות בשל ביטחוניים ובנימוקים המערבית לירושלים, 

מחסומים זמניים. לשם כך והציבו  ,הפלסטיניות בגדה המערביתערים בין הנסיעה  עלפעמים רבות אסרו 

עדיין גורמים לפגיעה  הצהירו כי "סגרים פנימיים" שהושפעו מכךו בכפרים פלסטינים שהתגורר

ימי העבודה בחודש. בתקופות של בשכר ווהפגיעה בסיכויי התעסוקה שלהם עקב הצמצום ב, כלכלית

, הרשויות מרכזיים יםים ומוסלמייהודיוכן חגים , אזרחיים , כולל בחגים ישראלייםמתסיסהחשש 

 הגדה המערבית ועזה.מפלסטינים את היכולת לצאת מ שמונע" כללי "סגרמטילות הישראליות 

ם יהתולאדמלהגיע על חקלאים פלסטינים המקשות על פי ארגוני זכויות אדם, ישראל הטילה מגבלות 

היו דיווחים שחיילים  .התפר'קו המכונה 'אזור אזור ב ,לגדר ההפרדה וממזרח לקו הירוקממערב 

 ציוד התפר לא אפשרו לחקלאים להכניס לאזורקו הכניסה לאזור את המחסומים בנקודות  תפעלוש

 .הובלת יבול זיתיםומכונות חקלאיות, כולל משאיות ל

גבילה את יכולתם של הפלסטינים לנסוע מעזה לגדה המערבית. מ םיהיתרהישראלית למתן מערכת ה

אישורים רחוקות ניתנים לעזתים  לעיתיםגבוהה דיווחו כי ההשכלה תחום המפלסטינים אנשי קשר 

, הרשויות הישראליות דרשו מפלסטינים המוקדארגון ללמוד באוניברסיטאות בגדה המערבית. על פי 

עזה" ולוותר מעבר ללחתום על "טופס  ,מתגוררים בעזהבעזה ו םמהגדה המערבית הנשואים לפלסטיני

 לצמיתות על זכותם לחזור לגדה.

ורי גישה מוגבלת" בגבולות היבשתיים והימיים סביב עזה, כשהיא מבססת זאת ישראל הכריזה על "אז

על עדויות שחמאס ניצל אזורים אלה לביצוע פיגועים או להברחת נשק וסחורות לעזה. היעדר מידע 

ברור לגבי אזורי הגישה המוגבלת יצר סיכונים לפלסטינים בעזה שחיים או עובדים בחוף הים התיכון 

ה לעיתים תשתנהשילוט רשמי לקו התיחום, והמדיניות הרשמית היה המערכת. לא  או בסמוך לגדר

 קרובות.

 ,, כלי נשק אחרים ומערכות מעקברחפניםרקטות, צורך חמאס בטכנולוגיות מסוימות ל עושההשימוש ש

. המחסור במכשירי GPS , כולל מכשירישימוש לכפושל ציוד לעזה הביא את ישראל להגביל את היבוא 

GPS אזור הפעילות  נוסף על כך. ת ולהימנע מהםמוגבל אזורי פעילות ימיתל הדייגים לאתר מקשה ע

מיילים ימיים מספר רב של פעמים  15ל־ 0הימית המותר לפלסטינים לאורך החוף בעזה השתנה בין 

גישה כינה ארגון לדברי גישה, ארגון ישראלי המתמקד בחופש התנועה הפלסטיני. כך במהלך השנה, 
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בלבול סביב הלזכויות אדם טענו כי  ארגוני חברה אזרחיתהשינויים צורה של ענישה קולקטיבית.  את

חקלאים ודייגים. על פי  על ירוכוחות ישראליים  מקרים שבהם כמההמותרים הביא לפעילות האזורי 

דרך הים. על פי האו"ם, הפסקות חשמל להוציא לפועל פעילות טרור ממשלת ישראל, חמאס ניסה 

שדותיהם לאחר רדת החשכה; בחלק מהמקרים את ד קבועות ותכופות אילצו את החקלאים בעזה לעב

השקו את שדותיהם  שהיו סמוכים לאזור הגישה המוגבלת כאשר הםחיילי צה"ל לעבר חקלאים ירו 

 .בלילה

על  ,הרגו שני אחים ופצעו דייג נוסף בחופי עזה ליד רפיח ,כוחות חיל הים המצריירו בספטמבר  25ב־

 פי דיווחים בתקשורת. לא היה ברור אם סירת האחים חצתה לתוך מימי מצרים.

ידי בכדורים מצופים עסל־כוחות חיל הים הישראלי בדייג העזתי חאדר אירו לכאורה  2019בפברואר 

רי הוא איבד את הראייה בשתי העיניים. לאחר בפנים ובחזה מטווח קרוב. בעקבות הי בוגומי ופגעו 

מעלה חשד להתנהגות בלתי הולמת  אינההתובע הצבאי כי פעולות כוחות צה"ל מצא בדיקת המקרה, 

 ברמה הפלילית, והחליט שלא לפתוח בחקירה פלילית, כך לטענת ממשלת ישראל.

משמעותית בתנועה  פגעהישראל, כולל ירושלים, שטחי הגדה למרבית ה בין המפרידגדר ההפרדה 

מחבלים כדי למנוע פיגועים של  הגדרהפלסטינית. הרשויות הישראליות הצהירו כי הקימו את 

בגדה המערבית ובירושלים. בנקודות הגדר חוצה יישובים פלסטיניים פלסטינים. באזורים מסוימים 

גרו פלסטינים  27,000בצלם העריך כי ארגון גדה המערבית. תוך הק"מ ל 16גדר נכנסת עד המסוימות 

הגדה חלקי דרך מחסומי הביטחון הישראליים כדי להגיע לשאר  לחצות ונדרשוביישובים ממערב לגדר 

 המערבית.

על ידי כוחות הביטחון משמעותיים אחרים לתנועה הפלסטינית כללו סגירת כבישים פנימיים  מכשולים

עזה. אנשים וסחורות פלסטינים בין הגדה המערבית ו תנועתוהגבלות ישראליות על הישראליים, 

לשיבושים גדולים בגדה  וגרמכשנסגרו, תרה, עזמחסום ו קונטיינרמחסור המחסומים מרכזיים, כמו 

א מנתק שליש , הו(ליד בית לחם) סגור קונטיינרהמחסום דיווחים בתקשורת. כאשר על פי  ,המערבית

בית לחם וחברון, מרמאללה תושבי  ובכלל זה אתמאוכלוסיית הגדה המערבית המתגוררת בדרום, 

והצפון. באופן דומה, מחסום זעתרה חוסם את התנועה בכל החלק הצפוני של הגדה המערבית, כולל 

ים משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטרי דיווחי התקשורת.על פי  ,שכם, טול כרם וג'נין

)UNOCHA(  קבועים ברחבי הגדה המערבית. הגבלות  מחסומים 593 הוצבובמהלך השנה דיווחכי
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כמעט על כל היבטי החיים הפלסטיניים, כולל השתתפות בחתונות  משפיעות שמטילה ישראלתנועה ה

וכן על והלוויות, גישה למקומות פולחן, תעסוקה, גישה לאדמות חקלאיות, בתי ספר ובתי חולים, 

פקקים . היו גם דיווחים על חולים שמתו בארגוני חברה אזרחיתשל לות יעפפעילות הומניטרית ופעילות, 

 ,שנעצרו על ידי צה"לזירות אירוע בדרך לתאונות או לשהיו אמבולנסים על ו ,לפני שהגיעו לבתי חולים

 .משך שעותב לעיתים

בירושלים, קהילות מספר גם  התלישראל חצהגדה המערבית שטחי מרבית הפרידה בין ש הגדר

חולים, כמו התושבים למקומות פולחן, תעסוקה, אדמות חקלאיות, בתי ספר ובתי  תעל גיש שפיעההו

, להגבלות . לדוגמהארגוני חברה אזרחיתשל סיוע הומניטרי ופעילות על ו גם על התנהלות עיתונאים

אחד לבכל נסיעה  תים רפואייםהגישה בירושלים הייתה השפעה שלילית על חולים פלסטינים וצוו

עיכובים במחסומים  ובכלל זה, מתמחה טיפול החולים הפלסטיניים במזרח ירושלים לצורךבתי מששת 

הרשויות הגבילו לעיתים את התנועה הפנימית בשכונות הפלסטיניות בירושלים  שנמשכו עד שעתיים.

 בראכוחסמו מעת לעת כניסות לשכונות של עיסאוויה, סילוואן וג'בל מו ,ובעיר העתיקה בירושלים

הגבלות התנועה בירושלים כי ו ,מטעמי ביטחוןנחוצה היתה שהגדר טענה שבמזרח ירושלים. הממשלה 

לא היתה כאשר או סדר הציבורי ה, שלום הציבור, צורך חקירהל ונדרששרק כ ויושמו ,זמניותהיו 

 אחרת.חלופה 

ממשלת ישראל הטילה הגבלות על העברת חומרים, סחורות ואנשים לתוך עזה וממנה החוצה, על רקע 

דיווחו על  Human Rights Watchו־אמנסטי אינטרנשיונל  הארגוניםחששות ביטחוניים וכלכליים. 

אשרות ישראליות, שהשפיעו על מתן סיוע הומניטרי בגדה המערבית  קשיים של עובדים זרים לקבל

ם דיווחו גם כי ממשלת ישראל מנעה מעובדי Human Rights Watchו־ובעזה. אמנסטי אינטרנשיונל 

ים דיווחו כי ממשלת בין־לאומי ארגוני חברה אזרחיתהיתרי כניסה מישראל לעזה. האו"ם וכמה שלהם 

. לישראל מעזהאישורי יציאה המקומיים בעזה  והארגונים הלא ממשלתייםצוותי האו"ם מנעה מישראל 

בהתאם לשיקולי הביטחון ו ,על בסיס פרטניממשלת ישראל הצהירה כי כל בקשות היציאה מעזה 

 הנובעים משליטתו בפועל של חמאס בעזה.

התנועה שאוכפים כוחות הביטחון  טענו כי איסורי הפלסטינית רשותותובעים המשויכים לשופטים 

 עבירלההפלסטינית הרשות  ה שלבגדה המערבית, כולל הגבלות ישראליות על יכולתהישראליים 

 .צדק משפט להבטיח, פוגעים ביכולתם ועדיםעצורים 
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המשיכה להיות מוגבלת ובלתי צפויה בכמה מחסומים,  אונר"א דיווח כי תנועת העובדים שלוארגון 

הגבלות התנועה בגדה  , וכיבמעבר של הגדרבעיקר אלה ששולטים בגישה למזרח ירושלים או 

. על פי אונר"א, בשתי עבודהימי  27המערבית, כולל מזרח ירושלים, הביאו לאובדן של לפחות 

למזרח ירושלים, דרשו הרשויות הישראליות  כניסהערבית, כולל לשם הזדמנויות במחסומים בגדה המ

ם שהשתייכו למשרדי סניף יעובדללא אופשר ,לערוך חיפוש ברכבי אונר"א, ולפחות בשלוש הזדמנויות

 .תםעבודלא יכלו להגיע ל םוה ,מחסוםבגדה המערבית לעבור באונר"א 

אונר"א בין ישראל לגדה ויות הישראליות כי כל תנועה של אנשי הרשדרשו מרץ עד יוני חודשים ב

או"ם ותאושר על ידי הרשויות השל המערבית, בשני הכיוונים, תתואם באמצעות היחידה לתיאום גישה 

אונר"א. מאוחר יותר הוסרה דרישה זו עבור על פי  ,מאות אישורים אישייםמה שהסתכם בהישראליות, 

, אנשי אונר"א בסוף השנהסים לישראל ומזרח ירושלים. אולם הגדה המערבית הנכנ צוות סניף

לנסוע  ושמבקשאו שהם אזרחים ישראלים  ,ישראל במזרח ירושליםמנפיקה תושב שתעודת המחזיקים ב

נדרשו עדיין  ,אונר"א) מתבצעת מרבית פעילותבהם  Bו־ Aשטחים לממזרח ירושלים לגדה המערבית (

 או"ם.של ההיחידה לתיאום גישה  דרךלהגיש בקשת תיאום 

חמאס מדי פעם מגבלות על תנועה אכף מגפת הקורונה,  בניסיון להילחם בהתפשטות :פנימיתתנועה 

את התנועה של הגביל חמאס בדרך כלל נורמות האסלאמיות שכופה להיכנע לחץ להפנימית בעזה. 

