
 ישראל ורמת הגולן 2018דוח זכויות אדם 

 תמצית מנהלים

 הפרלמנטהכנסת, רבת מפלגות. אף שאין לה חוקה, דמוקרטיה פרלמנטרית  אישראל הי

בבית יחיד, חוקקה סדרת "חוקי יסוד" הקובעים זכויות יסוד. חברים  120המונה  הישראלי

 חלמוחוקי יסוד, תקנות וצווים מסוימים תלויים בקיומו של "מצב חירום", המבחינה חוקית, 

 להורות עלבכך . בהתאם לחוקי היסוד, הכנסת רשאית לפזר את הממשלה ו1948מאז 

גנות, הובילו לממשלת קואליציה , שנחשבו חופשיות והו2015-בחירות. הבחירות לכנסת ב

בדצמבר הצביעה הכנסת על פיזורה וקבעה  26-. בובהנהגת ראש הממשלה בנימין נתניה

 ארציות.הבחירות הכמועד  2019באפריל  9-את ה

 .הביטחוןעל שירותי הרשויות האזרחיות משמרות שליטה אפקטיבית 

רותי, לרבות הרג אזרחים וחיילים סוגיות זכויות האדם כללו דיווחים על הרג לא חוקי או שרי

מזרח ירושלים, תושבי  פלסטיניים; מעצר שרירותי; מגבלות על פלסטינייםבידי  ישראליים

ומגבלות ניכרות על חופש  לרבות פגיעה שרירותית או לא חוקית בפרטיות, במשפחה ובבית;

 התנועה.

שעברו עבירות בתוך ולהעניש גורמים רשמיים להעמיד לדין הממשלה נקטה בצעדים כדי 

 ישראל, בלא התחשבות בדרגה או בוותק.

הכירה ארצות הברית  2017זה כולל את ישראל, לרבות ירושלים ורמת הגולן. בדצמבר פרק 

גבולותיה הספציפיים של הריבונות  ,ארצות הבריתלפי עמדת בירושלים כבירת ישראל. 

נטולת הינה ם. הרשות הפלסטינית בין הצדדי הסדר קבעהישראלית בירושלים כפופים לדיוני 

 סמכות בירושלים.

כאמור בנספח א', דוח זה כולל נתונים שהתקבלו מגורמים רשמיים בממשלות זרות; 

; ממחקרי אקדמיה וקונגרס; ומדיווחים לכאורה זכויות אדםועבירות מקורבנות הפרות 

שר של הסכסוך בזכויות אדם. בהק ותהעוסק עמותותמהתקשורת, מארגונים בינלאומיים ומ

פלסטיני, חלק ממקורות אלה הואשמו במניעים פוליטיים. משרד החוץ האמריקני -הישראלי

אומד בזהירות את הדיווח החיצוני, אך נמנע מחקירות עצמאיות בכל המקרים. ביקשנו 

 .הרלוונטייםוקיבלנו משוב מממשלת ישראל וציינו את התגובות במקרים 
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 , לרבות חופש מהאמור להלן:הגוףהאדם ושלמות . כבוד 1סעיף 

 והרג אחר שאינו חוקי או המונע ממניעים פוליטיים גזל חיים שרירותי .א

טילים  1,150-בדצמבר שיגרו קבוצות פלסטיניות מיליטנטיות למעלה מ 5במרץ עד  30-מ

מעזה  פעיליםופצצות מרגמה מרצועת עזה לעבר מטרות שרירותיות או אזרחיות בישראל. 

מעזה. למעלה  פעיליםטיל ששיגרו פועל פלסטיני נהרג באשקלון מירו למוות בחייל ישראלי ו

 אלה, בעיקר בשל חרדה. תנזקקו לטיפול בשל תקיפו ישראליים מאתייםמ

מחבלים  בהםגדר הרצועה, ב פלסטינייםעם  ישראלייםבמרץ התעמתו כוחות  30-החל ב

עימותים אלה אירעו לישראל ומפגינים לא חמושים. ששיגרו התקני תבערה  פעיליםחמושים, 

 מסרה ת שיבה". הממשלהוהפגנות ענק בחסות ארגון הטרור חמאס וכונו "צעדבמהלך 

במרץ היא "מתמודדת עם ניסיונות אלימים בהובלת חמאס לחבל בתשתית  30-מאז הש

ור , לחדהביטחונית ההגנתית של ישראל המפרידה את ישראל מרצועת עזה ולהשמידה

אזרחיים  ישראליים, לכבוש שטחים ישראלייםלשטח ישראל, לפגוע בכוחות הביטחון ה

 190-למוות ב צה"ל ירהמאז סוף השנה  לדברי בצלם, ".ישראלייםולרצוח אזרחים 

)ראו סעיף הגדה המערבית ועזה(. לדברי ארגון קטינים  41גדר, בהם ל בסמוך פלסטיניים

של צה"ל בהפגנות. ארגוני זכויות  חי בעזה נפגעו מירי פלסטיניים 6,239הבריאות העולמי, 

רבים מסרה שאדם טוענים שרוב הקורבנות לא היוו איום מיידי על צה"ל. הממשלה 

 הטענמהקורבנות היו פעילי חמאס או עודדו על ידי חמאס להפגין ליד הגדר. הממשלה 

 במקרה של איום מיידי, וכיוונו בתחמושת חיה רק בלית ברירה, וצה"ל השתמשחיילי ש

באש חיה  נעשה שימושש מסרהמתחת לברך בכוונה לפצוע אך לא להרוג. הממשלה אף 

 שפתח בחקירה פנימית מסר. צה"ל מחבלים שתקפו את כוחות צה"ל בגבולבמטרה להרוג 

הפרקליט הצבאי פתח  בגבול. נכון לסוף השנה נהרגו פלסטינייםם בהם מקריהבכל אחד מ

 בחמש חקירות פליליות בנוגע לפעולות צה"ל בגדר. הראשי

הפתיחה באש של  הוראותאת עתירותיהם של ארגוני זכויות אדם נגד  בג"ץבמאי דחה  24-ב

. בית המשפט פסק גבולגדר הל בסמוךשימוש בתחמושת חיה נגד מפגינים  ות, המתירצה"ל

פרדיגמת לא וה, בת פעולות האישהפרדיגמה החוקית הבינלאומית התקפה היא פרדיגמ

שיובילו לשימוש באמצעים  מבצעייםקרא לצה"ל להפיק לקחים  . עם זאת, בג"ץחוקהאכיפת 

והעובדה שרבים נפגעו בחלקי גוף  ריבוי הפצועים וההרוגיםחלופיים שאינם קטלניים, לאור "

מירי צה"ל בגבול פחת באופן  פלסטינייםעליונים ואחדים גם בגב". מספר ההרוגים ה

 משמעותי במחצית השנייה של השנה.
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במאי, לאחר חקירה בת למעלה משנה, הכריז פרקליט המדינה, שי ניצן, שהוא סוגר  1-ב

אזרח בה נהרגו שוטר ו 2017בלא אישומים את חקירת הממשלה בנוגע לתקרית מינואר 

אום אל חיראן. ניצן  הלא מוכר במהלך מבצע משטרתי להריסת בתים בכפר הבדואי בדואי

-לאחר שהסיק שירו באבו אל ,שוטריםהשהחליט שלא להגיש כתבי אישום פליליים נגד כתב 

המליץ על פעולה משמעתית נגד חלק . עם זאת, בתקשורת דווח שניצן לחייהם מחששקיעאן 

ת אביוני דחתה הכנסת  13-במאי וב 9-מהשוטרים לאור "טעויות מקצועיות". בהצבעות ב

ועדת  לכינוןבדואים, ח"כים הצעת חבר הכנסת )ח"כ( טאלב אבו עראר, אחד משלושה 

 באשר לאירועים ולכל החקירות שלאחריהם שהובילו להחלטתו של ניצן. פרלמנטרית חקירה

 .בישראל םבפיגועי 23הממשלה ודיווחים בתקשורת, במהלך השנה נהרגו שניים ונפצעו  לפי

בעכו, בשדרות, בבאר שבע ובאשקלון. רוב המפגעים היו הפיגועים אירעו בירושלים, 

ישראל. בנוסף, אזרח  ערבימהגדה המערבית או מעזה, אולם אחד מהם היה  פלסטיניים

באפריל . פיגועים 500-כוחות הביטחון כבמהלך השנה סיכלו ממשלת ישראל דיווחה ש

בסדרת פיגועים, לרבות  ישראליים קורן אלקיים ותמיר ברטל בטרור נגד ערבים הורשעו

לפי כתב האישום, הנתבעים תקפו גברים שסברו שהינם . 2016-דקירה, בבאר שבע החל ב

 ערבים כדי להרתיעם מלהתיידד עם יהודיות.

דקר למוות את האזרח הישראלי  עבד אלרחמן בני פאדל בשם פלסטיני חבלבמרץ מ 18-ב

ביצעו פיגועים  פלסטיניים. חבלמוות במעדיאל קולמן בעיר העתיקה בירושלים. שוטרים ירו ל

נוספים, שניסו  פלסטינייםבירושלים הרגו  ישראלייםנוספים בירושלים במהלך השנה. כוחות 

, לא עמותותמטעם תקשורת ובדיווחים לא מאומתים  פיללתקוף אותם או לתקוף אזרחים. 

 הריגתם.אזרחים בעת נגד כל ההרוגים היוו איום קטלני נגד כוחות הביטחון או 

 היעלמויות .ב

 על ידי רשויות ממשלה או מטעמן. העלמותלא היו דיווחים על 

 עינויים ויחס או ענישה אכזריים, לא אנושיים או משפילים אחרים .ג

-אין חוק האוסר עינויים במפורש; עם זאת, החוק אוסר תקיפה ולחץ על ידי גורם רשמי. ב

חוקרי ניתן לפטור את  פסיכולוגי אינם חוקיים,י או זשאף שעינויים ולחץ פי בג"ץפסק  1999

איום מיידי  , בהםשב"כ מענישה פלילית אם השתמשו ב"שיטות חריגות" במקרים חריגיםה

ביוני פסק בית  19-כגון תרחיש "פצצה מתקתקת", כל עוד שיטות אלה לא היוו עינוי. ב

התקבלו לאחר ש אינן קבילות כיוון נאשמיםשל שני  שהודאותיהםהמשפט המחוזי בלוד 

הפוגעים באופן חמור ברווחתם הגופנית והנפשית של הנאשמים שימוש באמצעי חקירה "

בגדה שובכבודם". התיק נגע לשני נאשמים יהודים שהואשמו בהצתת בית פלסטיני בדומא 

בית המשפט אישר שאמצעים נהרגו שלושה בני משפחה.  זוהצתה ב .2015-ב המערבית
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עתירה, לפיה  בג"ץבנובמבר דחה  26-לא פסק האם היוו עינוי. ב אלה כללו לחץ פיזי, אך

סטירות, ב אגרופים,ב 2012-חוקרי שב"כ עינו את תושב הגדה המערבית פארס טביש ב

השב"כ  ו שלפסק הדין הצדיק את שימושמניעת שינה. בהשפלה ובאיומים, בתנוחות לחץ, ב

רחיש "פצצה מתקתקת". בעוד ת היווהב"שיטות חריגות" להוצאת מידע, גם במצב שלא 

הוועד הציבורי נגד עינויים ארגון שפסיקות קודמות לא התירו אלימות בחקירות במפורש, 

שנוסח הפסיקה עשוי לרמז שהעינויים מותרים במקרים חריגים במיוחד.  ןבישראל טע

, יםביטחוני משיקולים יםהממשלה הצהירה שכללי השב"כ, הליכיו ושיטות החקירות שלו סודי

 אך כפופים לפיקוח ממשלתי בתוך השב"כ ומחוצה לו.