. היו דיווחים חוף היםציבוריים מסוימים כגון מרחבים בכדי לבקר לנסוע בקבוצות  לרוב נדרשונשים, ש

היא בת זוגם  איתם במרחב הציבורישאישה שהגברים להוכיח  שחייבוספורדיים על קציני ביטחון 

 הרשמית. 

כוחות הביטחון הישראליים באופן שגרתי פלסטינים במשך כמה שעות והעבירו עיכבו בגדה המערבית 

 ארגוני זכויות אדם.על פי  ,אותם לחקירות

הרשויות הישראליות ברכוש פלסטיני בגדה המערבית, אטמו כניסות פגעו נטען כי במהלך פשיטות, 

טילה הוהחרימו כלי רכב וסירות. ממשלת ישראל הצהירה כי היא נוספיםויציאות לבתים ולמבנים 

סבור שיש צורך צבאי בפעולה כזו, ואם ההפרעה לשגרת היה מגבלות קולקטיביות רק אם מפקד צבאי 

 בלתי מידתית.לא היתה ם החיים של אזרחים פלסטיני

המצטברים כבישים וקטעי דרכים ( 29ב־ של פלסטיניםסיעה נהרשויות הישראליות הגבילו או אסרו 
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. צה"ל בצלםעל פי , רבים מצירי התנועה הראשיים לליםווכק"מ) ברחבי הגדה המערבית,  100כ־ל

ישראל המשיכה  .שביצעפעולות מעצרים תק את הפלסטינים לבתיהם במהלך יהטיל גם עוצר זמני שר

 ים.בין־לאומיארגונים מספר של  כולל, גדר ההפרדהלהגביל את התנועה והפיתוח ליד 

שבשליטת ישראל בגדה  C בשטחלאדמותיהם קשיים להגיע חקלאים פלסטינים המשיכו לדווח על 

כפרים פלסטיניים מקרים רבים של דיווחו על  קהילתייםמנהיגים  ארגוני חברה אזרחיתהמערבית. 

. משטר היתרים ישראלי מסובך (הדורש שנותקו מגישה לאדמותיהם עקב הגדרשבבעלותם אדמות 

דיווח כי  המוקדארגון אדמותיהם. שטח מלוא ם את השימוש בנע מהויותר מעשרה אישורים שונים) מ

קודמות. בהשוואה לשנים לחציית הגדר, היתרים מתן נתוני ממשלת ישראל הראו ירידה ניכרת ב

מסיבות ביטחוניות. שנדחו  1%דווח רק על היתר נדחו, אם כי הבקשות למ 84%הנתונים הראו כי 

פגע מה שלטענתו שערים לאזורים אלה באיחור, את הדיווח גם כי הרשויות הישראליות פתחו  המוקד

 פלסטינים לעבד את אדמתם.החקלאים ביכולת של ה

 פריטים כפולייבוא  מנעוהגבלות הישראליות חומר נפץ, בשל האפשרות שישמשו לייצור נשק או 

חלק מהדייגים לתקן את את האפשרות של כבלים, מנועים ופיברגלס, בין השאר שימוש, הכוללים 

 סירותיהם.

את , וכן בחברוןתנועת כלי הרכב והליכה רגלית של הפלסטינים  להגבילצה״ל המשיך בגדה המערבית 

על כמה מאות המתנחלים הישראלים הגנה  של הטענב,הם ולעסקים שלהם במרכז העירגישתם לבתי

ם פרטיים בחברון כעמדות יהמתגוררים במרכז העיר. צה"ל המשיך להשתלט על גגות של בתים פלסטיני

ביטחון, כשהוא מאלץ משפחות להשאיר את דלת הכניסה פתוחה לכניסת חיילים. בתגובה לדיווחים 

אלא יש לאזנה מול צורכי הביטחון  ,לת ישראל כי חופש התנועה איננו זכות מוחלטתאלה הצהירה ממש

 והסדר הציבורי.

של להטיל הגבלות לסירוגין על גישה ממשלת ישראל המשיכה חששות ביטחוניים, בנימוקים של 

רשמיים ים ישריף. גורמים ישראלל־אחראם הר הבית או  וביניהםלאתרים דתיים מסוימים,  פלסטינים

התנועה, כולל הגבלת הגישה לירושלים בחגים יהודיים מרכזיים והמשך בניית גבלות הטלת השטענו 

מסיבות  הנעשעת פלסטינים מוסלמית ונוצרים בגדה המערבית, גדר ההפרדה, שהקשו על תנו

 .ביטחוניות
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של  שטחבדיווח כי הפלסטינים בעזה רואים  )UNOCHA( ם לתיאום עניינים הומניטריים"משרד האו

"סיכון כאזור במהגדר מטר  1,000כ־ עדבשטח של ", וכאזור "אסורמטר מגדר המערכת  300כ־עד 

 35%כ־כולל אזור זה כי  ךמערי UNOCHAלעבד את שדותיהם. מרתיע את החקלאים מגבוה", מה ש

 החקלאיות בעזה.מהאדמות 

מדי פעם מגבלות תנועה על פלסטינים שניסו לצאת מעזה  : חמאס בעזה אכףנסיעה מחוץ לעזה

תמיד חקירה של ברו לעזה ע שחזרולישראל דרך מעבר ארז, ולמצרים דרך מעבר רפיח. פלסטינים 

 החמאס בנוגע לפעילותם בישראל, בגדה המערבית או בחו"ל.

עזתים לקבל ו לא הצליחבמאי להפסיק את התיאום הביטחוני עם ישראל,  20ב־לאחר החלטת הרשות 

בין־וועד ה. המרכז הפלסטיני לזכויות אדם והאחדים טיפול רפואי מתקדם מחוץ לעזה במשך שבועות

מילאו את הפער באופן זמני, ואז העבירו את משימת התיאום לארגון  של הצלב האדום לאומי

 הבריאות העולמי, עד לחידוש התיאום הביטחוני.

לקבל אישורי נסיעה דרך  לבקשות של פלסטינים פעמים רבותדחו או לא נענו הרשויות הישראליות 

, בנימוקים בתוך עזה ןזמי ולקבל טיפול רפואי שאינ שביקשוחולים עבור  בין היתרמעבר ארז, 

מעבר ארז ידה רבה את הכניסה והיציאה מעזה דרך . הרשויות הישראליות הגבילו במביטחוניים

בישראל. מגבלות אלה לאנשי עסקים ולעובדי יום תרים הגבילו את ההיו בלבד, למקרים הומניטריים

רוב כתחנת ויזה; לירדן (ללקבלת ראיונות צורך לירושלים לאת המעבר פלסטינים חלק מהמנעו מ

משרד למרות ש. לימודיםלגדה המערבית לצורך עבודה או המשך) דרך גשר אלנבי; ומעבר לנסיעת 

להכניס לישראל דרך מעבר  אפשרעל פריטים שלות חדשות הגבלא היו כי הצהיר החוץ הישראלי 

טענים לטלפונים סלולריים או על איסור להעביר מהעזתים דיווחו על מגבלות נוספות, כולל  ארז,

 יותר מזוג נעליים אחד.

ממשלת ישראל המשיכה בביטולים סלקטיביים של אישורי שהייה לחלק מתושבי ירושלים הפלסטינים. 

א יכלו לחזור להתגורר בירושלים. הסיבות לביטול כללו החזקת תושבות פירוש הדבר שתושבים אלה ל

או בעזה במשך יותר משבע שנים; או אזרחות של מדינה אחרת; מגורים במדינה אחרת, בגדה המערבית 

 יכולת להוכיח ש"מרכז החיים" (המתפרש כמגורים מלאים) נמצא בירושלים. ־חוסר -הנפוץ ביותר  -או 

היתרי תושבות  17ממשלת ישראל ביטלה באוקטובר  28מ־ווח כי החל ימשרד החוץ הישראלי ד
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א לתקנות הכניסה לישראל, הנוגעת לאנשים ששהו מחוץ לישראל  11בירושלים בנימוק של תקנה 

יותר משבע שנים או רכשו אזרחות/מעמד תושבות קבע מחוץ לישראל. חלק מהפלסטינים שנולדו 

דו בחו"ל דיווחו כי איבדו את מעמד התושבות שלהם בירושלים, אך הממשלה בירושלים אך למ

הכחישה כי ביטלה את מעמד התושבות של מי שעזב לצורך לימודים בחו"ל בלבד. הממשלה הוסיפה 

תושבות של אנשים השומרים על "זיקה לישראל", וכי תושבים לשעבר שרוצים לחזור לא תבוטל כי 

 מחודש של תושבות בתנאים מסוימים.לישראל יוכלו לקבל מעמד 

של הרשות  םמסמכיבלא שהונפק על ידי ממשלת ישראל, אך  תושבפלסטינים המחזיקים באישור 

 למסמכים מיוחדים כדי לנסוע לחו"ל. ונזקק ,הפלסטינית או הירדנית

המשיך בית המשפט העליון בישראל לקיים את האיסור , ולמעט כמה יוצאים מן הכלל, במהלך השנה

לא באוניברסיטאות בגדה המערבית. סטודנטים בעזה  ללמודעל סטודנטים מעזה  2000שהוטל בשנת 

לא יעניקו להם הרשויות הישראליות שלהבנתם מכיוון  ,בדרך כלל לאוניברסיטאות בגדה המערביתפנו 

 ת הלימודים.במהלך שנאו שיוכלו לבטל את ההיתר  ,היתר

העיכובים במתן ההיתרים מצד הגורמים הישראליים גרמו לחלק מהפלסטינים להחמיץ את מועדי 

באוניברסיטאות זרות. בחלק מהמקרים ביקשו  ללמידהחילופי סטודנטים בחו"ל ו תוכניותהנסיעה ל

לפני קבלת האישור. הרשויות הישראליות עיכבו הרשויות מהסטודנטים להגיע לראיון תחקור ביטחוני 

 , מה שגרםשעברואיון הביטחוני יכמה מהסטודנטים ללא הגבלת זמן וללא כתב אישום בעקבות הר

 איונות אלה בשל חשש ממעצר.לסטודנטים אחרים לסרב להשתתף בר

ספטמבר סוף  ועדאת מעבר רפיח להולכי רגל,  פעמים במהלך השנהמספר  הרשויות במצרים פתחו

ים בין־לאומי ארגוני חברה אזרחית מספרל. האו"ם וויציאות וכניסות בסך הכ 35,577נרשמו דרכו 

דיווחו כי קבלת אישור מממשלת חמאס בעזה ומממשלת מצרים לנסוע דרך מעבר רפיח הייתה קשה 

 קרובות נדרשו לשלם שוחד לרשויות המקומיות. לעיתיםבמיוחד לפלסטינים מעזה, ש

היתר יציאה של תושבי עזה קבלת בקשות למההרשויות הישראליות כמה דחו גישה, ארגון לדברי 

משרד האו"ם לתיאום  "קרובי משפחה מדרגה ראשונה של פעיל חמאס". םבטענה שהמבקשים ה

יציאה מעזה הנשללו היתרי  וחלק מאנשי הצוות שלמדיווח כי  )UNOCHA( עניינים הומניטריים

סייע לכניסה, יציאה כדי ל ,בפועל בעזהבהיותו השולט  ,התיאום מול חמאס המשרד מנהל אתמכיוון ש
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 אנשי האו"ם.ונסיעה של 

 מעמד וטיפול בעקורים המתגוררים בשטחים .5

 .בתים בגדה המערבית ובמזרח ירושלים בגלל הריסות נעקרו מבתיהםבני אדם  1,001על פי נתוני האו"ם, 

בעזה ובגדה המערבית, עם מגבלות עקורים וארגונים הומניטריים אחרים סיפקו שירותים ל אונר"א

 .על תנועה וגישה לגבול יותמסוימות עקב הגבלות ישראל

 הגנה על פליטים .6

לשלושה  הישראליות בגדה המערבית הוביל עילות ביטחונית: פפגיעה במהגרים, פליטים וחסרי מדינה

ר"א, אחד מהם נהרג כאשר לפי הדיווחים ביצע פיגוע נגד אנשי כוחות הרוגים פלסטינים נתמכי אונ

 560כ־ם ביצעו יהביטחון הישראליים או נגד אזרחים ישראלים. על פי האו"ם, כוחות הביטחון הישראלי

בני  43פלסטינים. מבין הנפגעים הללו,  180פעולות במחנות הפליטים בגדה המערבית, במהלכם נפצעו 

 220הרשויות הישראליות הרסו על פי האו"ם,  קטינים, נפצעו כתוצאה מתחמושת חיה. שמונהאדם, בהם 

 פליטים. 287של מבנים השייכים לנתמכי אונר"א, והביאו לעקירתם 

, כאשר 2019התרחש ביולי  מדרום לבית לחםשהמקרה האחרון של הרוג במחנה הפליטים דהיישה 

. לדברי ממשלת ישראל, החקירה 14ה־ר בן הזימ ת'אירכוחות הביטחון הישראליים ירו למוות בארקאן 

 הסתיימה והפרקליטות הצבאית בוחנת את הממצאים.

גדה בחינוך, שירותי בריאות ושירותים חברתיים בירושלים, שירותי  המשיכה להעניקאונר"א סוכנות 

שגרם לעיכובים  ,מחסור במימון לאורך השנהלסבול מעזה; עם זאת, הסוכנות המשיכה בהמערבית ו

 בדבר 2019־פנימיים במשרד האו"ם לשירותי פיקוח חקירה שערך זמניים בתשלומי השכר לצוות. ב

אונר"א, לא נמצאו עדויות להונאה או בהאשמות על שחיתות וניהול כושל של צוות ההנהלה הבכיר 

במנגנוני נוש ומשמעותיים במשאבי אליקויים ניהול כושל ומצא נ ךשימוש לרעה בכספי תורמים, אל

חששות בנוגע לטפל ב כדי יותשל יוזמות ניהוללקדם שורה . אונר"א הצהירה כי תמשיך מתן דין וחשבון

 שקיפות, אחריות וקבלת החלטות מכלילה בארגון.ל

: לפלסטינים תושבי הגדה המערבית שטענו כי הם נמצאים בסכנת חיים בשל נטייתם המינית גישה למקלט

ו אלימות במשפחה, לא הייתה גישה למערכת המקלט בישראל; עם זאת, רבים או מסיבות אחרות, כמ
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את אותם הצהירו כי מצב זה הותיר  ארגוני חברה אזרחיתמהם התגוררו בישראל ללא מעמד חוקי. 

אנשים, שטענו כי אינם יכולים לחזור לגדה המערבית בגלל חשש מרדיפה, במצב שבו הם פגיעים לסחר 

מיניים, טרנסג'נדרים, ו־אלימות וניצול. חלק מהפלסטינים מקהילת הלסביות, הומואים, דבבני אדם, 

מטעם אישור זמני המאפשר להם להישאר בישראל, לקבל קווירים או אינטרסקס (להטב"ק+) הצליחו 

ו גישה לשירותים חברתיים אאישור עבודה זה לא כלל אם כי מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) 

 תלויה ועומדתהיתה לבית המשפט העליון בדרישה לזכויות אלה  ארגוני חברה אזרחיתה שהגישו . עתיר

הוכחה המתפ"ש ביקש , לפני מתן האישור, )UNHCRנציבות האו"ם לפליטים ( . לפי נתוניבסוף השנה

כל מקרה לגופו. המתפ"ש בוחן  במדינה שלישית. הממשלה הצהירה כיעבור להתגורר למאמצים ל

רשות האוכלוסין במרץ, השיקה  1ב־, HIAS בין־לאומיהארגון היהודי ה עתירה מנהלית של בעקבות

 לעבוד בישראל.בבני אדם,  תוכנית שאפשרה לפלסטינים שהוכרו כקורבנות סחר וההגירה

: פליטים פלסטינים בגדה המערבית ובעזה היו זכאים ללמוד בבתי ספר של גישה לשירותים בסיסיים

הגבלות התנועה את הגישה לשירותים מנעו במרפאות בריאות, אם כי במקרים מסוימים, אונר"א ולטיפול 

 ).ד1 ים של אונר"א בגדה המערבית (ראו סעיףבולמשא

ממשלת ישראל, אך אונר"א  ם שלהיתרימחויבים בפרויקטים של אונר"א בגדה המערבית ובעזה הכל 

 להיתרים במחנות פליטים. ותגישה בקשהאינה 

 כהמזון המשילגישה אונר"א דיווחה כי סוכנות אקונומיים בעזה פגעו קשות בפליטים. ו־הסוציהתנאים 

הרשמיים שלה  החלוקהאונר"א באופן זמני את חלוקת המזון במרכזי השעתה להיות בסיכון. בחודש מרץ 

 יד לאחר מכן.ימדלת לדלת כחלופה מ יםבמשלוח פתחהאך  נגיף הקורונה, כדי להימנע מהפצת

המשיכו לעכב את , בעלות שימוש כפוולכעל סחורות מסוימות הנחשבות  היבוא שמטילה ישראלהגבלות 

הרשויות הישראליות  2016פליטים. בשנת שנועדו לסייע לאלה כהפעולות ההומניטריות בעזה, כולל 

 המקריםשברוב תקף למשך שנה בלבד. מכיוון יהיה לפיה האישור לפרויקטים של אונר"א והציגו דרישה 

לאישור מחדש הגשת בקשה חוזרת דרישה זו חייבה , אחת שנהלוחות הזמנים של יישום הפרויקט מ חרגו

 רבים של הסוכנות. עלויות עבור פרויקטיםהוהגדיל את ביישומם שפגע  תהליךשל פרויקטים, 

 מחוסרי אזרחות .7

המוכרות על ידי  זהותפלסטינים בעזה חסרים תעודות  50,000–40,000, ארגוני חברה אזרחיתלפי 
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ישראל. חלקם נולדו בעזה אך מעולם לא הוכרו על ידי ישראל כתושבי עזה; חלקם ברחו מעזה במהלך 

מחסרי מאוחר יותר. חלק קטן חזרו אך  1967; וחלקם עזבו את עזה מסיבות שונות לאחר 1967מלחמת 

רק בתעודות זהות מחזיקים ובכל זאת אותה,  ובעזה ומעולם לא עזבנולדו מוכרות הזהות התעודות 

אוכלוסין הפלסטיני, מנהלת את מרשם ההפלסטינית שהונפקו על ידי חמאס. על פי הסכמי אוסלו, הרשות 

שינויים  ביצעהאישור ממשלת ישראל. ממשלת ישראל לא את  מחייבמעמד במרשם  אם כי כל שינוי

 .2000ברישום מאז שנת 

ביטחוני עם ישראל גרמה לשיבושים בנסיעות ובעבודה החלטת הרשות להשעות את התיאום האזרחי וה

של פלסטינים רבים, והותירה פערים רבים בתהליכים לקבלת אישורי עבודה, נסיעות רפואיות ומסמכים 

 אחרים.

עדכוני רישום האזרחי בישראל  מנהלהמשרד לענייני אזרחים פלסטינים ללא העביר  ,בין מאי לנובמבר

מידע זה, ישראל לא  בהיעדרת זהות. וותעוד מקרי מוות או מספרי דרכוניםלידות, אוכלוסין המשקפים 

אישר כי ללא המתפ"ש  הכירה בתעודות זהות של הרשות הפלסטינית שהונפקו במהלך ההשעיה.

רשומות מדויקות ומעודכנות במאגרי המידע בישראל, הרשויות הישראליות אינן יכולות לעבד את 

 ת ובעזה ומחוצה לה.תנועת הפלסטינים בגדה המערבי

שיאפשר  עבור בני זוג זרים של פלסטינים או ילדים פלסטינים שנולדו מחוץ לשטחים,לא קיים תהליך 

פלסטינים, והצעירים הילדים רבים מה ,לקבל מעמד חוקי קבוע בגדה המערבית. כתוצאה מכךלהם 

או כל מרבית משך מגוריהם בהוא מקום מקום שמעמד חוקי ב חסריבמיוחד אלה שנולדו בחו"ל, הם 

בגדה המערבית, אחת ין אבו חאפז היתר מבקר לשנה אבית משפט למ העניק 2019חייהם. בשנת 

, אך בשמו לחדש את ההיתרביקש  המוקדארגון נדחתה. חדשו ל והבקשהפג במהלך השנה, תוקפו ש

במחנה הפליטים ג'נין אבו חאפז התגורר  ,ללא מעמד חוקי. על פי הדיווחים אבו חאפזנותר בינתיים 

המשפחה  . בקשתאורוגואיילידת מו ימאז שהיה בן שלוש, כאשר עבר לשם עם אביו הפלסטיני וא

משנתיים  במשך יותרהוא עוכב במחסום והוחזק  2017כבר כמה שנים. בשנת ממתינה  משפחותאיחוד ל

אין לו שום אף שוחצי בכלא הישראלי ברמלה. ממשלת ישראל ביקשה לגרש אותו לברזיל, שם נולד, 

 .אינו דובר פורטוגזיתהיכרות עם המקום והוא 

 הליך הפוליטיבהשתתף . החופש ל3פרק 
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פלסטינים לבחור את ממשלתם ולהצביע קובע את הזכות של ההיסוד של הרשות הפלסטינית  חוק

על זכות בחירה  ויתבססובהצבעה חשאית  שיתקיימוחופשיות והוגנות, תקופתיות בבחירות 

בחירות ארציות בגדה המערבית או בעזה, ומנעה לא קיימה הרשות  2006אוניברסלית ושווה. מאז 

. ארגוני חברה אזרחית וחשבוןדין מהפלסטינים את האפשרות לבחור ממשלה משלהם או לתבוע ממנה 

אינם  יםאחר אמיסטייםסלהצהירו כי חמאס וארגונים א ,2007 בעזה, שנמצאת בשליטת חמאס מאז

מחלוקת ציבורית, אופוזיציה, אקטיביזם אזרחי או קידום ערכים המנוגדים לאידיאולוגיה  מוכנים לקבל

 הפוליטית והדתית של חמאס.

 ,לבחור את ממשלתם בבחירות תקופתיות חופשיות והוגנותם קובע את זכות האזרחיבישראל החוק 

ירושלים  רה אוניברסלית ושווה. תושביהמתקיימות בהצבעה חשאית ומבוססות על זכות בחי

ולהיבחר לחלק  העירוניותבעלי מעמד של תושבות קבע רשאים להצביע בבחירות הם הפלסטינים ש

כלליות או לכהן הוהם אינם רשאים להצביע בבחירות לראשות העיר, אך לא מהמשרות העירוניות, 

 בכנסת.