שהשב"כ מחזיק עצורים בבידוד רק במקרים קיצוניים ובהיעדר חלופה  ומסרוהרשויות הוסיפו 

ענישה. מבקר לשיפור חקירה, לאילוץ הודאה או לכאמצעי ושהשב"כ לא משתמש בבידוד 

התנהגויות תלונות על תלונות הנחקרים בשב"כ, גוף עצמאי במשרד המשפטים, טיפל ב

התעללות בחקירות. ההחלטה לפתוח בחקירה נגד עובד שב"כ נתונה לשיקול על ופסולות 

 דעתו של היועץ המשפטי לממשלה.

שנות מאסר או יותר,  עשרבתיקים פליליים שחוקרת המשטרה הנוגעים לעבירות שדינן 

 השב"כאת  תפוטר תמורחב הוראת שעההתקנות מחייבות את הקלטת החקירות; עם זאת, 

 "."עבירות ביטחוניותבהקלטת וידיאו ואודיו של חקירות חשודים מ

הציע צעדים מעשיים ליישום המלצות הדוח השני של ועדת טירקל  2015שנת דוח צ'חנובר מ

של אוניות הנושאות סיוע הומניטארי המיועד  לעיכוב ותפיסה ביחסבנוגע למסגרת החוקית 

ויזואלי -על התקנת מערכות תיעוד אודיו . דוח צ'חנובר המליץליעל ידי חיל הים הישרא לעזה

החל ת במעגל סגור והצהירה שבחדרי החקירות של השב"כ. הממשלה התקינה מצלמו

משדרות בזמן אמת מכל חדרי החקירות של השב"כ לחדר בקרה,  תוהמצלמ 2018מתחילת 

מבקר על חריגות להן הנגיש למפקחים שמינה משרד המשפטים. המפקחים נדרשים לדווח ל

היו עדים במהלך חקירות. הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ביקר מנגנון זה בטענה שאינו 

מתן דין וחשבון ולסקירה מספיק למניעת עינויים ולזיהויים, כיוון שהחקירות לא מוקלטות ל

 שיפוטית בהמשך.

שהשתמשה ב"אמצעים לדברי הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, הממשלה אישרה 

חריגים" במהלך חקירה בכמה מקרים. שיטות אלה כללו הכאות, אילוץ אדם להישאר 

כפיתות בזרועות, לחץ כואב מאזיקים או מ ,בתנוחת לחץ לאורך זמן, איומים באונס ובפציעה

במאי, אחת התלונות הובילה לחקירה  21-מניעת שינה ואיומים נגד משפחות העצורים. נכון ל

חוקר שב"כ. עם אף , אולם נכון לסוף השנה, הרשויות לא הגישו כתב אישום נגד פלילית

משמעתיים, לשינוי הליכים ולשינוי שיטות להליכים זאת, כמה בדיקות ראשוניות הובילו 

למתן החלטה בתיק  חקירה. הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל דיווח שפרק הזמן הממוצע
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-חודשים ושרוב התלונות שהוגשו ב 34שב"כ עולה על על ידי מבקר תלונות הנחקרים ב

בירורים  שלושיםהמבקר במהלך השנה יזם טרם נענו נכון לנובמבר. לדברי הממשלה,  2014

 ראשוניים באשר לטענות בנוגע לחקירות שב"כ.

 . הוועדהציות המדינה לאמנת האו"ם נגד עינויים בדקה ועדת האו"ם נגד עינויים 2016במאי 

המלצות( שהממשלה תספק בדיקות רפואיות עצמאיות לכל  חלק מחמישיםכהמליצה )

בקשות אסירים לבדיקה עצמאית צוות רפואי של השב"ס בוחן רה שמסהעצורים. הממשלה 

רופאים פרטיים כדי לספק  121. במהלך השנה נכנסו למתקני השב"ס על חשבון האסיר

שו אסירים. לדברי הוועד הציבורי נגד טיפול רפואי כללי לאסירים וטיפול אינדיבידואלי שביק

התעלמו  ישראלייםישראל, חובשים ורופאים  – ופאים למען זכויות אדםרעינויים בישראל ו

מחבלות ומפציעות שנגרמו כתוצאה ממעצרים אלימים ומחקירות אלימות. לדברי רופאים 

 קולי תקציב.ישראל, התקנות מאפשרות לשב"ס למנוע טיפול רפואי משי –למען זכויות אדם 

המערכת הממשלתית לחקירת טענות ליחס לא  ,לדברי הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

הולם לעצירים הינה מערכת מורכבת ומקוטעת. לדוגמה, טענות נגד שוטרים ואנשי שב"ס 

המדינה,  ותנחקרות על ידי שתי מחלקות נפרדות של המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליט

אחראית לחקירת טענות נגד  הליכים שונים. היחידה לחקירות סוהריםאשר לכל אחת מהן 

 ,אנשי שב"ס. הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל דיווח שקיטוע זה יוצר מערכת לא מסודרת

 המתאפיינת בהבדלים ניכרים בזמני תגובה ובתקנים מקצועיים.

 תנאי כלא ובית מעצר

 לתנאים שאינם פוגעים בבריאותם או בכבודם.החוק מעניק לאסירים ולעצירים את הזכות 

אזרחי  12,475אסירים, בהם  19,376: נכון לסוף השנה החזיק השב"ס תנאים פיזיים

 340-ממזרח ירושלים ו פלסטיניים 836מהגדה המערבית,  פלסטיניים 5,725ישראל, 

" כ"אסירים ביטחונייםמהם  5,539השב"ס  נכון לסוף השנה אפייןמעזה.  פלסטיניים

( של האסירים 85%רובם המכריע ) .)שהורשעו או נחשדו באלימות על רקע לאומני(

היו  4%ירושלים, מ פלסטינייםהיו  6%הגדה המערבית; מ פלסטינייםהביטחוניים היו 

עזה. אסירים אלה נאסרו לרוב בתנאים מגבילים מ פלסטינייםהיו  4%-ו ישראלייםאזרחים 

ליים, לרבות מעצר מנהלי תכוף יותר, הגבלת ביקורי יותר לעומת התנאים של אסירים פלי

 שלילת חופשות ובידוד.משפחה, 

ה יתוארו הזנחה פיזית ותנאי מחי אסירים 62 לגבי 2017יוני מ תהציבורי יההסנגור בדוח

קשים. בדוח הוזכר גם מחסור בקבוצות טיפול ושיקום לאסירים שאינם דוברי עברית, היעדר 

שהיות ממושכות מבתי הסוהר, טלטול מוגזם של עצירים בהובלה ועובדים סוציאליים בחלק 

 במתקני מעצר בבתי משפט מעבר למשך ההליכים המשפטיים.
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הקטינים ממוצא אתיופי או ערבי גבוה באופן ניכר  האסירים בקרב אזרחי ישראל, אחוז

ים קטינ 44-קטינים ממוצא אתיופי ו 11מחלקם באוכלוסייה. נכון לסוף השנה היו בכלא 

היו  48-מהגדה המערבית או מעזה ו פלסטינייםאסירים קטינים היו  181ערבים. בנוסף, 

 ירושלים.מ פלסטיניים

המרכז האקדמי , לאחר עתירה מטעם האגודה לזכויות האזרח בישראל ו2017ביוני 

חודשים על בתי הסוהר להקצות מרחב  18שבתוך  בג"ץפסק  ,למשפטים ולעסקים ברמת גן

לא כולל שירותים ומקלחת.  "רמ 4שירותים ומקלחת, או  כולללכל אסיר,  "רמ 4.5ן ה בימחי

ר, כולל שירותים "מ 3האגודה לזכויות האזרח, כיום מוקצים לכל אחד מהאסירים  לדברי

בנובמבר דחה  1-ר לאדם. ב"מ 3-מ קטן מהאסירים נאסרו באזור ששטחו 40%-ומקלחת, וכ

מרחב  2019, אולם קבע שעד אפריל 2020למאי  את המועד הסופי ליישום הפסיקה ג"ץב

לשלוש שנים  הוראת שעהבנובמבר חוקקה הכנסת  5-לכל הפחות. ב "אמ 3יה יהיה יהמח

כדי לאפשר את יישום  –כדי לאפשר שחרור מוקדם של אסירים, למעט אסירים ביטחוניים 

 יה של האסירים.יבנוגע למרחב המח ג"ץפסיקת ב

המתיר את הזנתם בכפייה של  2015-לא החילה את החוק מנכון לאוקטובר, הממשלה 

אסירים שובתי רעב בתנאים ספציפיים. ההסתדרות הרפואית בישראל הכריזה שהחוק אינו 

 קראה לרופאים שלא ליישמו.אתי ו

למעט כאמור לעיל, הרשויות ניהלו חקירות הולמות בנוגע לטענות מהימנות ליחס לא : מנהלה

דין והצהירו שכל אסיר המבקש להיפגש  ךהתירו בדרך כלל ביקורי עורהולם. הרשויות אומנם 

טענו שהרשויות ארגוני חברה אזרחית זה לא תמיד קרה. עם עורך דין יכול לעשות כן, אולם 

, בהם קטינים, גישה לעורך דין במהלך מעצרם הראשוני. פלסטינייםלא אפשרו לעצירים 

רבית באופן מוגבל והגבילה בחומרה רבה הממשלה העניקה היתרים לקרובים מהגדה המע

 יותר את הנכנסים מעזה.

שנאשמים הלוקים בנפשם נאסרו לעתים קרובות נטען  יוליממשרד הסנגוריה הציבורית בדוח 

 כאשר הסדרים הולמים וטיפול תומך לא היו זמינים למערכת המשפט.

 

ה הקבועים בכל הוועדה הבינלאומית של הצלב האדום המשיכה בביקורי: פיקוח עצמאי

, בהם מרכזי חקירה, בהתאם פלסטינייםבהם שוהים עצירים בישראל מתקני המעצר 

בדיווח על תנאי  תלהליכיה הסטנדרטיים, כבשנים הקודמות. הסנגוריה הציבורית מחויב

 הכליאה ועושה כן מדי שנתיים.
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 HIVפרסם השב"ס תקנות חדשות, המתירות לאסירים נשאי  2017: בדצמבר שיפורים

להתגורר עם האוכלוסייה הכללית ולהשתתף בפעילויות המותרות לאסירים אחרים, בכפוף 

 למצבם הרפואי.