 בחירות והשתתפות פוליטית

לא נערכו בחירות ארציות בגדה המערבית ובעזה. הבחירות היו אמורות  2006: מאז הבחירות האחרונות

נערכו בחירות לרשויות  2017, אך הנשיא עבאס סירב להכריז עליהן. בשנת 2010להתקיים בשנת 

כי בית המשפט החוקתי של הרשות הוציא הנשיא עבאס הודיע  2018ת בגדה המערבית. בשנת המקומיו

חודשים.  שישה לערוך בחירות למועצה בתוך וקרא החלטה על פירוק המועצה המחוקקת הפלסטינית,

ופעם נוספת  2019בחירות אלה מעולם לא נערכו. הנהגת הפת"ח והחמאס דנה באפשרות הבחירות בסוף 

, שב והבטיח בנאומו בפני העצרת הכללית של האו"ם בספטמבר ,, כאשר הנשיא עבאס2020בשנת 

 .שייערכו בחירות

: הרשות הפלסטינית התירה למספר מצומצם של מפלגות לפעול בגדה מפלגות והשתתפות פוליטית

את חמאס  התיר של אנשי חמאס לערוך קמפיין ולארגן עצרות. בעזה םהמערבית, והגבילה את יכולת

 Humanהפת"ח. על פי ארגון  את זו שלקיומן של מפלגות אחרות אך הגביל את פעילותן, בעיקר 

Rights watch הרשות והחמאס עצרו באופן שרירותי כל צד את התומכים של הצד הנגדי, רק בשל ,

 השתייכות פוליטית או הבעת דעות.
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קבוצות ל מי שמשתייךנשים או ביל ברשות הפלסטינית המג חוקאין : קבוצות מיעוטוהשתתפות נשים 

נשים ומיעוטים רשאים להצביע על פי החוק, . בו אכן השתתפו ם, והפוליטיבתהליך המלקחת חלק מיעוט 

הן בגדה  ניכרים,עם חסמים חברתיים ותרבותיים  מתמודדותולהשתתף בחיים הפוליטיים, אם כי נשים 

לנשים, אך פעילות המועצה  20%שוריינה מכסה של בעזה. במועצה המחוקקת הפלסטינית  הןהמערבית 

 נוצרים. ארבעהונשים  שלושיש  ,חברים 22. בקבינט הרשות הפלסטינית המונה 2007הופסקה מאז 

 .נשים מתפקידי הנהגה בעזהבאופן כללי מדיר חמאס 

 . שחיתות והיעדר שקיפות בממשלה. 4פרק 

שות הפלסטינית קובע עונשים פליליים על הרשעה בשחיתות ציבורית, אך מעט מאוד נעשה החוק בר

 כדי להעמיד לדין פקידים מושחתים.

בקרב פקידי הפת"ח נמשכו, והיו קשורות במיוחד למתן  שחיתות: האשמות על פרקטיקות שחיתות

לעיתים נדירות פורסמו בפומבי. בחודש יולי הגיע נפוטיזם במינויים במגזר הציבורי, שרק לעדיפות ו

הזעם הציבורי לשיא, כפי שעלה משורה של סקרי דעת קהל, לאחר שכמה קרובי משפחה של 

למרות אילוצים תקציביים חמורים עקב סירוב הרשות  ,פוליטיקאים ידועים זכו במינויים מועדפים

מאז את התיאום הביטחוני עם ישראל הקפ במסגרתסים שישראל גובה עבורה, ילקבל את כספי המ

 מאי.חודש 

היו עדים לכאורה למקרים שחמאס היה שותף  ארגוני חברה אזרחיתבעזה משקיפים מקומיים ו

, כולל תנאי רכישה מועדפים של נדל"ן ורווחים כספיים מגביית מיסים ותשלומים שחיתותבפרקטיקות 

 הקשה מאוד על הדיווחים ועל הגישה למידע.לעזה. חמאס  יבואעל ה

נציגי עסקים מקומיים בעזה טענו כי המשרד לענייני אזרחים של הרשות הפלסטינית, המגיש בקשות 

בנפוטיזם והעניק יחס מועדף  היה מעורבחומרים מוגבלים לעזה,  להכנסתלרשויות הישראליות 

 .למשרדעזה המקורבים מליבואנים 

באחריות  כמעט לא נתבעו לשאתרשות הפלסטינית כפופים לחוקי גילוי פיננסי, אך : שרי הפיננסיגילוי 

עובדי המגזר הציבורי, כולל שרים, באמצעות פיננסי של . הרשות פרסמה מסמכי גילוי גילוי־בגין אי

 גילוי פיננסי.הוועדה למלחמה בשחיתות. חמאס בעזה לא דרש 
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של חשש לפגיעה לא ממשלתית ת או בין־לאומיחקירה  כלפיממשלתית ה העמדה. 5פרק 

 זכויות אדם ב

על עבודתם בגדה המערבית. מגבלות ים דיווחו על בין־לאומיארגוני זכויות אדם פלסטינים וארגונים 

הטרידו את עובדיהם ולחצו על ם יכוחות הביטחון והמשטרה הפלסטיניחלק מהארגונים דיווחו כי 

כללי המודיעין ה ובתוכםשל הרשות,  הביטחוןשירותי מאנשים וארגונים שלא לעבוד איתם. כמה 

 והמשטרה האזרחית הפלסטינית, מינו אנשי קשר רשמיים שעבדו עם ארגוני זכויות אדם.

 ובתוכםם הפועלים בגדה המערבית, בעזה, או בשניהם, יים ופלסטינייזכויות אדם ישראלארגוני מספר 

, דיווחו על הטרדה מצד מתנחלים ישראלים וממקורות שוברים שתיקהו רבנים לזכויות אדם, בצלם

דיווחו כי  ,Human Rights Watchו־ יש דיןכמו גם הארגונים הלאומיים  ,אלה ארגוניםאנונימיים. 

מוות או תקיפה ם בחקירות, הפחדות, איומיוכן שירותי הביטחון,  של עברו תשאולחלק מעובדיהם 

שעות במחסומים  כמהבמשך  שלו עוכבופלסטינים השטח מעובדי הדיווח כי כמה  יש דיןארגון פיזית. 

בתקופות  התגברוארגונים טענו כי התנהגויות אלה ה. יש דיןלאחר שנמצאו ברשותם חומרי מחקר של 

אותם אויבים או  כינואו , הארגונים שלת ישראל התבטאו נגד פעילותממגורמים רשמיים בבהן ש

 התנגדותם למדיניות ממשלת ישראל. בעקבותבוגדים 

במשרדיהם כדי לדרוש  התראההפועלים בעזה דיווחו כי נציגי חמאס הופיעו ללא  ארגוני חברה אזרחית

לחקירה נציגים של הארגונים זימנו סים, תבעו רשימות של מקבלי השכר ומידע על השכר, ויתשלומי מ

 במשטרה.

 ארגוני חברה אזרחיתארגונים הומניטריים המשיכו להביע דאגה בנוגע לצמצום מרחב הפעולה של 

 ים בעזה, ובכלל זה איסורי נסיעה שהטילה ישראל ומשפיעים על הצוותים בעזה.בין־לאומי

עקבו אחר נוהלי ממשלת ישראל בגדה  יםבין־לאומים וים, ישראלייפלסטיני ארגוני חברה אזרחית

 המערבית ובעזה ופרסמו את ממצאיהם.

: פקידי הרשות הפלסטינית בדרך כלל שיתפו פעולה והתירו ביקורים ים אחריםבין־לאומיהאו"ם וגופים 

 ים אחרים.בין־לאומישל נציגים של האו"ם ושל ארגונים 

מטעם מועצת זכויות המיוחד  המשקיף'שלה עם שיתוף הפעולה ־ממשלת ישראל המשיכה במדיניות אי

בפברואר השעתה הממשלה את  12ב־. '1967הכבושים מאז  לענייני השטחים הפלסטינייםהאדם 
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מועצת מאגר שפרסמה ה, בעקבות )OHCHRהיחסים עם הנציב העליון של האו"ם לזכויות אדם (

פעילות עסקית הקשורה להתנחלויות בשטח הפלסטיני ו"חברות  הכולל ,זכויות האדם של האו"ם

הממשלה לא האריכה כי מאז יוני  Middle East Eyeלאתר החדשות מסר  OHCHRהכבוש". צוות 

אנשי  12מתוך  תשעהבאוקטובר,  15־הצוות בשל השעיית היחסים, וכי החל מ הוויזה של אנשיאת 

ארגוני זכויות אדם וחברה  17שלחו באוקטובר  20ב־עזבו את המדינה.  OHCHR הצוות הזרים של

משרד הנציב העליון לזכויות אזרחית בישראל מכתב לשר החוץ בדרישה שהמשרד יבטל את צעדיו נגד 

 .הוויזה הנפקותויחדש את אדם, 

 ים.בין־לאומיטריד חברי ארגונים מחמאס שעל דיווחים רבים התקבלו 

לשמש  ) המשיכהICHRהנציבות הפלסטינית העצמאית לזכויות אדם (: ייםממשלת אדםזכויות  גופי

דוחות חודשיים  מהפרסנציבות ה. מטעם הרשות הפלסטינית זכויות אדםותלונות הציבור ות לכנציב

המלצות רשמיות גם  הנציבות פרסמהושנתיים על הפרות זכויות אדם באזורים שבשליטת הרשות; 

 מחסור במשאבים שהגביל את יכולתה עם ההתמודדאך  ,עצמאיף גובדרך כלל  נציבות הייתהלרשות. ה

 מה.יים לזכויות אדם שיתפו פעולה עבין־לאומימקומיים ו ארגוני חברה אזרחיתלעבוד ביעילות. 

 ת וסחר בבני אדםוחברתי עוולות. אפליה, 6פרק 

 נשים 

, כי אף שהרשות הפלסטינית , מחמוד אלחבשינואר אמר השופט הראשי של בית הדין השרעיחודש ב

), הרשות מחויבת רק למה שעולה CEDAWחתמה על האמנה לביעור כל צורות האפליה כלפי נשים (

הצעת החוק  אמר חבש על דיווחים בתקשורת. בהצהרה אחרת,על פי  ,בקנה אחד עם החוק האסלאמי

דיווחים על פי  ,מנוגדת לחוק השריעהשנמצאת בהליכי חקיקה זמן רב כי היא להגנת המשפחה 

 בתקשורת.

הרשות הפלסטינית את האמנה לביעור כל צורות האפליה כלפי נשים בכתב לא פרסמה  בסוף השנה

 - העת הרשמי, מה שהיה מעניק לאמנה מעמד משפטי מחייב, ולא העבירה את החוק להגנת המשפחה

ים יארגוני זכויות ישראלכמה לנוכח איומים והפחדות, יצאו המרכז לסיוע וייעוץ משפטי לנשים. על פי 

לתנועות חברתיות ולהגיב לרשות לתמוך בארגוני החברה האזרחית  בקריאה האו"םם עם יופלסטיני

זכויות אדם, היועץ המשפטי לממשלה  ארגוניפי . ללחוק הגנת המשפחה הןהמתנגדות הן לאמנה 
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 .ובני משפחותיהם כויות נשיםכלפי עובדים בארגון לזשהופנו ושירותי הביטחון התעלמו מאיומי מוות 

רה המשפטית אינה רשות הפלסטינית, אך ההגדהחוק ב: אונס אינו חוקי על פי אונס ואלימות במשפחה

שנות מאסר. הרשות ביטלה את החוק  15–5זוג. העונש על הרשעה באונס הוא  מתייחסת לאונס בני

באופן אפקטיבי . גם הרשות וגם חמאס לא אכפו הקורבןשפטר אנס מאחריות פלילית אם התחתן עם 

 .חוקים הנוגעים לאונס בגדה המערבית ובעזה

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הרשות, אחת מכל חמש נשים פלסטיניות בגדה 

 נמצאותהמערבית ובעזה דיווחה על לפחות אירוע אחד של התעללות פיזית מצד בעלה. נשים בעזה 

רשות בחוק המאשר נשים בגדה המערבית. של בן הזוג קורבן להתעללות יפול ל בסיכון כפול

 פשע. הן וחבלההפלסטינית אינו אוסר במפורש על אלימות במשפחה, אך תקיפה 

במקרים של אלימות במשפחה בגדה המערבית ובעזה.  ביעילותהרשות וחמאס לא אכפו את החוק 

פגיעה דיווחו כי נשים פלסטיניות לרוב לא היו מוכנות לדווח על מקרי אלימות או  ארגוני חברה אזרחית

ילדים דיווחו על וזכויות נשים  לסיוע. ארגוני נמוכות ותחשש לנקמה או ציפיעקב לרשות או לחמאס, 

שנקשרו לאמצעים לריסון מגפת הקורונה, ופגיעות נוספות עלייה חדה באירועי אלימות במשפחה 

 רים וסגירת עסקים.שכללו סג

הרג שעי מונע שימוש ב"כבוד המשפחה" כהגנה לתוקפים בפ: החוק הגים מסורתיים פוגעניים אחריםנְ 

 לפסוקשל שופטים כך שיאסור את הנוהג תיקנה הרשות את החוק  2018כבוד". בשנת "על רקע 

טענו  חברה אזרחית ארגוניעונשים קלים יותר על פשעים נגד נשים וילדים לעומת פשעים נגד גברים. 

נשים נהרגו בגדה  SHAMS( ,32( דמוקרטיה ותקשורתהמרכז לכי החוק המתוקן לא נאכף דיו. על פי 

המשטרה הפלסטינית בחקירת מותה של פתחה באוקטובר  21ב־אוקטובר. לינואר בין המערבית ובעזה 

ריון בביתה בעיירה נבי אליאס בגדה המערבית, על פי דיווחים בתקשורת. זמן קצר לאחר יאישה בה

, אך ה. החקירה נמשכתכי בעלה של האישה הרג אותהפלסטיני תחילת החקירה, הצהיר משרד הרווחה 

 אישום. לא הוגש כתב סוף השנהעד 

 אחת על רצח בני משפחההתובע הכללי של הרשות לדין שלושה גברים העמיד בספטמבר  21בתאריך 

דיווחי התקשורת. על פי  ,רצח על רקע כבוד המשפחהכבמה שהוגדר לכאורה  ,2019ב־ישרא גריב 

היה התיק  בסוף השנההקורונה.  תקנות החירום עקב מגיפת בגלל  אחדות הדיונים בתיק נדחו פעמים
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 .תלוי ועומד

בעיה משמעותית ונרחבת  אמינית, שהימתייחס להטרדה שרשות הפלסטינית : אין חוק בהטרדה מינית

יות אאחרהרשויות בהן  ראובגדה המערבית ובעזה. חלק מהנשים טענו שכאשר דיווחו על הטרדות, 

 התנהגות המטרידה של גברים.שהביאה ללהתגרות 

 שהפעילו: לא היו דיווחים על הפלה כפויה או עיקור לא רצוני הקשורה לבקרת אוכלוסייהכפייה 

 ה.רשויות הממשל

על  חוק היסוד הפלסטיני שמבוססנכללים בירושה של מוסלמים בגדה המערבית ובעזה חוקי : אפליה

. על פי חוק היסוד הפלסטיני, לנשים יש זכות לירושה, אך בדרך כלל הן מקבלות פחות השריעה

על  גברים בני משפחתםנשים על ידי הותקפו  במקרים מסויימיםעל פי ארגוני זכויות אדם,  מגברים.

אך לקהילות נוצריות מוכרות קיימות מערכות משפט אזרחיות נפרדות, אומנם ירושה. בזכותן שטענו ל

 חוק היסוד הפלסטיני.פועלות לפי קהילות אלה גם אין חוק אזרחי נפרד לנוצרים, ולכן 

להוסיף תנאים לחוזי הנישואין כדי להגן  רשאיותלהתחתן עם יותר מאישה אחת. נשים  רשאיםגברים 

 לעיתיםעשו זאת רק הן משמורת על ילדים, אך מחלוקות על האינטרסים שלהן במקרה של גירושין ו

. התנכלויותמקומיים יעצו לעיתים לנשים כאלה לעזוב את קהילותיהן כדי למנוע רחוקות. פקידים 

ארגוני חברה פלה נשים. על פי דיווחי עיתונות וסלאם שמפרשנות שמרנית לאבעזה כף וחמאס א

על ידי חמאס בעזה שלחו בנות הביתה בגלל שמנוהלים , בחלק מהמקרים מורים בבתי ספר אזרחית

 שמרני, אם כי האכיפה לא הייתה שיטתית.ה את הלבוששלא לבשו 

לא העסיקו  בדרך כללדיווחים על אפליה בעבודה על רקע מגדרי כלפי נשים היו נפוצים, ומפעלים 

 להימנע מהצורך לאשר חופשת לידה. כדישנישאו לאחרונה, נשים ריון או ינשים בה

 ילדים

פלסטינים שנולדו בגדה המערבית ובעזה, וישראל  מנהלת רישום של: הרשות הפלסטינית מרשם לידות

האזרחי בישראל. הרשות אינה רשאית לקבוע אזרחות. ילדים  נהלמִ דורשת מהרשות להעביר מידע זה ל

האזרחי אם נולדו בגדה  מנהלתעודת זהות פלסטינית שהונפקה על ידי ה להורים פלסטינים רשאים לקבל

האזרחי  מנהלהמערבית או בעזה להורה המחזיק בתעודת זהות פלסטינית. משרד הפנים הפלסטיני וה

 בישראל ממלאים שניהם תפקיד בקביעת זכאותו של אדם לתעודה זו.
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פלסטינים החלק משל פלסטינים שנולדו בירושלים, אם כי מנהלת את רישומי הלידה ממשלת ישראל 

מ־יותר יש כי  ךסנט איב העריארגון יים יכולים להימשך שנים. מנהלכי עיכובים מניסיונם דיווחו 

 .במזרח ירושלים לא מתועדיםילדים  10,000

, חמאס, מוסדות דת וקרנות פרטיות מספקים אינו אוניברסלי. אונר"אבעזה : החינוך היסודי חינוך

הלימודים של הרשות הפלסטינית, אונר"א סיפקה שיעורים מיוחדים בנושא  תוכניתנוסף על הדרכות. 

קורסים להכשרה שלו זכויות אדם, יישוב סכסוכים וסובלנות. היו דיווחים שהחמאס הציע בבתי הספר 

 ילדים בגיל בית הספר.פתוחים להרשמה ל והיובמהלך מחנות קיץ לנוער, שהתקיימו צבאית 

כוחות הביטחון ובאוניברסיטאות הפלסטיניות את  הפלסטיניממשל גורמים בבגדה המערבית האשימו 

קמפוסים באוניברסיטאות, במיוחד באזורים הקרובים להתנחלויות הישראליים בשיבוש הלימודים ב

כוחות ישראליים בגדה המערבית, מצד " הפרעה ללימודיםמקרים של " 113תיעד "ם . האויותישראל

בתי ספר או בסמוך תוך ב ,י גז מדמיע, רימוני הלם או כלי נשק אחריםמכלמהם כללו ירי של  18%

 להם.

בתי ספר שנבנו השיג אישורים להקמת בתי ספר והריסת , הקושי לארגוני חברה אזרחיתמספרלטענת 

השכלה. לרכוש גדה המערבית בפלסטינים הילדים המנעו מרבים מעל ידי ישראל ללא אישורים 

בגדה המערבית ובמזרח ירושלים פגעו גם בגישה של  C בשטחהמגבלות הישראליות על בנייה 

בתי ספר במזרח ירושלים,  8ו־ Cבתי ספר בשטח  44אוקטובר, עד פלסטינים לחינוך. התלמידים ה

 בצלםארגון , על פי האו"ם. ו מלאיםחלקיים אהריסה צוי תחת תלמידים, היו  5,200כ־המשרתים 

שולחנות  12ו־ות כיסא 30האזרחי בישראל לוחות פח לקירוי,  מנהלבספטמבר החרים ה 10ב־דיווח כי 

גדה המערבית בהאזרחי ביצע הריסות  מנהלין, מזרחית לרמאללה. הת־כיתה מבית ספר יסודי בראס א

יכולתם ללמוד בבית  הקשו עלו, מביתם קטינים פלסטינים 510שהסתכמו בעקירת  ומזרח ירושלים

 האו"ם.על פי  ,הספר

בירושלים. בהתבסס על נתוני האוכלוסייה של  םמספיק כיתות לימוד לתלמידילא היו לפי דיווחים, 

בשנים קודמות מחסור של  עיר עמים ארגון החברה האזרחיתהעריך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

ילדים  18,600כי  ךהעריאף כיתות לילדים פלסטינים תושבי מזרח ירושלים. עיר עמים  2,500

 בית ספר.אינם רשומים באף פלסטינים בירושלים 
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אוסר על אלימות  הפלסטיניחוק ההתעללות בילדים הייתה נפוצה.  ,: על פי הדיווחיםהתעללות בילדים

עבירות שהורשעו ב תוקפיםחמאס בעזה לעיתים נדירות הענישו הובגדה אולם הרשויות כלפי ילדים; 

 תקנות החירום בעקבות מגיפת תקופת. הדיווחים על התעללות במשפחה גדלו בבמשפחהאלימות של 

 הקורונה. 

 - ג'מאלי בעזהל־אמל א ,11ה־ג'מאלי למוות במקל את בתו בת ל־אחמד מדחת אהכה ביולי  9ב־

על ילדים. בנתיחת הגופה נמצאו פצעים בכל גופה, כולל שבר בגולגולת. ארגוני סנגור על על פי 

 נותרהתיק  בסוף השנהמה החורגת. ידולר מא 30אביה האשים אותה בגנבה בשווי  ,פי הדיווחים

 .תלוי ועומד

 שחמאס מכשיר ילדים כלוחמים.על כך התקבלו דיווחים 

נראה שנישואי ילדים לא היו נפוצים בגדה : נישואי ילדים, נישואי קטינים, ונישואים בכפייה

, כולל המרכז לסיוע וייעוץ משפטי לנשים. הנשיא ארגוני חברה אזרחיתעל פי  ,המערבית ובעזה

חוקיים רק אם שני הצדדים נכנסים אליהם מרצונם  ם הםעבאס הוציא צו נשיאותי שהכריז שנישואי

הם "לטובת שני  כים שהנישואיםשופט מסומעלה. הצו מחריג קטינים אם  18החופשי ושניהם בני 

 400חבש, ל־השופט העליון של בית הדין השרעי, מחמוד אאישר סוף אוקטובר עד הצדדים". 

המקרים . חלק מהנימוקים להצדקת ת פלסטינייםורכלי תקשעל פי  ,בקשות 2,000חריגים מתוך 

חלק  שציין כילנשים,  המרכז לסיוע וייעוץ משפטיעל פי , לא הציגו סיבה מספקת החריגים

לתת לאשתו הסכים "הבעל דה הסכימה לנישואין ללא כפייה", או "היל הםמהנימוקים המקובלים 

 .להשלים את לימודיה"

: הרשות רואה באונס עבירה על החוק, על בסיס חוק העונשין הירדני. הרשעה ניצול מיני של ילדים

מלי של שבע שנות מאסר. בעזה, תחת שלטון עונש מיניגוררת  15באונס כאשר הקורבן מתחת לגיל 

, יעמדו בפני עונש מוות. התקבלו 14חמאס, חשודים שהורשעו באונס שבו הקורבן מתחת לגיל 

 דיווח על ניצול מיני של ילדים לשלטונות חמאס.־דיווחים כי הנורמות החברתיות בעזה הובילו לתת

מספר משמעותי הביאו לכך ש) ד2 סעיף והריסה (רא מצב הסכסוך וצווי: שנעקרו מביתםילדים 

 .נעקרו מביתם בגדה המערבית ובעזה של ילדים פלסטינים

 אנטישמיות
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ישראליות בגדה הבהתנחלויות מספר התושבים היהודים על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 .2019סוף עד  441,600על ו ,2019 תחילתעד תושבים יהודים  427,800כ־עמד על המערבית 

מוסלמים השתמשו ברטוריקה אנטישמית, כולל הכחשת שואה. הדת מנהיגי הפלסטינים וממהחלק 

כמיהה לעולם ללא ישראל ם של בקביעות גם בשיח הציבורי, כולל ביטוייהייתה נוכחת אנטישמיות 

 התפשטותלאת ישראל  הקושרים ביטויים השמיעוישראלים. פקידי הרשות  נגדוהאדרת פיגועי הטרור 

, איברהים הפלסטינית גדה המערבית. התקשורת דיווחה כי דובר ממשלת הרשותנגיף הקורונה ב

], את הנגיף[באפריל כי הישראלים "לא רק מייצאים  13ב־מלחם, אמר במסיבת עיתונאים שהתקיימה 

באתר פת"ח כתב בספטמבר  26ב־ ".הנגיף הזה. אלה לא האשמות. אלה עובדות ם שלהם סוכני

מכון המחקר . בפלטפורמה ס״סטורי״קדם לו כי פייסבוק הגבילה את יכולתו הרשמי שלהפייסבוק 

עליהם דיווח כי ששל החששות תוצאה ההגבלה הייתה טען כי  'מבט לתקשורת הפלסטינית'הישראלי 

בין הרשויות הישראליות מתיחות מוגברת בתקופות של  .טרור והסתה לאלימותהפת"ח מעודד 

סרטים מצוירים שעודדו  לעיתיםלפלסטינים, העיתונות הפלסטינית והרשתות החברתיות הפיצו 

תקשורת רשמיים של הרשות הפלסטינית פרסמו ושידרו חומרים ערוצי פיגועים נגד ישראלים, ו

 שכללו תכנים אנטישמיים.