 מעצר או עיכוב שרירותי .ד

ומעניק לכל אדם את הזכות לערער בבית המשפט על  החוק אוסר מעצר ועיכוב שרירותיים

הכפיפו את הממשלה צייתה לדרישות אלה. הרשויות  . לרוב,חוקיות מעצרו או עיכובו

, הנתונה לשליטה ישראלית, לאותם רמת הגולןמירושלים ומ ם שאינם אזרחי ישראלתושבי

עזה שעוכבו מסיבות מהגדה המערבית ומ פלסטינייםחוקים החלים על אזרחי ישראל. 

בגדה המערבית  פלסטינייםביטחוניות הוכפפו לסמכות שיפוט צבאית שישראל מחילה על 

 אל )ראו סעיף "הגדה המערבית ועזה"(.עזה, גם אם נעצרו בישרבו

ממדינות אשר מדיניות הממשלה אוסרת גירוש  מהגרים בלתי סדיריםבלתי סדיריםלביחס 

למשך שלושה חודשים בכלא אליהן, בעיקר אריתריאה וסודן, החוק מתיר לממשלה לעכב 

, בהם מבקשי מקלט, "למטרת זיהוי ולבדיקת 2014שהגיעו אחרי מהגרים סהרונים 

 מהגרים בלתי סדיריםיציאתם מהארץ". החוק אף קובע שעל הרשויות להביא שרויות לאפ

לשחרר את  יש מים. לאחר שלושה חודשים בסהרוניםשנעצרו לשימוע בתוך חמישה י

 מהווה סיכון למדינה או לציבור או כאשר שהמהגרבתנאים מגבילים, למעט במקרה  המהגר

 קיים קושי באימות זהותו.

מהגרים בלתי בינואר אישרה הממשלה תוכנית, לפיה ניתן יהיה לעצור ללא הגבלת זמן  3-ב

שהרשויות דחו את מסודן ומאריתריאה המסרבים לעזוב למדינה שלישית לאחר  סדירים

. 2017שלא הגישו בקשת מקלט עד דצמבר  מהגרים בלתי סדיריםבקשת המקלט שלהם ו

צר חולות, מתקן מרוחק בו החזיק השב"ס גברים התוכנית כללה גם את סגירת מתקן המע

את מחולות במרץ שחרר השב"ס  14-חודשים בלא הרשעה פלילית. ב 12מאריתריאה עד 

, השב"ס אף שחרר ג"ץבאפריל, בהוראת ב 15-וסגר את המתקן. בים המהגרים הלא חוקיכל 

עבירות שנחשדו במהגרים ים מאריתריאה, למעט מהגרים הלא חוקימסהרונים את כל ה

 ד'(. 2באפריל )ראו סעיף  24-את התוכנית לסיומה ב הפליליות. הממשלה הביא

 

שהיו "מעורבים בהליכים  מהגרים בלתי סדיריםמתירה לממשלה להחזיק  2014-מדיניות מ

שמדיניות זו  ןטע המוקד לפליטים ולמהגריםארגון. בלא משפט ובלא הגבלת זמן פליליים"

במקרים בהם אין ראיות מספקות להעמדת חשוד לדין,  מאפשרת מעצר בלתי מוגבל גם

לרבות בעבירות קלות יחסית ובמקרים של מהגרים שריצו מאסר לאחר הרשעה. נציבות 

בינלאומיים" טענה שמדיניות זו "חורגת מזכויות האדם ומדיני הפליטים ה האו"ם לפליטים
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הפלילי הקיים של  ןלדימהגרים הנחשדים בעבירות פליליות בהתאם וקראה ליחס שוויוני ל

 בית המשפטשחוקיותה של מדיניות זו מצריכה בחינה נוספת.  ג"ץבינואר פסק ב 4-ישראל. ב

 באוקטובר. 27-הנחיה חדשה מאז ה הפיקלא 

 הביטחון מנגנוןתפקיד המשטרה ו

השב"כ נלחם בטרור ובריגול בישראל, ברמת הגולן, בגדה המערבית ובעזה בסמכות ראש 

הממשלה. המשטרה, לרבות משמר הגבול ומשטרת ההגירה, נתונה לסמכות המשרד 

לצה"ל אין סמכות לגבי אזרחי ישראל. כוחות השב"כ הפועלים בגדה לביטחון פנים. 

 מבחינת מבצעים ותדרוך מבצעי.המערבית ובמזרח ירושלים נחשבים לחלק מצה"ל 

הרשויות האזרחיות משמרות שליטה אפקטיבית בשב"כ ובכוחות המשטרה ולממשלה 

לחקירת ניצול לרעה ושחיתות ולענישה בגינם. הממשלה נקטה בצעדים מנגנונים אפקטיביים 

 לחקירת טענות לשימוש בכוח מוגזם מצד המשטרה והצבא.

אית לחקירת תלונות נגד גופי שב"כ, לרבות תקריות המחלקה לחקירות שוטרים )מח"ש( אחר

פרסם מבקר  2017שאינן נוגעות לשימוש בנשק. באפריל  משמר הגבולהנוגעות למשטרה ול

את מח"ש בגין חקירת תלונות אך ורק לפי קריטריונים של עבירות  שביקרהמדינה דוח 

יונים של בעיות סיסטמיות פליליות או משמעתיות אינדיבידואליות ולא באופן נרחב לפי קריטר

הגישה מח"ש כתבי אישום  2017-בדוח השנתי שפרסמה מח"ש בפברואר, באו ארגוניות. 

מכתבי האישום הובילו  85%-( ו2016-ב 110מקרים )עלייה לעומת  249-פליליים ב

להרשעות. לדוגמה, באחד המקרים שוטר עצר נהגת ונגע בה באופן לא הולם כשערך חיפוש 

 שקלים. 22,000גופה. בית המשפט גזר עליו חמישה חודשי מאסר ופיצויים בסך  לא חוקי על

האחריות לחקירת עוולות לכאורה מצד צה"ל, לרבות תקריות הנוגעות לנשק בהן יחידות 

משטרה פעלו תחת סמכות צה"ל בגדה המערבית ובמזרח ירושלים, עדיין מופקדת בידי 

 ה חלק ממשרד הביטחון.מחלקת החקירות הפליליות של מצ"ח, המהוו

 

 

 

 הליכי מעצר ויחס לעצירים

כדי לעצור  ,המבוסס על ראיות מספקות מטעם גורם רשמי מוסמך, המשטרה זקוקה לצו

חשוד. האמור להלן חל על עצירים, למעט עצירים במעצר מנהלי: לרוב, הרשויות יידעו 

חשודים בלא אישום אנשים אלה בהקדם באשר להאשמות נגדם; החוק מתיר לרשויות לעצור 
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מעצר למשך  שעות בטרם הבאתם בפני שופט, עם חריגים מוגבלים המאפשרים 24למשך 

שעות; לרוב, הרשויות כיבדו זכויות אלה של אנשים שנעצרו במדינה; הייתה מערכת  48

מתפקדת לשחרור על תנאי ועצירים יכולים היו לערער על החלטות נגד שחרור; והרשויות 

למעוטי  להיוועץ בעורך דין במועד, לרבות עורך דין שסיפקה הממשלהאפשרו לעצירים 

 יכולת, וליצור קשר בהקדם עם בני משפחה.

וסף בנוגע להליכי מעצר בתוך ישראל. )מידע נ פלסטינייםהרשויות עצרו את רוב האסירים ה

 הצבאי מפורט בסעיף הגדה המערבית ועזה(לחוק בהתאם 

אנשים שנעצרו מסיבות ביטחוניות או להחזיק  פלילית נגדלהגיש תביעה הרשויות רשאיות 

 .ותחוקימסגרות משלוש לאחת , בהתאם ם בלתי חוקייםלוחמיבהם כעצירים מנהליים או כ

, 2006שוב ושוב מאז  הבדבר הליכים פליליים, שחודש הוראת שעהראשית, בהתאם 

ות בטרם יובאו שע 48המשטרה רשאית לעצור אנשים הנחשדים בעבירה ביטחונית למשך 

שעות בטרם יובא  96בפני שופט, עם חריגים מוגבלים המאפשרים למשטרה להחזיק בחשוד 

ימים בלא  35 למשךשופט מחוזי. במקרים ביטחוניים, הרשויות רשאיות לעצור אדם בפני 

יום במקרים שאינם ביטחוניים( והחוק מתיר לבית המשפט להאריך  30כתב אישום )לעומת 

יום לחקירה בלא כתב אישום )לעומת  20ם ביטחוניים לתקופה ראשונית בת מעצר מנימוקי

הרשויות רשאיות הליכים האזרחיים בישראל, יום במקרים שאינם ביטחוניים(. בהתאם ל 15

 .יום 21למנוע מעצירים ביטחוניים גישה לעורך דין למשך 

הליים בלא כתב שנית, חוק סמכויות שעת חירום מתיר למשרד הביטחון לבצע מעצרים מנ

 אישום למשך שישה חודשים, אותם ניתן להאריך בלא הגבלה.

יום  14חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מתיר לרשויות לעצור חשוד למשך שלישית, 

יום באישור היועץ המשפטי  21לפני בחינת שופט מחוזי, למנוע גישה לעורך דין למשך 

ת בית משפט מחוזי פעמיים בשנה בחינולממשלה ולאפשר מעצר בלתי מוגבל בכפוף ל

בהתבסס על נתוני  ולערעורים לבית המשפט העליון. נכון לאוקטובר, לטענת בצלם

 אסיר פלסטיני לא נעצר בהתאם לחוק זה. המשטרה, אף

 

, המוקד ובצלם האשימו את הרשויות Military Court Watch םבהו ארגוני חברה אזרחית

 לדבריפוליטיים בולטים.  פלסטינייםבבידוד כדי להעניש או להשתיק עצירים  בשימוש

חילוץ הודאה. בבידוד כאמצעי ענישה או  פלסטינייםהממשלה, המשטרה לא עצרה עצירים 

רק כאשר עציר מהווה סכנה לעצמו או לאחרים,  בבידודשהיא משתמשת  מסרההממשלה 

או במקרים מסוימים במהלך החקירה, כדי  –ולאחר שהרשויות מיצו את יתר האפשרויות 
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, הרשויות טענו שהעציר זכאי להיפגש עם נציגי הוועדה למנוע גילוי מידע. במקרים אלה

 הבינלאומית של הצלב האדום, עם סגל המשטרה ועם סגל רפואי, במידת הצורך.

ם או הלוקים בנפש פלסטינייםדיווחו שהמשטרה הכניסה לבידוד עצירים  פלסטינייםמקורות 

המהווים סכנה לעצמם או לאחרים, ללא בדיקה רפואית מלאה. לדברי רופאים למען זכויות 

 הלוקים בנפשם הינו נוהג נפוץ. פלסטינייםישראל, בידוד אסירים  –אדם 

, של ישראליים טענות למעצרים שרירותיים של ערבים נשמעותעדיין : מעצר שרירותי

במאי עצרה  18-צא אתיופי במהלך הפגנות. בממו ישראלייםירושלים ושל מ פלסטיניים

נוספים בהפגנה  ישראליים 17-את בנו ו המשטרה את מנהל מרכז מוסאוא, ג'עפר פרח,

השוטרים במהלך המעצר . לדברי פרח, ישראליים היו ערבים בה מרבית המפגיניםשבחיפה 

המשטרה אשפזה אותו במהלך מעצרו ואז שחררה שברו את ברכו והכו אותו בחזהו ובבטנו. 

במאי אמר השר לביטחון פנים, גלעד ארדן,  20-במאי. ב 21-עצורים נוספים בעם אותו 

. יש "לחקור במהירות את נסיבות פציעתו של ג'עפר פרח ואת טענותיו מח"ששהוא מצפה מ

מסר משרד באוקטובר  7-". בלברר בדחיפות אם הופעל כוח שלא לצורך בניגוד לחוק

המשפטים שהוא שוקל הגשת כתב אישום נגד שוטר בגין תקיפה ופגיעה בתקרית זו, אך נכון 

לסוף השנה טרם הוגש נגדו כתב אישום. משטרת ישראל מסרה שהשוטר מושעה מאז 

 פתיחת החקירה.

ממוצא אתיופי  ישראלייםלהנשיא ריבלין ושרת המשפטים איילת שקד  קראובנובמבר  5-ב

עבר בעבירות קלות, כגון העלבת עובד ציבור, הפרעה לעובד ציבור והתכנסות שהואשמו ב

והפגנה בלא הרשאה, ושלא נאסרו, לבקש את מחיקת תיקם הפלילי. הנשיא ריבלין אמר 

ממוצא אתיופי מצד  ישראלייםהאפליה נגד שהמדינה תשקול לחיוב בקשות אלה, לאור 

 גורמים רשמיים ומצד המשטרה.

: מעצר מנהלי המשיך להוביל למעצר ממושך של עצירים ביטחוניים לפני מעצר לפני משפט

 משפט )ראו לעיל(.

 

 

בהתאם לחוק, אנשים שנאסרו או  :יכולתו של עציר לערער על חוקיות מעצר בפני בית משפט

אחרים זכאים לערער בבית המשפט על הבסיס החוקי או על או נעצרו מנימוקים פליליים 

ועל עיכוב בפסיקה. במקרה שבית המשפט פוסק שאדם נעצר שלא  השרירותיות של מעצרם

כחוק, הוא זכאי לשחרור מיידי ו/או לפיצוי. עציר מנהלי זכאי לערער על החלטה להארכת 

. עצירים מכל הקטגוריות עשו זאת כדבר ג"ץמעצר בפני בית דין צבאי לערעורים ואז בפני ב
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בקביעה האם להאריך מעצר נם תושבים. שאי פלסטינייםשבשגרה, בהם אזרחים, תושבים ו

שאינן נחשפות בפני העצירים  בתי הדין הצבאיים רשאים להסתמך על ראיות מסווגותמנהלי, 

ופרקליטיהם. אין מערכת המאפשרת לרשויות לאשר לסנגור לעיין במידע מסווג המשמש 

 להצדקת מעצר מנהלי.

 הוגן פומבימניעת משפט  .ה

והממשלה לרוב מכבדת את העצמאות ואת  החוק קובע מערכת משפט עצמאית

 האובייקטיביות השיפוטית.

 הליכי משפט

זכות זו. מערכת שיפוט עצמאית אכפה  . לרוב,החוק מעניק את הזכות למשפט הוגן ופומבי

של החריגים לזכות למשפט פומבי כוללים שיקולי ביטחון פנים, הגנה על טובתו של קטין או 

 10-או נתבע בעבירת מין. ב מתלונןרה על זהותו של אדם הזקוק להגנה מיוחדת ושמי

מבטל את הדרישה למעורבות בית משפט ה לחוק העונשין, בדצמבר אישרה הכנסת תיקון

 לפרסום.ה הסכים/ ת/ןמתלונעבירת מין, בתנאי שה על ת/מתלונןשל  ה/בטרם פרסום זהותו

מים נגדם, למשפט לחזקת החפות, ליידוע בהקדם ובפירוט באשר לאישו זכאיםנתבעים ה

הוגן ופומבי בלא עיכוב ולנוכחות במשפטם. הם רשאים להיוועץ בעורך דין או, במקרה של 

ליהנות מייצוג משפטי על חשבון המדינה. הם מקבלים פרק זמן הולם ואמצעים מעוטי יכולת, 

נת הגנתם. נתבעים שאינם מבינים או דוברים את השפה המשמשת בבית כם להמיהול

ם לתרגום בחינם בהתאם לצורך, מרגע האישום ועד לתום כל הערעורים. המשפט זכאי

התעמת עם העדים המעידים נגדם, להעלות עדים ולהציג ראיות מטעמם. הנתבעים זכאים ל

 לא ניתן לאלצם להעיד או להודות באשמה והם רשאים לערער לבית המשפט העליון.

ק להגנה את כל הראיות. התביעה חבה חובה כללית, לאחר הגשת כתב אישום, לספ

ראיות שאספה, מנימוקים ביטחוניים, אולם הן לא הממשלה רשאית למנוע מהסנגורים 

ישמשו בתביעתה נגד הנאשם. בית המשפט )ביחס לערכאות אזרחיות( ובית הדין לערעורים 

)ביחס לערכאות צבאיות( יכולים לבקר את ההחלטה למנוע ראיות אלה. כללי הראיות בתיקי 

בבית משפט פלילי אינם שונים מכללי הראיות הרגילים וחל איסור על שימוש הנידונים  ריגול

 בראיות חשאיות.

ומעלה אם הורשעו בעבירות חמורות, כגון רצח, ניסיון לרצח או  12בני  ניתן לאסור ילדים

 הריגה. הממשלה דיווחה שנכון לסוף השנה, אף ילד לא נאסר בהתאם לחוק זה.

 פוליטייםאסירים ועצירים 
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הממשלה תיארה אסירים ביטחוניים כאסירים שהורשעו או נחשדו באלימות ממניעים 

 פלסטינייםארגוני זכויות אדם טענו שיש לראות באסירים ביטחוניים מספר לאומניים. 

 המוחזקים בישראל אסירים פוליטיים.

אזהרה לחקירה בלזמן את המגבלות הבאות על נוהג השב"כ  בג"ץהשית  2017בפברואר 

 :החשודים בפעילות "חתרנית" שאינה קשורה לטרור או לריגול ישראלייםפעילים פוליטיים 

הזימון יבוצע רק לאחר היוועצות ביועץ המשפטי של השב"כ; המשטרה והשב"כ יבהירו 

במהלך החקירה שהחקירה הינה רצונית ושהאדם שזומן אינו מחויב להתייצב; והשב"כ יבהיר 

שלחה האגודה ביולי  31-שמשו בבית משפט להליכים אחרים. בהצהרות החשוד לא יש

המדינה, בו טענה שהשב"כ הפר את פסיקת  ותלזכויות האזרח בישראל מכתב לפרקליט

ים פעילבשלוש תקריות בנמל התעופה בן גוריון ביוני וביולי, כאשר עיכב לחקירה  ג"ץב

 חברתיים עם שובם לישראל.

 הליכים וסעדים במשפט האזרחי

רכת משפט עצמאית ונטולת פניות דנה בתביעות המבקשות פיצויים בגין הפרות זכויות מע

אדם או את מניעת ההפרות. קיימים סעדים מנהליים ולרוב, צווי בית משפט נאכפו. 

תושבי ירושלים יכולים להגיש תביעה נגד ממשלת ישראל. בהתאם לחוק,  פלסטיניים

תביעה בערכאות אזרחיות לקבלת פיצוי במקרים שאינם תושבים יכולים להגיש  פלסטיניים

 4-מסוימים, גם כאשר תביעה פלילית נכשלת והפעולות נגדם נחשבות חוקיות. עם זאת, ב

שני ארגוני חברה בנובמבר דחה בית המשפט המחוזי בבאר שבע תביעת נזיקין שהגישו 

שלא , צה"לבביתו בעזה על ידי  2014-במטעם נער פלסטיני שנורה ונפצע  2016-ב אזרחית

שפסק הדין לא מאפשר לתושבי עזה לתבוע  ןעדאלה טעארגון במסגרת מבצעים צבאיים. 

חוק ל 2012-לפי תיקון מ ישראלייםעבור אזרחים שנפגעו בידי כוחות הביטחון ה פיצוי

 נתין של מדינה שהיא אויב או מי שאינו, שהחריג מפיצויים "הישראלי יםהאזרחי הנזיקים

 שטח אויב".י, שהוא תושב שטח מחוץ לישראל שהממשלה הכריזה עליו, בצו, כאזרח ישראל

 

 

 השבת רכוש

הבנייה החדשה נותרה לא חוקית. הממשלה  ,ביישובים נטולי תוכנית מתאר מאושרת

 76תוכניות מתאר מאושרות, אשר יישובים ערבים  133מתוך  132-להצהירה כי נכון ליוני, 

עוברות כעת אישור חקיקתי. היישובים תוכניות חדשות  18-, ול2005מתוכן עודכנו מאז 

. הן ביקרו את היעדר הייצוג הערבי בוועדות האזוריות לתכנון ולבנייהארגוני חברה אזרחית 
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הגורמת  רשויות יהודיות, עובדה מאוד לעומתטענו שתכנון האזורים הערבים איטי  אף

לאזרחים ערבים לבנות או להרחיב את בתיהם בלא אישור, תוך שהם מסתכנים בצו הריסה 

, שחלו על צווי הריסה מנהליים ושיפוטיים 1,792במהלך השנה הפיקו הרשויות  ממשלתי.

מבנים בבעלות יהודית ובבעלות ערבית. במקרי הריסה שבהם התושבים לא הסכימו לעבור, 

 קנסות לכיסוי הוצאות שנצברו במהלך ההריסה.עליהם הממשלה הטילה 

אף שהממשלה הכירה  ה,עפור-נכון לסוף השנה טרם הושלמה תוכנית לכפר הבדואי אל

וארגוני חברה חסרה לכפר תשתית חשמל ומים בסיסית  ,. כתוצאה מכך2006-בכפר ב

תוח שצוות מהרשות לפי מסרהמתמשכות. הממשלה  על הריסות בתים ודיווחאזרחית 

והתיישבות הבדואים בנגב של משרד החקלאות החל לטפל בסוגיה זו במחצית השנייה של 

 .ותבדואי התיישבויות 180השנה, לאחר השלמת סקר של 

את סמכות הממשלה להריסת מבנים  הרחיבמה הצעת חוקאישרה הכנסת  2017באפריל 

את  מגביר רם שהואבאומ. ח"כים ערבים וארגוני זכויות אדם גינו את החוק חוקייםלא 

מבלי לטפל במחסור הסיסטמי בדיור במגזר הערבי, שהוביל לבנייה לא האכיפה וההריסות 

 משפחות ערביות גרות בבתים לא חוקיים. 50,000-חוקית. לדברי ארגוני זכויות אדם, כ

מאוכלוסיית הנגב, אולם רק  34%קיום בנגב לשוויון אזרחי, הבדואים מהווים -פורום דולפי 

 היישוביםמהקרקעות המיועדות למגורים יועדו לאוכלוסייה הבדואית. שבעת  12.5%

סובלים מתשתית ים בסביבה, וי, במיוחד לעומת הערים והיישובים היהודיםצפופ יםהבדואי

לקויה ומגישה לא הולמת לשירותי בריאות, חינוך, רווחה, תחבורה ציבורית, דואר ופינוי 

בשיטת "המקל והגזר", לרבות הריסת מבנים לא  יא משתמשתרה שהמסהממשלה אשפה. 