תכנים בעייתיים בספרי הלימוד הפלסטיניים, כולל דוגמאות מיליטריסטיות  טטויצארגוני חברה אזרחית 

על . סלאם בעת לימוד דתותיהדות לצד הנצרות והאוכן היעדר ציון ההמופנות נגד ישראל,  לא ראויות

 מחבלים,בתי ספר על שם  31ל־ לפחותקרא  הפלסטיני משרד החינוךפי 'מבט לתקשורת הפלסטינית', 

הם מחווה בתי ספר שמות  41לפחות ואילו ם, ר נוספים על שם משתפי פעולה נאצישלושה בתי ספלו

דאגה ביחס  המביעדוח  ,אפליה על רקע גזענילמיגור פרסמה ועדת האו"ם  2019". באוגוסט שהידים"ל

ת, וחברתי וכן ברשתותתקשורת מסוימים, במיוחד אלה הנשלטים על ידי חמאס, ערוצי שנאה ב יל"דבר

להסית אלימות, ועלולים  שנאהאשר מלבים לימוד וספרי לימוד,  תוכניותבציבור ו שיאנהצהרות ב

 .גם אנטישמיות"מלבים  לעיתיםשבמיוחד דברי שנאה נגד ישראלים, 

 ספרי הדרכהכי  2019ח באוגוסט ירושלים, דיוושמשכנו ב התיכון,המרכז לחקר מדיניות המזרח 

לגיטימציה לנוכחות ה־דעושים  2018עד  2016שנים רשות הפלסטינית שפורסמו במורים של הל

, "להשמידכ"תוקפניים, ברברים, מלאי שנאה ונחושים  , המוצגיםיהודים לשהיהודים ודמוניזציה 

ושר החינוך הפלסטיני  אשתייהמוחמד הממשלה הפלסטיני ראש . ימיו"ראשית האסלאם מ "אויביכו
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הודעה אישרה במאי  18ב־שינויים חיוביים בספרי הלימוד. יוכנסו מרואן אוורטני הצהירו שניהם כי 

הלימודים של הרשות הפלסטינית לשנת  תוכניתהממשלה הפלסטינית תוכנית להכניס שינויים ב של

תוכנית למעקב אחר השפעות השלום,  IMPACT-SEדוח מכון . על פי 2021–2020הלימודים 

קיצוניים החדשים וספרי הלימוד  ,של אונסק"ו סטנדרטיםהיותר מעוד הלימודים הפלסטינית התרחקה 

 יותר מאלה שפורסמו בעבר.עוד 

בשליטת חמאס, פרסמו ושידרו ו מקרים שבהם כלי תקשורת, במיוחד אלה שבעזה ובגדה המערבית הי

 הסתה לאלימותלכלל  לעיתיםים שכללו תכנים אנטישמיים, שהגיעו חומר

 סחר בבני אדם

 ןמספר קטיש , ועל פי הדיווחים בבני אדםסחר על האוסר במפורש  אין חוק רשות הפלסטיניתב

 )ב7 סעיף ובעזה (רא הןבגדה המערבית , הן כפייהחוו עבודה בשבוגרים פלסטינים של ילדים ו

 אנשים עם מוגבלויות

מוגבלות קבועה או חלקית ביכולות פיזיות, להפלות על רקע רשות הפלסטינית אוסר בחוק ה

הנציבות הפלסטינית מידע או תקשורת. נגישות למבנים, מחייב  אינוהחוק פסיכולוגיות או נפשיות. 

פלסטיניים ברחבי הגדה המערבית. אזורים על היעדר תחבורה נגישה ב הדיווח העצמאית לזכויות אדם

 היא לספק נגישות בכל המבנים החדשים במחנות הפליטים המדיניות של אונר"א

בחברון, כדי שמסגד איברהימי מערת המכפלה/הרשויות הישראליות קידמו תוכניות להקמת מעלית ב

לאפשר גישה לאנשים בכיסאות גלגלים. על פי הסכמי אוסלו, על הרשות העירונית הפלסטינית בחברון 

דיווחים בתקשורת. גורמים רשמיים על פי  ,רבה לעשות זאתלהוציא לשם כך היתר לבנייה, והיא סי

 ברשות כינו את הבנייה פשע המקביל לסיפוח אדמות פלסטיניות.

. הרשות ברמה נמוכה ולא עקביתוטיפול  יםשירותבגדה המערבית ובעזה זכו לאנשים עם מוגבלות 

כדי לתת מענה  אזרחיתארגוני חברה בסוכנויות האו"ם ובאופן חלקי נתלים חמאס בעזה הבגדה ו

לאנשים עם מוגבלות נמוך מהסטנדרט חמאס הציעו טיפול  הןהן הרשות ו אנשים עם מוגבלות פיזית,ל

הזנחה מצד חמאס כי ה ציין Human Rights watch ארגון .חברה אזרחיתארגוני על פי  ,נפשית

להיעדר הביאו ים עם מוגבלות בעזה, השפיעו משמעותית על חייהם של אנשעל ידי ישראל וסגירת עזה 

. הפלסטינים בעזה דיווחו על התאמות תשתית ותסטיגמתרמו להעמקת מכשירים מסייעים ונגישות ל
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סאות גלגלים ועזרי ניידות יכ יבואעל קושי בוכן לאנשים עם מוגבלות בניידות,  ,אם בכלל ,מעטות

ניידות לאנשים שנפצעו בתקיפות אוויריות של ישראל  תבות ועזרייותר לספק תו נטהאחרים. חמאס 

 .ארגוני חברה אזרחיתעל פי  ,מאשר לאלה שנולדו עם מוגבלות ,עזהבגדר סמוך לאו בהפגנות 

איאד חלאק, גבר פלסטיני עם את הרג במהלכו ירה ושמרדף שוטר מג"ב בירושלים ניהל במאי  30ב־

 )א1 סעיף ו(רא לעצורהשוטר לקריאות נענה אוטיזם, לאחר שלא 

 מיעוט אתני/גזעי/לאומי של אוכלוסיות 

. על פי ההערכות בדואים פלסטינים 35,000בגדה המערבית  Cמתגוררים בשטח , במקוםלפי ארגון 

בדואים לרוב מתגוררים באזורים שהוגדרו על ידי ישראל הפליטים הרשומים באונר"א. מהם רבים 

התנחלות. ההריסה והעקירה הכפויה של קהילות בדואיות כשטח צבאי סגור או שטח המתוכנן להרחבת 

נמשכה. לרבים מיישובים אלה אין גישה למים, שירותי  Cורועי צאן מצד ממשלת ישראל בשטח 

 בריאות, חינוך ושירותים בסיסיים אחרים.

ם כלפי ייהודייחידים וארגונים פיגועי "תג מחיר", המתייחסים לאלימות של  התרחשולאורך השנה 

מוצהרת לגבות "מחיר" לפעולות ם, מתוך מטרה רכושפגיעה בסטינים ואזרחי ישראל הערבים ופל

 התאגדותהאינטרסים של התוקפים. ממשלת ישראל מסווגת כל ונוגדות את הממשלה וקטת שנ

עבירה ביטחונית נחשבות ל" תג מחיר"ת ומתקפו ,חוקית כהתאגדות לאהמשתמשת בביטוי "תג מחיר" 

, פגיעה שחתת נכסכלי רכב, הנזק להיו העבירות הנפוצות ביותר ). על פי המשטרה, ת(בניגוד לפלילי

בינואר הציתו  24ב־, הלדוגמכך אדמות חקלאיות. נזק לנוצרים, תקיפה ולבאתרים קדושים למוסלמים ו

דיווחים על פי  ,פשע שנאהנחשד כ, במה שרפת בירושליםעלא ידועים מסגד בשכונת ש תוקפים

חוקי בלתי  למאחזקשורה החשודה ההצתה כי המסגד העידו על בתקשורת. כתובות גרפיטי שרוססו 

 בינואר. 15ב־כוח מג"ב הרס חלקים ממנו בגדה המערבית ש

 על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית ופגיעה מעשי אלימות, הפללה 

, אינו אוסר על פעילות 1960מבוסס על חוק העונשין הירדני משנת הפלסטיני, שחוק הבגדה המערבית, 

דיווחו על קציני ביטחון של הרשות ועל  ארגוני חברה אזרחיתבהסכמה. הנעשית מינית ־מינית חד

 עצרו אנשים בגלל נטייתם המינית או זהותם המגדרית. בעזה, לעיתיםשכנים שהטרידו, התעללו ו

ארגוני  .1936מ־מכוח חוק העונשין הבריטי  פליליים חשביםנבע" מעשים מיניים "בניגוד לסדר הט
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ועצרו אנשים בגלל נטייתם המינית או  הטרידודיווחו כי כוחות הביטחון של חמאס  חברה אזרחית

 זהותם המגדרית

 ואיידס HIVסביב סטיגמה חברתית 

או איידס,  HIVרטיות לחולים עם פברשות הפלסטינית מעניק טיפול והגנה על משרד הבריאות אף ש

הראו כי  נקודתיות. עדויות ווחתהיא תופעה ר בגדה המערביתבמחלה החולים חברתית כלפי האפליה ה

 בעזהגם איידס נפוצה מאוד חולי ו HIV נשאיאפליה חברתית נגד 

 ואפליהתופעות אחרות של אלימות חברתית 

ברכבו בשוטר  פגע אברהים הלסא, לאחר שהלסאאת שוטרי מג"ב ישראל והרגו ירו באפריל  22ב־

 תקשורת.בו בצלםדיווחי על פי  - מג"ב, ואז יצא מרכבו ודקר את השוטר

אירועי זריקת  1,500כ־בגדה המערבית:  של פלסטינים על ישראליםות הבאצה"ל דיווח על ההתקפות 

מצילים ללא 'מתנדבים הישראלי פיגועי דקירה. ארגון ה תשעהומקרים של אירועי אש חיה  31אבנים, 

התקפות של פלסטינים על אזרחים ישראלים בגדה  2,273דיווח על  ,הפועל בגדה המערבית 'גבולות

השלכת בקבוקי תבערה לעבר כלי רכב והטמנת  495אירועי זריקת אבנים,  1,884המערבית, בתוכן 

 מטעני חבלה מאולתרים. 39

אירועים של התקפות  327על דיווח  )UNOCHA( הומניטרייםם לתיאום עניינים "משרד האו

לעומת  2.4%ירידה של  שהםנזק לרכוש, פלסטינים או ב הרוגיםשהסתיימו בפצועים או מתנחלים 

טענו שחלק מהמתנחלים השתמשו באלימות נגד פלסטינים  ארגוני חברה אזרחיתמספר . 2019שנת 

בצלם ארגון פרסם  2019. בשנת לעצמםשהמתנחלים ביקשו  לעשות שימוש בקרקעמהם למנוע כדי 

אדמות חקלאיות בבעלות בשרפה , המצית תפקידבהיה לא בזמן שחייל ישראלי  המראיםסרטוני וידיאו 

, ועל פי דיווחים בתקשורת היחידה הלוחמת שלופלסטינית ליד הכפר בורין. צה"ל השעה את החייל מ