כפרים בדואים לא מוכרים בנגב, בהם  35-בחוקיים והצעת תמריצים למעבר לערים בדואיות, 

בדואים לעתים קרובות,  .לעוזבםבדואים  ישראלייםאיש, בניסיון לשכנע  90,000-חיים כ

ה להם בעבר סירבו להשתתף כיוון שטענו שהם בעלי הקרקע או שהממשלה הבטיח

שיתיישבו בכפריהם הנוכחיים, ולאור החשש מאובדן פרנסתם ודרך חייהם המסורתית 

 והחשש ממעבר לקרקע שתובע שבט בדואי יריב.

 660,000-מ 34%-נפתרה המחלוקת באשר לבעלות ב נכון לסוף השנהלדברי הממשלה, 

 הליכים משפטיים.מ, כתוצאה מהסכמי פשרה או דונם

מהקהילות היהודיות בנגב  126תוך מ 115-בום בנגב לשוויון אזרחי, קי-לדברי פורום דו

למעשה תושבים שאינם יהודים.  המחריגהתושבים חדשים, ועדת קבלה לסינון  קיימת

, ביטלו הרשויות תוכניות לקהילות ארגוני חברה אזרחית רביםבעקבות התנגדויות מצד 

היו אמורות להחליף כפרים בדואיים יהודיות חדשות בשם דיה, אשל הנשיא ונווה גוריון ש



 14 רמת הגולן, הגדה המערבית ועזה ישראל,

 2018-דוחות זכויות אדם לפי מדינות ל
 משרד החוץ האמריקני * המשרד לדמוקרטיה, זכויות אדם והעבודה

להתקדם בהקמת יישוב  קיימים. באוגוסט המליצה הוועדה הארצית לתכנון ובנייה לממשלה

 בדואים במקום מושבם הנוכחי. 50-בשם עיר אובות, שאמור לכלול אזור בו יישארו כ

א חתמו תושבים בדואים מהכפר הל , לאחר הליך משפטי ודיונים ממושכים,באפריל 11-ב

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב של משרד מוכר אום אל חיראן על הסכם עם 

לחלקות פנויות בעיר  ועברימבניהם ו . לפי ההסכם, התושבים יהרסו בעצמם אתהחקלאות

 הבדואית חורה. קהילה יהודית בשם חיראן אמורה להחליף את אום אל חיראן.

, כמעט 2017-ים ביהריסות של מבנים בדוא 2,220קיום בנגב לשוויון אזרחי תיעד -פורום דו

מדיניות ההריסה מפרה את זכויות הבדואים לדיור הולם. . לדבריו, 2016-פי שניים מהנתון ב

, כאשר בדואים 2016-ב 412, לעומת 641-עלה מספר ההריסות על ידי ישראל ל 2017-ב

ח מבקר המדינה המליץ דו 2016-הרסו את המבנים הנותרים כדי להימנע מקנסות. ב

 לשלממשלה לחתור לפשרה בתביעות קרקע בהקדם האפשרי, לתכנן את יישובם מחדש 

אזרחים בדואים בשיתוף פעולה עם הקהילה הבדואית, לפתח תשתית בקהילות בדואיות 

שיבח את ההריסות  רגביםארגון מוכרות ולגבש מדיניות אכיפה בנוגע לבנייה לא חוקית. 

 על ידי פולשים. כמאבק בבנייה לא חוקית

בנוסף לנגב, רשויות הורו על הריסת רכוש פרטי בערים ערביות, בכפרים ערבים ובמזרח 

מבנים  12הרסו נבינואר, בתקרית בעיסאוויה,  30-לבנייה בלא היתר. בירושלים, בטענה 

מסחריים ומבנים לבהמות שהיו מקור פרנסתן של תשע משפחות. הרשויות הרסו, או 

מבנים בבעלות פלסטינית במזרח ירושלים בשל  177ו בהוראת הרשויות, הרס פלסטינייםש

תיאום עניינים הומניטאריים. , לדברי משרד האו"ם ל2017-ב 20%היעדר היתרים, גידול בן 

זכויות אדם טענו שבירושלים, הרשויות מציבות לעתים קרובות מכשולים אדירים בפני ארגוני 

בות הדרישה שיתעדו את הבעלות בקרקע למרות המבקשים היתר בנייה, לר פלסטיניים

, השתת אגרות בקשה גבוהות ודרישות 1967תהליך רישום קרקע אחיד לאחר  היעדר

 לחיבור דיור חדש לתשתיות עירוניות שלעתים קרובות אינן זמינות.

 מתיקיאחד כל ועדה מנהלתית הכפופה לבחינה שיפוטית אומדת לגופו הממשלה,  לדברי

 .הבעלות בקרקע

לאור ערעורים חוקיים על  פלסטינייםהרשויות במזרח ירושלים פינו לטענת עיר עמים ובצלם, 

שפונו במזרח ירושלים טענו שזכו ליחס לא שוויוני  פלסטיניים. 1948בעלותם ברכוש לפני 

, תוך 1948בהתאם לחוק, כיוון שהחוק מאפשר תביעות בעלים יהודים בקרקע בבעלות לפני 

 .1948לבקש החזרת קרקע בישראל שהייתה בבעלותם לפני  פלסטינייםשאינו מאפשר ל

 פגיעה שרירותית או לא חוקית בפרטיות, במשפחה, בבית או בתכתובת .ו
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 הממשלה כיבדה איסורים אלה.לרוב, החוק אוסר פעולות אלה ו

מערכות נפרדות של בתי דין דתיים דנות בסוגיות כגון נישואים וגירושים בקרב יהודים, 

נישואים אזרחיים ומכל סוג מוסלמים, נוצרים ודרוזים. אין למדינה חוק נישואים אזרחיים. 

, נישואים חד שאינם דתייםשבתי הדין הדתיים מסרבים לערוך )לדוגמה, נישואים בטקסים 

מוסלמים( חייבים להיערך מחוץ למדינה כדי להיחשב ליהודים  ביןעורבים ממיניים, נישואים 

מהנישואים שנרשמו במשרד הפנים  15%-כלפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לחוקיים. 

. לדברי ארגונים חברתיים, יותר ויותר , השנה העדכנית ביותר הזמינה, נערכו בחו"ל2016-ב

ינם מאושרים על ידי הרבנות הראשית ולפיכך אינם זוגות יהודים נישאו במדינה בטקסים שא

 מוכרים על ידי הממשלה.

מהאוכלוסייה שראו בעצמם יהודים ועלו לישראל  4%-פסלה את יהדותם של כהרבנות 

כיהודים או כקרובי משפחה של יהודים; לפיכך, אזרחים אלה לא יכולים להינשא או להיקבר 

במדינה משרתים עולים שהרבנות בתי עלמין  24-בבתי עלמין יהודיים. הממשלה הצהירה ש

טוענת שמרבית בתי העלמין הללו מסרבים  "חדו"ש"אינה מחשיבה ליהודים, אולם עמותת 

לקבור את מי שלא הוכרו כיהודים לצד מי שהוכרו כיהודים ולא מאפשרים להם קבורה יהודית 

לציבור, בנוסף לכמה בתי רק שני בתי עלמין אזרחיים זמינים לדברי "חדו"ש", שאינה דתית. 

גישה לקבורה  כך לא נותרה .עלמין אזרחיים ברשויות קטנות יותר השמורים לתושבי המקום

רוב האוכלוסייה היהודית. הרבנות  תאזרחית בסביבות תל אביב או ירושלים, בהן מתגורר

 מוסמכת לטפל בגירושי יהודים בלא התחשבות באופן בו נישאו.

 מונע מעמד תושב קבע, המוארך מדי שנה, 2003-חוק האזרחות והכניסה לישראל מ

מהגדה המערבית או מעזה שאינם יהודים,  פלסטינייםמאיראנים, עיראקים, סורים, לבנונים ו

לרבות בני ובנות זוג של תושבי ישראל או אזרחיה, למעט בהתאם לקביעה מיוחדת של 

הממשלה הרחיבה את החוק מדי שנה, לאור טאריים. משרד הפנים, לרוב מנימוקים הומני

דוחות ממשלה לפיהם איחוד משפחות פלסטיניות מאפשר את כניסתם של אנשים רבים מדי 

נתונים ממסמכים ממשלתיים המוקד, ארגון שנוטלים לאחר מכן חלק בפעולות טרור. לדברי 

ומניעת תושבות  בטרור אלההאשמות  יםשהושגו דרך בקשות לפי חוק חופש המידע סותר

ד משפחות. מהגדה המערבית או מעזה למטרת איחוד משפחות גורמת לפירו פלסטינייםמ

עם היתרי  פלסטיניים 10,000-כחיו בישראל, לרבות ירושלים, בשל החוק לדברי המוקד, 

שהייה זמניים, בלא ערובה חוקית לכך שיוכלו להמשיך ולחיות עם משפחותיהם. היו גם מקרי 

שגרו במזרח ירושלים בלא מעמד חוקי. הרשויות לא התירו  פלסטינייםות זוג של בני ובנ

היתרי הממשלה ביטלה לאחר מכן את או ש ,ששהו בחו"ל במלחמת ששת הימים פלסטינייםל

להתגורר בירושלים דרך קבע. אמנסטי אינטרנשיונל וארגוני זכויות אדם  ,תושבות שלהםה

ר לטפל בבקשות לאיחוד משפחות. החוק מתיר אחרים קראו לממשלה לבטל חוק זה ולחזו
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 ומעלה והרעיה 35 בן עם היתר שהייה אם הבעל ישראלייםאת כניסתם של בנות ובני זוג של 

 ומעלה, אולם הם לא מקבלים תושבות לאור נישואיהם ואין להם כל דרך להתאזרח. 25 בת

 , לרבות:זכויות האזרח. כיבוד 2סעיף 

 והעיתונות חופש הביטוי .א

 עיתונות, והממשלה כיבדה לרוב זכות זו. בעיתונותהחוק קובע חופש ביטוי, לרבות  לרוב,

קידמו יחד את  עצמאית, מערכת משפט אפקטיבית ומערכת פוליטית דמוקרטית מתפקדת

 .בעיתונותחופש הביטוי, לרבות 

או החוק משית חבות נזיקין על אדם היוצא במודע בקריאה ציבורית לחרם כלכלי, תרבותי 

אקדמי על מדינת ישראל או על מוסדות או ישויות באזורים תחת שליטתה בגדה המערבית. 