יש דין, רבנים לזכויות אדם  וביניהםחקירת משטרת ישראל. ארגוני זכויות אדם שונים, תחת האירוע 

לדין  מעמידותלעיתים נדירות רק ו מספיק חוקרות אינןובצלם, המשיכו לטעון כי הרשויות בישראל 

 רוצים לדווח על אירועים בשל אינםתושבים פלסטינים  ,על פי הדיווחים .בגין אירועי אלימות מתנחלים

ארגוני חברה על פי  ,רוב המקריםהתייאשו מחוסר הטיפול בשל מתנחלים ומכיוון שלנקמה  חשש

 אזרחית
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הרכב התהפך במהלך מרדף שניהלה משטרת ישראל אחר רכב בגדה המערבית,  ,בדצמבר 21ב־

דיווחים בתקשורת. על פי הדיווחים, על פי  ,נהרג - 16ה־המתנחל אהוביה סנדק בן  - וואחד מנוסעי

סנדק וארבעת נוסעי הרכב הנוספים, שהיו גם הם מתנחלים, יידו אבנים לעבר פלסטינים לפני 

שהאירוע התרחש. מותו של סנדק עורר מחאה אלימה מחוץ לתחנות המשטרה בירושלים, כאשר 

ית, על פי הדיווחים, חלק מהמוחים מטילים ספק במעשי המשטרה המעורבים באירוע. בגדה המערב

מתנחלים כבישים במחאה על תפקידה של המשטרה באירוע, יידו אבנים לעבר מכוניות עם חסמו 

דיווחי התקשורת. על פי הדיווחים, על פי  ,םילוחיות רישוי פלסטיניות ופשטו על כמה בתים פלסטיני

 באשמתהאחרים ברכב משטרת ישראל בחנה את האפשרות להגיש כתב אישום נגד ארבעת הנוסעים 

 .החקירה עדיין נמשכה בסוף השנההמתה בקלות דעת נגד. 

הימים הראשונים של  23ב־דיווחים על אלימות מתנחלים. מספר  התקבלובמהלך עונת מסיק הזיתים 

מקרים  עשרהנגד חקלאים, תקיפות  עשר שכללותקריות,  33על תיעוד  יש דיןארגון הצהיר העונה, 

חיילים  מנעובו לכאורה שמקרים של גנבת יבול, ומקרה אחד  12עצי זית,  של של שריפה או כריתה

. בתגובה לחלק מהאירועים הללו, כוחות הביטחון הצדקהאדמתו ללא את הגישה ל חקלאימ

הישראליים העניקו סיוע רפואי לחקלאים שנפגעו, עצרו לפחות שלושה מתנחלים החשודים בזריקת 

 דיווחי התקשורת.על פי  - ל אלימות ונזק לרכושאבנים, ובדקו תקריות אחרות ש

תקפות נגד פלסטינים ואזרחי ישראל ערבים, בעיקר מעל חקרו דיווחים הרשויות הישראליות 

נגדו ליחסים בין והתמצד חברי ארגונים שהשמיעו הצהרות נגד נוצרים ונגד מוסלמים, בירושלים, 

 לא יהודיםיהודים ל

ממשלת ישראל וארגוני מתנחלים בירושלים עשו מאמצים להגדיל את הבעלות של ישראלים יהודים 

על נכסים. ארגוני חברה אזרחית ונציגי הרשות הפלסטינית הצהירו כי המאמצים נועדו לחזק את 

 )UNOCHAם לתיאום עניינים הומניטריים ("ההיסטוריה היהודית בשכונות פלסטיניות. משרד האו

, טענו כי מטרת המדיניות הלאומית והעירונית של עיר עמיםו במקוםכמו  י חברה אזרחיתארגונו

. המדיניות הרשמית של ממשלת בעירישראל בירושלים היא להקטין את מספר התושבים הפלסטינים 

בעלי קרקעות יהודים וצאצאיהם, או נאמני  בירושלים. 60%לשמור על רוב יהודי של  הייתהישראל 

רכוש שנטשו במזרח ירושלים לתבוע את השבת ההמייצגים את המשפחות, היו רשאים הקרקע 

, אך לפלסטינים שנטשו רכוש בישראל באותה תקופה לא הייתה 1949לפני שנת  ,במהלך הלחימה
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ארגונים יהודיים פרטיים רכשו בעלות חוקית  ,נכס. בחלק מהמקריםתבוע בעלות על הל מקבילהזכות 

מהלכים משפטיים ובאמצעות , , כולל בעיר העתיקההחזרתונתבעה ש על רכוש יהודי במזרח ירושלים

ממזרח ירושלים  30%כ־הרשויות ייעדו  .וביקשו לפנות משפחות פלסטיניות המתגוררות בממושכים 

לשכור או לרכוש נכסים  לסטינים הצליחו, פישראליות. במקרים מסוימים התנחלויות/לשכונות

 הםבפני ניצבו נכסים פרטיים על אדמות שבבעלות ממשלת ישראל, אך ובכלל זהבבעלות ישראלית, 

 שמשקללים אתכי לאחר  ציינום יישראלי ארגוני חברה אזרחית. ניכרים מכשולים

, רק רשמיים לאומייםפארקים ואזורי  הישראליות, רכוש ממשלת ישראלהתנחלויות ה/שכונותה

 פלסטינים או אחרים.של זמינות לבנייה  תנותרומכלל האדמות במזרח ירושלים  13%

לשירותים ציבוריים הניתנים על ידי שווה החוק קובע כי כל תושבי ירושלים זכאים באופן מלא ואף ש

שירותים חברתיים נכשלו במתן ישראליות, עיריית ירושלים ורשויות אחרות הרשויות שאר ההעירייה ו

ההפרדה  גדרבמיוחד באזורים שבין  ,לשכונות פלסטיניות חינוך, תשתיות ותכנון חירוםוכן מספקים, 

רשומים כתושבי  61,000כ־פלסטינים, מתוכם  117,000כ־מתגוררים לגבול העירוני. באזור זה 

 78% חיו בעוני 2017שנת ב מדיניות,הלחקר ירושלים ירושלים, על פי נתוני הממשלה. על פי מכון 

 מהילדים הערבים במזרח ירושלים. 86%ו־מתושבי מזרח ירושלים 

שירותים חברתיים בהתנחלויות בגדה המערבית, כולל דיור, חינוך , ארגוני חברה אזרחיתעל פי 

 ובריאות, היו זמינים לישראלים בלבד

 . זכויות עובדים7פרק 

 יבוצישא ומתן קחופש ההתאגדות והזכות למ .1

ולשבות  לאיגודיםלהצטרף  ,חוק ברשות הפלסטינית מגן על זכויות העובדים להקים איגודים עצמאייםה

עובדים על  אך אינו כולל הגנות כחוק. החוק מחייב לנהל משא ומתן קיבוצי ללא כל לחץ או השפעה,

והתערבות  ,במשא ומתן קיבוצי. אפליה על רקע התנגדות לאיגודי עובדיםבפועל שמעורבים איגודים ו

של המעסיק או הממשלה בתפקידי האיגוד אינן חוקיות, אך החוק אינו אוסר במפורש על הפסקת העסקה 

 הופסקה עקב פעילות באיגוד.עובד שעבודתו מחייב להחזיר  אינובגין פעילות באיגוד, ו

ק מתיר בית, אם כי החומשק חוקי העבודה ברשות הפלסטינית אינם חלים על עובדי מדינה או עובדי 

אין הרבה הן מסורבלות, ולשובתים . הדרישות לשבות בהתאם לחוק לעובדי מדינה את הזכות להתאגד
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 הגנה מפני מעשי תגמול נגדם.

למסור הודעה בכתב שבועיים לפני שביתה (ארבעה שבועות במקרה של שירותים המתכננים לשבות על 

שידחו את בוררות; עובדים או איגודים מקצועיים  לכפותאי הפלסטיני רשציבוריים). משרד העבודה 

סכסוך, הוא רשאי את הלפתור  מצליחמשמעת. אם המשרד אינו יעמדו מול הליכי תוצאות הבוררות 

של העובדים שווה ייצוג מורכבים משחבריה  ,להפנות את הסכסוך לוועדה בראשות נציג המשרד

סכסוכים עשויים לעבור לבסוף לבית דין מיוחד לעבודה, אם כי הרשויות לא הקימו את בית המעסיק. וה

 .העבודהוקי כנדרש בח הדין,

והנהלים סבלו מעיכובים וערעורים ממושכים. העונשים  ,את חוקי העבודה ביעילותהממשלה לא אכפה 

כדי לאכוף את מספקת  לא נעשתה ביקורתהפרות פליליות דומות, ו שניתנו עללא תאמו לעונשים 

הציות. הרשות אכפה את האיסור על אפליה בגין התאגדות ועל התערבות המעסיק בתפקידי האיגוד, 

אך היא אכפה באופן לא עקבי חוקים הנוגעים לחופש ההתאגדות. הרשות לא ניסתה לאכוף זכויות 

שות לא הצליחה לאכוף בעזה, הרמיקוח קיבוצי של איגודים, למעט אלה המייצגים את עובדי הרשות. 

שליטה בפועל בזכויות העובדים. חמאס המשיך לדכא החמאס המשיך לשמור על את חוקי העבודה ו

של אספות ציבוריות את פעילות איגודי העובדים, כולל הטלת מגבלות על ציון יום העבודה, ודיכוי 

 איגודי עובדים.

 עם כמהך אהרשות את חופש ההתאגדות ואת הזכות למשא ומתן קיבוצי,  כיבדה בגדה המערבית

ברשויות או מתלות  חופשייםבגדה המערבית ובעזה אינם  העובדיםחריגים משמעותיים. איגודי 

של האיגודים הפלסטינית הפדרציה הכללית 'עיקריים בגדה המערבית (העובדים ה. שני איגודי במפלגות

 מתחרים ביניהם) 'עובדיםהמקצועיים והאיגודים השל מאית והדמוקרטית העצהפדרציה 'ו 'המקצועיים

 והכרה פוליטית.חברים  גיוסעל 

ישראל מחילה את החוק האזרחי הישראלי על התנחלויות ישראליות בגדה המערבית, אך הרשויות 

המחייבת את הממשלה להחיל את החוק  2007שנת בג"ץ מלא אכפו אותו באופן אחיד. למרות פסיקת 

הישראלי על עובדים פלסטינים בהתנחלויות ישראליות, ממשלת ישראל לא אכפה את ההחלטה באופן 

את חוק העבודה הירדני על עובדים פלסטינים מלא. מרבית ההתנחלויות הישראליות המשיכו להחיל 

 .הישראלי קובע שכר נמוך יותר ופחות הגנות מאשר החוקה 1967של טרום 
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 על עבודת כפייהאיסור  .2

סחר בבני אדם. עבודת כפייה על עבודת כפייה או על רשות הפלסטינית אינו אוסר במפורש בחוק ה

בית היו פגיעות לתנאי עבודת כפייה משק נשים המועסקות בעבודות  התרחשה בגדה המערבית ובעזה.

בית המשק ת וינן מסדירות את עבודוהחמאס א בגדהרשויות המכיוון ש ,בעזה הןהן בגדה המערבית 

 כחלק מהכלכלה הבלתי פורמלית.או הפרטיים בית הבמשקי שנעשות 

 איסור על העסקת ילדים וחיוב גיל העסקה מינימלי .3

. חוקי הרשות מסווגים ילדים כמי 15חוקי הרשות הפלסטינית אוסרים על העסקת קטינים מתחת לגיל 

 15 גיליב. החוק מתיר העסקת בני נוער 18עד  15בני של ומתיר העסקה מוגבלת , 18ל־מתחת  םשגיל

לעבוד אצל בני  15סוגי עבודה מסוימים ובתנאים מוגדרים. החוק מאפשר לילדים מתחת לגיל ב 18עד 

 המשפחה הקרובה תחת השגחה צמודה.

סוגים מסוימים שעות בשבוע; להפעיל  40מ־חוקי הרשות הפלסטינית אוסרים על ילדים לעבוד יותר 

בבריאותם או ברכישת  פוגעותשל מכונות וציוד; לבצע עבודות שעלולות להיות לא בטוחות או 

ישנו צו מרוחקים ממרכזים עירוניים. הההשכלה שלהם; ולעבוד בלילה, בעבודה קשה או במקומות 

ויות הפרות. הרשגין הוראות בנושא עבודת ילדים ועונשים מפורשים על הרשעה ב נשיאותי עם

הפלסטיניות רשאיות להעניש עבריינים חוזרים בכפל קנס או בסגירה מלאה או חלקית של מקום 

 העבודה.

פליליים, ולא תאמו תמיד היו . העונשים על עבודת ילדים לא ביעילותהממשלה לא אכפה את החוק 

ולא הייתה פעלו פקחים, בכל המגזרים לא על פשעים חמורים דומים כמו חטיפה.  לעונשים שהוטלו

בנייה ענף הב ועבודת ילדים התרחשהצורות הגרועות ביותר של . ותקנסגובה לקבוע להם סמכות 

השנה האחרונה שלגביה שהיא , 2019. בשנת מסחריובפעילויות אסורות כמו הברחת סמים וניצול מיני 

לעבודת ילדים מקרים הקשורים  194על  הפלסטיניאנשי משרד העבודה דיווחו , זמינים היו נתונים

). משרד העבודה קנס ונתן אזהרות לעסקים המעסיקים ילדים באופן בלתי חוקי. 15(מתחת לגיל 

 יח לבצע חקירות בעזה. לא הייתה לוולא הצל ,המשרד בדק רק עסקים הפועלים בכלכלה הפורמלית

ערבית מקרים רבים של עבודת ילדים בגדה המעל פי הדיווחים, שבשליטת ישראל.  Cגישה לשטח 

 ., למשל בחוות משפחתיותמשרד העבודה לביקורתשלא היו פתוחות בסביבות ביתיות התרחשו 
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בעזה). ילדים  1%ו־בגדה המערבית  3%היו מועסקים ( 17–10 גילימהילדים ב 2%ברבעון הראשון, 

עבדו בדרך כלל בחנויות,  פגיעים ביותר לעבודות כפייה,מועסקים, שנחשבו על ידי הרשות כפלסטינים 

רכב, במפעלים, במפעלי ייצור קטנים או בחוות כלי ומחסומים, בשטיפות  דרכיםדי יכרוכלי רחוב בצ

 משפחתיות.

נמוכים בעזה נותרו ילדים  העסקתילדים בעזה; עם זאת, אחוזי  העסקתאת חוקי  ביעילותחמאס לא אכף 

ילדים בעזה עקב מצוקה העסקת עלייה בדיווח בעבר על "ם האואומנם יותר מאשר בגדה המערבית. 

על מקומות עבודה, ובכך  רבההחברה הובילה לתחרות  חלקיאבטלה גבוהה בכל אך כלכלית נרחבת, 

חמאס עודד ילדים לעבוד באיסוף חצץ וגרוטאות  ,על פי הדיווחים הקטינה את הביקוש לעבודת ילדים.

הנוער לפעילות בני ר; חמאס הגדיל את גיוס חזּולסוחרי מִ אותם כדי למכור מאתרים שהופצצו מתכת 

בעיקר עובדים באופן לא פורמלי בתחום הרכב והמכונאות, שילדים גם על חפירת מנהרות. דווח 

צמיגים וכעוזרי מכונאים. היו גם דיווחים שהחמאס הכשיר ילדים כלוחמים. בשל המצוקה  כמחליפי

, חלקם אף בני שלוששצעירים ילדים ת הרחוב, בעיקר של נפוצה בה קבצנוהכלכלית הגוברת בעזה 

הגדה  ממשלת ישראל הצהירה כי לא הוציאה אישורים לתושבילהילחם בתופעה.וחמאס כבר לא ניסה 

הירדן, בבקעת בהתנחלויות ישראליות בגדה, למעט  הלעבוד 18מתחת לגיל ש המערבית הפלסטינים

כי כמה ילדים פלסטינים היו דיווחים . במהלך השנה ומעלה 16 מגילשם החוק מאפשר מתן אישורים 

לחפש במטרה מוברחים, פעמים רבות כשהם נכנסו להתנחלויות או עברו לישראל באופן בלתי חוקי, 

 עבודה.

בחקלאות עבדו  16, ילדים פלסטינים מתחת לגיל 2015שנת ל Human Rights Watchעל פי דוח 

בהתנחלויות ישראליות המועסקים בעבודות ישראליות. הרשות דיווחה כי ילדים פלסטינים  התנחלויותב

להם גישה להגנה אין בגדה המערבית מתמודדים עם סיכונים ביטחוניים, ניצול והטרדות, מכיוון ש

 עבודה.גופי פיקוח על המשפטית או ל

, של עבודת ילדיםהגרועות ביותר ממצאים על הצורות האמריקני בנושא משרד העבודה דוח גם את  ורא

  :בכתובת

labor/findings-https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child 

  אפליה בתעסוקה ובמקצוע .4

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
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תקנות של הרשות הפלסטינית אינם אוסרים על אפליה על רקע של גזע, שפה, נטייה מינית ההחוקים ו

או החולים במחלות מדבקות אחרות, או על רקע מעמד חברתי. חוקי  HIVנשאי נגד או זהות מגדרית, 

לעונשים  תאמוהעונשים לא אך אוסרים על אפליה על רקע מגדר ומוגבלות,  אומנםהרשות הפלסטינית 

את החוקים והתקנות בגדה המערבית, וכך גם חמאס  ביעילותהפרות דומות, והרשות לא אכפה  בגין

הרשות בעזה. חוקי העבודה ברשות קובעים כי עבודה היא זכותו של כל אזרח הכשיר לעבוד; עם זאת, 

מסוכנים. כתוצאה מכך מרבית עבודת נשים ומונעת העסקה שלהן במקצועות שנחשבים מפקחת על 

 היו מקריבגדה המערבית ועזה ה.יהנשים אינן מורשות לעבוד בלילה, או בתחום הכרייה או האנרג

קבלה . אנשים עם מוגבלות התמודדו עם אפליה בשצוינוהקטגוריות בתעסוקה ומקצוע על רקע אפליה 

ממצבי דיכוי ם מסוימים גם למקום העבודה. נשים סבלו מדעות קדומות ובמקרילעבודה ובנגישות 

 15.8%על בעזה ו 14.7%עמד על בכוח העבודה  ותפלסטינינשים של השתתפות הבעבודה. שיעור 

 .בגדה המערבית

  הולמיםתנאי עבודה  .5

 30%כי  שכר המינימום החודשי של הרשות היה נמוך משמעותית מקו העוני. הרשות הפלסטינית העריכה

 מתחת לקו העוני. נמצאיםעזה  מתושבי 64%ו־מתושבי הגדה המערבית 

שנמשך  ,על פי חוקי הרשות הפלסטינית, מקסימום שעות העבודה בשבוע העבודה הרשמי

גם תשלום על ימי חג ומועד רשמיים,  קובעשעות. החוק  48מראשון עד חמישי, הוא 

 תוספת בתעריף 50%ל־העובדים זכאים מעסיקים אינם רשאים לנכות מהחופשה השנתית. שה

 נוספות שעות עבודה 12ל־עבוד מעבר ואסור להם ל ,שעות בשבוע 45ל־כל שעת עבודה מעבר ל

 בשבוע.

משרד העבודה הפלסטיני אחראי על קביעת תקנים הולמים לבריאות ובטיחות בתעסוקה. 

האחריות על זיהוי תנאי עבודה לא בטוחים מוטלת על הפקחים ולא על העובד. לעובדים 

המשפטית שתאפשר להם להימנע ממצבים המסכנים את בריאותם או את  פלסטינים אין ההגנה

, בדרך כלל לא נעשה שימוש ארגוני חברה אזרחיתבטיחותם, מבלי לסכן את העסקתם. על פי 

 .מנקמהבמנגנוני הגשת תלונות בשל החשש 

את החוק על שכר עבודה, שעות עבודה ותקני בטיחות ובריאות  ביעילותכפה הממשלה לא א
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 לעונשים על הפרות דומות. תאמופיקוח. העונשים לא אנשי ב חוסרבעבודה, בין השאר בגלל 

אך לא הייתה להם  ,בהליכים משפטייםפתוח וללערוך ביקורי פתע  היו רשאיםפקחי העבודה 

באתרי ביקורים יקוח של משרד העבודה מחלקת הפערכה  2019קנסות. בשנת  להטילסמכות 

את החוק  שהפרו אתריםהליכים משפטיים נגד ביקורים), ופתחה ב 16,322גדולים ( םעסקי

 ביעילותבית משפט). הרשות לא פיקחה סגירה מלאה וזימונים ל, תחלקי סגירהאזהרות, כמו (

מתחת  פעלו לעיתיםעל אתרי עבודה קטנים יותר או על אלה שנמצאים במגזר הבלתי פורמלי, ש

 .הקבועים בחוקתקני הבטיחות סף ל

או בהתנחלויות  ההפרדהלמשרד אין סמכות לאכוף את חוק העבודה הפלסטיני ממערב לגדר 

 .ישראליות בגדה המערבית

הרשויות הישראליות לא ערכו ביקורות עבודה בהתנחלויות ישראליות, שם העובדים הפלסטינים הם 

יעדר רשות עבודה מוסמכת בהתנחלויות הגביר את חשיפת העובדים לניצול. מכוח העבודה. ה גדולחלק 

ישראליות הן הבהתנחלויות העסקה נצלניות כמו 'קו לעובד' הצהירו כי שיטות  ארגוני חברה אזרחית

המשיכו לשלם היתרים בעלי ההעריך כי מחצית מכלל העובדים  בין־לאומידבר נפוץ. ארגון העבודה ה

רבעון השני העד אגרות חודשיות מופרזות למתווכים כדי להשיג אישורי עבודה תקפים ולשמור עליהם. 

פלסטינים, בעיקר בבנייה ובחקלאות. עובדים אלה היו פגיעים  92,000כ־נחלויות תעבדו בישראל ובה

בתשלום. ארגון קו לעובד  יותר לניצול ולא היו זכאים להטבות עובדים, כגון חופשה שנתית וימי מחלה

הביא בפני בתי הדין לעבודה בישראל תיקים מטעם עובדים פלסטינים המועסקים על ידי מפעלים 

תשלום או לדיווח שגוי של ־בישראל ובהתנחלויות בגדה המערבית. רבים מהמקרים הללו קשורים לאי

ביטוח בריאות כתוצאה מכך שכר, טיפול רפואי לקוי בעקבות פציעה במקום העבודה, והסדרת תביעות 

 במערכת הישראלית.

שכר קיבלו ם בעובדיהמ 34%, הפלסטיניתשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר כוח העבודה על פי 

שכר במגזר ם בעובדיהמ 8%כ־ ,. בגדה המערביתשל השנה משכר המינימום ברבעון השנישכר נמוך 

השתכרו שכר במגזר הפרטי ב םעובדיהמ 82%, החודשי. בעזההמינימום  שכרלהשתכרו מתחת הפרטי 

החודשי. פלסטינים העובדים בהתנחלויות ישראליות דיווחו כי הם המשיכו המינימום שכר למתחת 

כי חוקי העבודה המורה  2008לקבל שכר נמוך משכר המינימום הישראלי, למרות פסיקת בג"ץ משנת 

 מעסיקים ישראלים בהתנחלויות.בין עובדים פלסטינים ל גם על יחסי עבודה חליםבישראל 
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במהלך השנה המשיכו להירשם מקרים של עובדים . נמוךתקני הבטיחות והבריאות בעבודה היה ציות ל

אחרים עבודה  אתריוב ,ןמסוכהנחשב בנייה בענף ה 10מהם עבודה, בתאונות פלסטינים שנהרגו 

קו לעובד תיעד עשרות מקרים שבהם מעסיקים הורו לעובדים לחזור לגדה המערבית ארגון . בישראל

 טיפול רפואי בישראל.להם במקום לספק  ,במקום העבודהלאחר שנפצעו 
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