תובעים חייבים להוכיח פגיעה כלכלית ישירה כדי לתבוע פיצויים בהתאם לחקיקה "נוגדת 

הקוראים לחרם שכזה, על  סנקציות מנהליותהחרם". החוק אף מתיר לשר האוצר להשית 

במכרזים לחוזים עם הממשלה ומניעת הטבות ממשלתיות. לרבות הגבלות על השתתפות 

בשנה האחרונה דחה באוגוסט נכתב ש 28-עם זאת, בכתבה שפורסמה בעיתון הארץ ב

 .אלהסנקציות החלת בקשות ל 14היועץ המשפטי של משרד האוצר 

כניסתם לארץ של מבקרים שקראו  הצעת חוק, לפיה לא תורשהאישרה הכנסת  2017במרץ 

הגבילו את אכיפת  2017יטריונים שפרסמה רשות האוכלוסין וההגירה ביולי הקרלחרם. 

, בינואר החוק לפעילים בולטים המקדמים חרם באופן אישי או כראשי ארגון. לאחר חיקוקו

ארגונים שכניסת חבריהם  עשריםפרסם המשרד לעניינים אסטרטגיים רשימה הכוללת 

מבקרים לכל אורך  עשרהת כניסתם של לישראל תיאסר. בהתאם לחוק, הרשויות מנעו א

 באוקטובר בתיק של סטודנטית זרה 18-השנה, לדברי הממשלה. בפסיקת בית משפט ב

את המניעה והגביל את החלת החוק למבקרים המעורבים  בג"ץשכניסתה נמנעה, הפך 

 .2017לחרם", כאמור בתקנות מיולי  קריאה פומבית" ב"בהווה"

י שטנה ותוכן העלול להסית לאלימות או לאפליה בשל גזע, : החוק אוסר דברחופש הביטוי

 מוצא, דת, לאום ומגדר.

 שקלים. 58,400ענישה המרבית בגין חילול דגל ישראל הינה שלוש שנות מאסר וקנס בן ה

כהסתה לאלימות או כדברי שטנה, החוק מתיר למשטרה  תהמוגדר רטוריקהבמקרים של 

 להגביל את חופש הביטוי.

חוקקה הכנסת חוק המגדיר את השירות בצה"ל או בשירות הלאומי כמטרת  ביולי 16-ב

 החמור עומדת בסתירההחינוך הממלכתי והמרחיק מבתי הספר עמותות שפעילותן "
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הליכים יזום לשם נקיטת באופן  פועלתמטרות החינוך הממלכתי" או "ל תומשמעותי

או נגד מדינת  מסגרת תפקידםביצעו בפעולה ש שלטיים מחוץ לישראל נגד חיילי צה"ל במשפ

החוק נועד "למנוע מגורמים שאינם חלק ממערכת לחוק נכתב שבדברי ההסבר  ישראל".

הן  לפעול במוסד חינוך אם פעילותם עומדת בסתירה למטרות החינוך הממלכתי".החינוך 

תומכי החוק והן מתנגדיו אמרו שהוא מתמקד בארגון שוברים שתיקה, המתאר את 

שיח  יצורשירתו בשטחים כדי ל וחיילות אשר חייליםמויות דאיסוף ופרסום "עפעילויותיו כ

הביא ל על המחיר המוסרי שבשליטה צבאית על אוכלוסייה אזרחית, זאת על מנתציבורי 

ארגון שוברים שתיקה ביקר את החוק החדש כהפרת חופש הביטוי הפוליטי.  ".ם הכיבושלסיו

 יק הנחיות כנחוץ ליישום החוק.נכון לסוף השנה, משרד החינוך טרם הפ

או לרשות  ש"ףרשמיים אסרו על קבוצות המסונפות לא ישראלייםגורמים ביטחוניים 

המונע מהרשות הפלסטינית מלעסוק  1995-הפלסטינית להיפגש בירושלים, בהתאם לחוק מ

. בירושליםבישראל, לרבות  בפעילויות פוליטיות, דיפלומטיות, ביטחוניות או קשורות לביטחון

באוקטובר הורה השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן, על ביטול אירוע בחסות  3-לדוגמה, ב

 פלסטינייםפלסטיני תושב ירדן שפעל למען הכללת בתי ספר להרשות הפלסטינית לזכר 

 תחת סמכות הוואקף הירדני לאחר מלחמת ששת הימים.

ילים והביעו מגוון דעות בלא : כלי התקשורת העצמאיים היו פעחופש עיתונות ותקשורת

 הגבלה, עם כמה יוצאי דופן.

נגד השר לביטחון פנים, נגד  עתירההגיש ארגון העיתונאים בישראל  2017באוגוסט 

ע בעיתונאים ובחופש ויפסיקו לפגהמשטרה ונגד משרד היועץ המשפטי לממשלה, בדרישה ש

ניות שקופה לשימור חופש העיתונות, יימנעו ממגבלות סיקור לא רלוונטיות ויקבעו מדי

לדברי ארגון העין השביעית הפועל ככלב השמירה של העיתונות וזכויות העיתונאים. 

 ישראלייםשביתת ערבים שוטרים מנעו מצלמת העיתונות דבי היל לתעד התקשורת, 

הגישה המשטרה לבית  ,ג"ץצו ב באוקטובר, בעקבות 18-בבאוקטובר.  1-בירושלים ב

 , ההליך מאזןלטענת הרשויותדרת עבודת עיתונאים באזורי עימות. סהמשפט הליך חדש לה

את העתירה, באומרו  בנובמבר דחה בג"ץ 1-בבין חופש העיתונות לבין דרישות האבטחה. 

תקשר שמוקדם מדי לשפוט את התקנות החדשות, אולם האיץ במשטרה ובעיתונאים ל

 ביניהם.

 פלסטינייםלהשיג היתרי כניסה, ועיתונאים שהצליחו  פלסטיניים: עיתונאים אלימות והטרדה

מירושלים, דיווחו על תקריות הטרדה, גזענות ואלימות אקראית כשביקשו לסקר חדשות 

טענו להטרדה לכאורה על ידי חיילים בירושלים, במיוחד בעיר העתיקה ובקרבתה. הדיווחים 

הם מלסקר סיפורים שמנעו מ ישראלייםוערבים  פלסטינייםולפעולות אלימות נגד עיתונאים 

 Elia Youth) מוסד איליהישראל את משרדי באפריל סגרה  18-ותיים. לדוגמה, בחדש
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Media Foundation) לאחר ששר הביטחון דאז, אביגדור במזרח ירושלים,  הפלסטיני

הוועדה  צעירים ליצירת סרטונים המעודדים אלימות. פלסטינייםליברמן, טען שהארגון מגייס 

דחתה את ההאשמה וציינה שליברמן לא סיפק כל הוכחה להאשמותיו. להגנת עיתונאים 

המעוניינים לבקר בישראל לבקש  פלסטינייםלעיתונאים  היא מאפשרתש מסרההממשלה 

לחיילי צה"ל לאפשר לעיתונאים חופש עבודה ככל האפשר בנסיבות  מורה ,היתר כניסה

 .ישראלייםליחס לא הולם מצד כוחות הביטחון ה המבצעיות וחוקרת לעומק כל טענה

כל ארגוני התקשורת חייבים להגיש לצנזורים הצבאיים חומרים  :צנזורה או מגבלות תוכן

הנוגעים לסוגיות צבאיות ספציפיות או לבעיות תשתית אסטרטגית, כגון אספקת נפט ומים. 

אינו רשאי לערער על והצנזור  בג"ץהארגונים רשאים לערער על החלטות הצנזור בפני 

יש להעביר את המכון הישראלי לדמוקרטיה ש טען 2017משפט. ביולי הפסיקת בית 

 הסמכות למנוע פרסום חדשות מהצנזור הצבאי למערכת המשפט.

חדשות המודפסות או משודרות בחו"ל כפופות לצנזורה ביטחונית. הממשלה הפיקה 

חקירות מתמשכות ודרשה מכתבים ש ובקביעות הוראות מגבילות לגבי מידע ביטחוני רגי

זרים, ומהתקשורת המקומית, לציית להוראות אלה. בהתאם לנתונים שמסרו כוחות הביטחון 

 2,350-התערב הצנזור בלמעלה מ 2017-לגוף החדשות מקומית ולתנועה לחופש המידע, ב

 מאמרים. 271 ופסלשהוגשו לו  11,000מאמרים מתוך 

סמכות לצנזר הדפסת פרסומים מסיבות ביטחוניות, אף שהממשלה המשיכה להחזיק ב

ראיות אנקדוטיות הראו שהרשויות לא בוחנות באופן פעיל את עיתון אל קודס הירושלמי או 

צנזורה ב שנקטודיווחו  אלה גופיםפרסומים ערביים אחרים הפועלים בירושלים. עם זאת, 

 עצמית.

ארגון טרור, ל ביחס שבח בפומבי דברי, לרבות אוסר תמיכה בטרור : החוקביטחון לאומי

במרץ  7-בכ"פעולת טרור". פעולות אלו  ומגדיר ו"הסתה"הצגת סמלים, ביטוי סיסמאות 

להתרת הגבלות על שחרור גופות מחבלים ועל הלוויותיהם כדי תיקנה הכנסת את החוק 

ר בדצמב 25-. נכון ללמנוע "הסתה לטרור או הזדהות עם ארגון טרור או עם פעולת טרור"

. כך הורשעה אנשים בהתאם לחוק 12כתבי אישום והערכאות הרשיעו  59הממשלה הגישה 

בגין שירים,  במאי על ידי בית משפט השלום בנצרת 3-דארין טאטור, אזרחית ערביה, בגם 

 .2015-תמונות ופרסומים אחרים שהעלתה לרשת ב

הפלג הצפוני של ח ראאד סלאח, מנהיג יביולי שחררה המשטרה למעצר בית את השי 6-ב

על ידי הממשלה. הרשויות הגישו נגד  2015-האסלאמית, שהוצא מחוץ לחוק בהתנועה 

 .2017סלאח כתב אישום בגין הסתה לטרור ותמיכה בארגון לא חוקי לאחר שנעצר באוגוסט 

 אינטרנטה חופש
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המתיר  2017-הממשלה ניטרה תקשורת אלקטרונית למטרות ביטחוניות. בהתאם לחוק מ

לשופטים מחוזיים להגביל גישה לאתרי אינטרנט כדי למנוע ביצוע עבירות, שופטים מחוזיים 

בדוח סוף השנה של אתרים.  15 תאישרו בקשות מיחידת הסייבר בפרקליטות המדינה להסר

אתרי להסרת תוכן שהופנו לנכתב שבקשות  2017יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה לשנת 

פרסומים  10,500-שהתוכן אינו חוקי הובילו להסרת כ היחידהלאור הערכת חברתית מדיה 

מהבקשות נבעו מעבירות  73%-. בדוח נכתב ש2016בשנת  1,554לעומת  מקוונים, עלייה

עדאלה ליועץ ארגון בנובמבר כתב  21-נבעו מעבירות הסתה. ב 26%-הנוגעות לארגון טרור ו

לאתרי תקשורת  הסרת תוכן תהמשפטי לממשלה שעל יחידת הסייבר לחדול מהגשת בקשו

 מוסמכת לקבוע האם תוכן מסוים מהווה עבירה.כיוון שרק רשות השופטת  ,חברתית

באוגוסט עצרו הרשויות את תושבת מזרח ירושלים סוזן אבו גאנם בחשד להסתה לאלימות 

 בהר הבית. 2017ולטרור, לאור פרסומים בפייסבוק בנוגע למות בנה בהפגנות 

השתמשו באינטרנט  2017-י איגוד הטלקומוניקציה הבינלאומי, בפוד. למא ןזמיהאינטרנט 

 מהאוכלוסייה. 82%

 חופש אקדמי ואירועי תרבות

החוק אוסר על מוסדות המקבלים מימון ממשלתי לציין את הנכבה, או ה"אסון", המונח 

באוגוסט  28-בבמלחמת העצמאות.  פלסטינייםעקירת הלציון  פלסטינייםהמשמש את ה

בקשות לאכיפת חוק הנכבה,  8משרד האוצר בשנה האחרונה דחה בעיתון הארץ שנכתב 

 משרת התרבות, מירי רגב. 17-ו יםפוליטי יםבקשות מפעיל 60בהן 

הגיע שר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג(, נפתלי בנט, להסכמה עם במאי 

מנע מאקדמאים את מועצת ראשי האוניברסיטאות בנוגע לטיוטה חדשה של קוד אתי שי

העיסוק ב"פעילות פוליטית", המוגדרת כתמיכה במפלגה, באישי ציבור או בעמדה לגבי נושא 

בהתאם להסכם, המל"ג לא תאלץ אוניברסיטאות לאמץ התנגדות להם. כהנידון בכנסת, או 

כחלופה לכך הסכימו קוד אתי מואחד והממשלה לא תקדם חקיקה בנוגע לקוד אתי. 

הפללה בשל דעה -ים לאמץ חמישה עקרונות לתקנותיהם, לרבות איהמוסדות האקדמי

 פוליטית ותקנה שלא מתירה לסגל להציג דעה פוליטית אישית כדעת האוניברסיטה.

ובהן  מזרח ירושלים לספק לבתי ספר בשכונות הדיווחו שישראל המשיכ פלסטינייםמקורות 

. בגרסה ערוכה זו הפלסטיניתרוב פלסטיני גרסה ערוכה של תוכנית הלימודים של הרשות 

לקשר את מימון  ונטען שישראל ניסתה, ולתרבות הפלסטיניתמידע בנוגע להיסטוריה  נמחק

בתי הספר לשימוש בתוכנית הלימודים הישראלית )עיינו בדוח הגדה המערבית ועזה בנוגע 

 לחששות בנוגע להסתה ולאנטישמיות בספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית(.
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בולטים הפועלים בירושלים, כגון  פלסטינייםיכה להטיל איסורים על כמה מוסדות ישראל המש

אוריינט האוס, שהיה למעשה משרדו של אש"ף. הממשלה הלשכת המסחר של ירושלים ו

מוסדות אלה ואחרים, בטענה שהם מפרים את הסכמי ביחס להצבאי  הסגירהחידשה את צו 

 מטעם הרשות הפלסטינית.בירושלים לה אחרת אוסלו בעריכת פעילויות פוליטיות או בפעו

שהתקיימו  פלסטינייםבדומה לכך, הממשלה השביתה כמה אירועים אקדמיים ותרבותיים 

ביולי הפריעו  14-בשל השתתפות הרשות הפלסטינית או תמיכתה. לדוגמה, ב ,בירושלים

אסלאמיים הקדשים הרשויות לכנס באוניברסיטת אל קודס במזרח ירושלים בנושא "נכסי 

חבר בחבר למשך זמן קצר בירושלים" בשל טענות לחסות מטעם הרשות הפלסטינית, ועיכבו 

 הנאמנים של האוניברסיטה.

 חופש ההתאספות וההתאגדות השלווה .ב

 ההתאספות וההתאגדות השלווה ולרוב הממשלה מכבדת זכויות אלה.חופש החוק קובע את 

 חופש ההתאספות השלווה

 לרוב הממשלה מכבדת אותה.החוק קובע זכות זו ו

המשטרה השתמשה בכוח מופרז בתגובה למחאות מצד קבוצות , לפיהם דיווחים נשמעו

. לדוגמה, ובעלי מוגבלויותמסוימות, לרבות גברים ונערים חרדים, אזרחים ותושבים ערבים 

הכו בירושלים ששני שוטרים  באפריל נטען 4-בלדברי הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, 

בראשו חרדי הלוקה בנפשו לאחר שעצר לזמן קצר באמצע הכביש ונופף בידיו כשצעד עם 

דיווחו ששוטרים השתמשו  ארגוני חברה אזרחית רביםקבוצת מפגינים חרדים להפגנה. 

 בכוח מופרז לפיזור הפגנות מורשות לאחר שהמפגינים הניפו את דגל פלסטין.

 חופש ההתאגדות

 רוב הממשלה מכבדת אותה.חוק ולזכות זו קבועה ב

החוק אוסר רישום עמותה או מפלגה אם מטרותיה כוללות התכחשות לקיום מדינת ישראל 

ם אם מטרותיה כוללות הסתה שאו לאופייה הדמוקרטי של המדינה. מפלגה פוליטית לא תיר

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

-השנתיים ל לאחר שהעמותות הגישו את דוחותיהן, שנכנס לתוקפו 2016-חוק העמותות מ

במחצית הראשונה של השנה, מחייב עמותות המקבלות למעלה ממחצית מהמימון  2017

קשותיהן לפגישות בשלהן מממשלות זרות לציין עובדה זו בכל פרסומיהן הרשמיים, ב

לפי חוק זה, ניתן הן ובכל תקשורת עם הציבור. הפומביים שלבקמפיינים אתריהן, בבכנסת, 
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בדצמבר, הממשלה לא  15-. נכון לשקלים 29,200-לקנוס עמותות שהפרו כללים אלה ב

 נקטה בפעולה משפטית נגד עמותה שלא צייתה לחוק.

חוקקה הכנסת חוק המחייב ביקורת נוספת של בקשות למתנדבי שירות לאומי  2017במרץ 

 ה ממחצית מהמימון שלהן מממשלות זרות.תות המקבלות למעלומעמ

זכויות אדם ומבקרות בהפרות עמותות ישראליות ופלסטיניות, במיוחד עמותות המתמקדות 

את הממשלה, טענו שהממשלה מבקשת להרתיען ולמנוע מהן קבלת מימון ממשלתי זר )ראו 

 (.5סעיף 

 חופש הדת .ג

 קני בכתובתשל משרד החוץ האמרי "דוח חופש הדת הבינלאומי" את ראו

/www.state.gov/religiousfreedomreport. 

 חופש התנועה .ד

שיבה ולרוב הממשלה מכבדת החוק מקנה חופש תנועה פנימית, נסיעות לחו"ל, הגירה ו

 זכויות אזרח אלה.

ועם ארגונים הומניטאריים אחרים במתן  הממשלה שיתפה פעולה עם נציבות האו"ם לפליטים

אנשים אחרים המהווים חשש, הגנה וסיוע לפליטים, למבקשי מקלט, לחסרי מדינה או ל

 למעט כאמור להלן.

 

 

: קהילות ובהן ריכוזים גבוהים של מהגרים התעללות במהגרים, בפליטים ובחסרי מדינה

הממשלה בדבר חוקיות העבודה נפלו לעתים קורבן לאלימות. בנוסף, מדיניות אפריקנים 

ובכך חשפה אותם ליחס לקוי ולנוהגי  אילצה פליטים רבים לעבוד בעבודות "לא רשמיות"

 העסקה מפוקפקים מצד מעסיקיהם.

 ,בחבלה בכוונה מחמירה הורשע דניס ברשיבץ בהריגה וקטין הורשעבפברואר  22-ב

ו הכו הנתבעים למוות , אותבתקרית בה נהרג מבקש המקלט הסודני בביקיר עלי אדהם

 . אדהם מת מדימום בגזע המוח ארבעה ימים לאחר הכאתו.2016-בפתח תקווה ב

גדר הביטחון שפיצלה את רוב הגדה המערבית פיצלה גם כמה : תנועה בתוך המדינה

גישה למקומות תפילה, למקומות תעסוקה, בכך שפגעה ב קהילות פלסטיניות בירושלים

ולבתי חולים ולפעילויות תקשורת, ארגונים הומניטאריים  ות חקלאיות, לבתי ספרלקרקע

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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שטופלו בששת בתי החולים  פלסטינייםב פגעוועמותות. לדוגמה, מגבלות גישה בירושלים 

סגל רפואי שניסה להגיע אל בתי בורפואי מקצועי בירושלים המציעים טיפול  פלסטינייםה

לעתים את התנועה  הישראל הגביל. במחסומיםבני כשעתיים החולים הללו, לרבות עיכובים 

מעת לעת את הכניסות  יר העתיקה ובהן רוב פלסטיני וחסמהבתוך שכונות בירושלים ובע

שמגבלות  מסרהואן וג'אבל מוכבר במזרח ירושלים. הממשלה ולשכונות עיסאוויה, סיל

סדר כנדרש למבצעי חקירה, לשלום הציבור או ל התנועה בירושלים הינן זמניות ומיושמות רק

 הציבורי ובהיעדר חלופה אחרת.

אזרחים הורשו לרוב לנסוע לחו"ל, בתנאי שלא היו להם חובות צבאיות  :נסיעות לחו"ל

תקפות ושלא הוטלו עליהם מגבלות מנהליות. הממשלה רשאית למנוע מאזרחים מלצאת 

ת מהמדינה משיקולים ביטחוניים, בשל חובות פתוחים או במקרים בהם גבר יהודי מסרב לת

גט לרעייתו. הרשויות לא מתירות לאזרחים לנסוע למדינה השרויה במלחמה רשמית נגד 

ישראל בלא היתר ממשלתי. מגבלה זו כוללת נסיעה לאיראן, לעיראק, ללבנון, לערב 

 , לסוריה ולתימן.הסעודית

בגדה המערבית  A שטחמחייבת את כל האזרחים בהחזקת היתר מיוחד לכניסה ל הממשלה

תאם להסכם הביניים, בו הרשות הפלסטינית נושאת באחריות אזרחית , בההשטח)

בלא היתרים. ישראל  A לשטח, אולם התירה לערבים אזרחי ישראל גישה וביטחונית(

 פלסטיניים. פירוש הדבר הוא שפלסטינייםהמשיכה לבטל תעודות זהות ירושלמיות של 

הסיבות לביטול כללו תושבות או  תושבי ירושלים לא יכולים היו לחזור להתגורר בירושלים.

אזרחות במדינה אחרת; מגורים במדינה אחרת, בגדה המערבית או בעזה במשך למעלה 

המפורש משבע שנים; או, הסיבה הנפוצה ביותר, חוסר היכולת להוכיח "מרכז חיים" )

 שנולדו בירושלים אך למדו בחו"ל דיווחו שאיבדו את פלסטינייםכתושבות מלאה( בירושלים. 

מעמדם כתושבי ירושלים, אך הממשלה הכחישה שלילת מעמד תושבות של אדם שעזב אך 

שבמהלך השנה ביטלה את מעמד התושבות  מסרהורק כדי ללמוד בחו"ל. הממשלה 

ר, של ארבעה אנשים בשל לטרוהקשורה " לים של שישה אנשים בשל "הפרת אמוניםבירוש

, 2007-, שחדלה לפעול בלחברות במועצה המחוקקת הפלסטינית הקשורה" "הפרת אמונים

אנשים שמעמדם כתושבים "פקע". הממשלה הוסיפה שהתושבות של אינדיבידואלים  13ושל 

עשויים  המשמרים "זיקה לישראל" לא תבוטל ושתושבים לשעבר המבקשים לחזור לישראל

קטובר העניק פאנל באו 29-לקבל מעמד תושבות מחודש בהתאם לתנאים מסוימים. ב

לאור נישואיה לתושב  2009-ערעורי הגירה תושבות קבע לאישה שקיבלה תושבות ארעית ב

 בשל אלימות במשפחה. 2011-קבע אך עזבה אותו ב

בעלי תעודות זהות ירושלמיות שהפיקה ממשלת ישראל זקוקים למסמכים  פלסטיניים

 מיוחדים כדי לנסוע לחו"ל.
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של ה את שלילת תושבות הקבע שביטל 2017מספטמבר  ג"ץבעקבות החלטת ב: הגליה

 7-עניק לשר הפנים סמכות שכזו, במחוק ה בהיעדר" בשל "הפרת אמונים פלסטינייםארבעה 

 כגוןארגונים במרץ אישרה הכנסת תיקון לחוק הכניסה לישראל, שהעניק לשר סמכות זו. 

יקון. ארגוני זכויות אדם מתחו ביקורת על הת המרכז הירושלמי לסיוע משפטי וזכויות אדם

 Humanאמר ארגון  2017-הגישו עתירה נגד החוק ונכון לסוף השנה התיק עדיין נידון. ב

Rights Watch ))שהשלילה המתמשכת של תעודות זהות ירושלמיות על  משמר זכויות האדם

 תושבי ירושלים לגדה המערבית, לעזה או לחו"ל. פלסטינייםהגליית כמוה כידי ישראל 

: החוק מתיר שלילת אזרחות בשל "הפרת אמונים למדינת ישראל" או לאחר הרשעה רחותאז

הגיש שר הפנים, אריה דרעי, בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה  2016-עבירת טרור. בב

. 2015-לשלילת האזרחות של עלאא זיוד, שהורשע בארבע ניסיונות לרצח בפיגוע דריסה ב

המחוזי בחיפה שיש לשלול את אזרחותו של זיוד, אולם פסק בית המשפט  2017באוגוסט 

ספטמבר, ב 18-נתן צו מניעה זמני המונע את שלילת אזרחותו. נכון ל ג"ץב 2017באוקטובר 

 עומד.התיק עדיין תלוי ו

 ה על פליטיםהגנ

: הממשלה סיפקה הגנה מסוימת נגד גירוש או החזרת פליטים למדינות בהן קיים החזרה

 חירותם והצהירה על מחויבותה לעיקרון אי ההחזרה.חשש לחייהם או ל

ומבקשי  מהגרים בלתי סדיריםלזירוז עזיבתם של  שלושה מסמכי מדיניותב נעזרה ממשלהה

מקלט שנכנסו למדינה בלא היתר ואשר הממשלה לא יכולה לגרש לארצם לאור מדיניות 

כלוסין וההגירה, נכון ההגנה הזמנית של ישראל, האוסרת גירוש לארצות אלה. לפי רשות האו

כולם כ רובםומבקשי מקלט,  מהגרים בלתי סדירים 34,370 קטגוריה זו כללהלספטמבר 

 מאריתריאה או מסודן.

, מתירה גירוש או מעצר בלא הגבלה של מהגרים 2015-המדיניות הראשונה, שהוכרזה ב

לוש שנות באפריל, לאחר ש 24-ושל מבקשי מקלט המסרבים לעזוב את המדינה "מרצון". ב

שמדיניות זו קרסה ושאין בכוונתה לגרש  ג"ץערעורים משפטיים, יידעה הממשלה את ב

 מהגרים בכוח למדינה שלישית.

תמריצים ל"עזיבת" המדינה לאחת משתי  מהגרים בלתי סדיריםמוצעים ל מדיניות השנייהב

 3,500$מדינות שלישיות באפריקה ששמותיהן לא פורטו, לעתים לרבות קצבה בסך 

מספקות את )משולמת בדולר ארה"ב(. הממשלה טענה שממשלות המדינות השלישיות 

מלוא הזכויות בהתאם להסכמים סודיים עם ישראל. הממשלה סיפקה לרוב החוזרים 

מים לאוגנדה או לרואנדה, אולם עמותות ונציבות האו"ם לפליטים אישרו כרטיסים משול

שמהגרים שהגיעו לאוגנדה ולרואנדה לא קיבלו זכויות תושבות או תעסוקה. ביולי דווח 
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בתקשורת שהממשלה הפסיקה להציע עזיבה מרצון לרואנדה. במהלך השנה עזבו את 

מהגרים הלא . כאלף מה2017-ב 3,375, לעומת מהגרים בלתי סדירים 2,667המדינה 

ים שעזבו במהלך השנה יושבו מחדש בקנדה, לאחר שממשלת קנדה קיבלה את חוקי

שרבים  טענו מהגרים בלתי סדיריםלמען ארגוני חברה אזרחית פעילי  תביעות הפליט שלהם.

ים שעזבו לארצות אחרות סבלו מהתעללות בארצות אלה ושיש בכך מהגרים הלא חוקימה

חזרה. נציבות האו"ם לפליטים ועמותות דיווחו שרבים שעזבו לארצות אחרות כדי להוות ה

, כיוון שהמדינות הזרות אליהן הגיעו לא העניקו להם מיהרו לעוזבן או לחזור לארץ מוצאם

זכויות הגנה, תושבות ותעסוקה. הממשלה אישרה שכוננה כמה מנגנונים לניטור תנאיהם של 

-ויות הצהירו שהצליחו ליצור קשר טלפוני עם למעלה מהעוזבים בהתאם לתוכנית זו. הרש

 ים שעזבו במהלך השנה.מהגרים הלא חוקיהמ 85%

בלא הרשעה חוקית במתקן  מהגרים בלתי סדיריםהמדיניות השלישית הייתה החזקת 

 ד'(. 1במרץ )ראו סעיף  12-חולות; עם זאת, מדיניות זו הסתיימה בסגירת חולות ב

. לפי ממשלה נתניהו על הסכם עם נציבות האו"ם לפליטיםבאפריל הכריז ראש ה 2-ב

מהגרים מאריתריאה ומסודן למדינות מערביות בחמש השנים  16,000 ההסכם יועברו

הבאות, תוך יישוב מספר דומה בישראל. נתניהו ביטל את ההסכם פחות מיממה לאחר מכן, 

 לאחר ביקורת משותפיו לקואליציה ומתומכיו בציבור.

 

החוק מאפשר הענקת מעמד מקלט או פליט. הממשלה כוננה מערכת להגנה : טגישה למקל

החלו הרשויות לתת לרוב מבקשי  2008-על פליטים, אולם עשתה זאת לעתים נדירות. ב

חידוש מדי חודש עד שישה חודשים. המקלט אשרת "שחרור בתנאים מגבילים" המחייבת 

הפנים, בבני ברק ובאילת. הממשלה שתי לשכות של משרד ברק ניתן לחדש אשרות אלה 

ים אלה הגנה קבוצתית מוגבלת בנוגע לחופש התנועה, הגנה מפני החזרה נשמספקת לא

 2011-טענו שהמדיניות והחקיקה שאומצו ב תמיכהוגישה לא רשמית לשוק העבודה. ארגוני 

בכך שהקשו על חייהם של מבקשי המקלט שכבר נועדו להרתיע מבקשי מקלט עתידיים 

 סו למדינה ושפעולות אלה פוגעות עוד יותר בזכויות האוכלוסייה ומעודדות את עזיבתה.נכנ

היו נמוכים להפליא. בהתאם לדוח שפרסם במאי משרד  שיעורי ההכרה בקביעת מעמד פליט

בקשות מקלט.  55,433מתוך  52אישרה הממשלה רק  2009מבקר המדינה, מאז 

, בהן חמש מיוצאי אריתריאה ואחת הממשלה אישרה שש בקשות מקלט במהלך השנה

 מיוצא ניגריה.

בית המשפט לעניינים מנהליים שלמבקש מקלט מאריתריאה חשש בפברואר פסק  15-ב

שאסור היה לרשות האוכלוסין וההגירה לדחות מוצדק מרדיפה לאחר שברח מגיוס לצבא ו
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שפט בלא רשות ערעור. משרד הפנים ערער על הפסיקה בבית מאת בקשת המקלט שלו 

מחוזי, בו התיק עדיין תלוי ועומד נכון לסוף השנה. עם זאת, כתוצאה מהפסיקה שחררו 

 בעבר. שנדחויוצאי אריתריאה עם תביעות מקלט דומות  12הרשויות ממעצר 

בפברואר הכריזה הממשלה שתפיק אשרות הומניטאריות, המתירות למהגרים לעבוד באופן 

 .מהגרים סודנים מדארפור 300-קצרה, ל חוקי ולהיכנס מחדש לישראל לאחר עזיבה

אשרות נוספות למהגרים סודנים מדארפור,  300באוגוסט הכריזה הממשלה שתפיק 

מהנילוס הכחול ומהרי נובה. אף שהיה בכך משום שיפור לעומת המעמד הקודם של "שחרור 

 28-ם. בטענו שמהגרים אלה עדיין לא יוגנו כפליטיארגוני חברה אזרחית בתנאים מגבילים", 

באוקטובר הכריזה הממשלה על החלטה לחדול מהנפקת אשרות לאזרחי סודן ולהתחיל 

 בבדיקה אינדיבידואלית של תביעותיהם למקלט.

מהגרים ממדינות אליהן ניתן לגרש בהתאם למדיניות הממשלה ומהגרים שלא הצליחו 

עצרו ללא נלהוכיח את אזרחותם, בהם מהגרים שטענו שהגיעו מאריתריאה או מסודן, 

מהגרים  165 שהו במעצרהגבלת זמן אם סירבו לעזוב לאחר שקיבלו צו גירוש. בסוף השנה 

 שאזרחותם לא נקבעה או הייתה שנויה במחלוקת.

 

ומבקשי מקלט  מהגרים בלתי סדיריםלמרות מדיניות אי גירוש מוצהרת המונעת החזרת 

ט מאריתריאה נות מבקשי מקלכלאריתריאה ולסודן, גורמי ממשלה ואתרי תקשורת המשיכו ל

, החל על אנשים 1954-ומסודן "מסתננים". מקור המונח הוא החוק למניעת ההסתננות מ

 שנכנסו לישראל שלא כחוק.

נמתחה ביקורת על רשות האוכלוסין וההגירה בנוגע במאי בדוח שפרסם מבקר המדינה 

ולהחרגת  פליטקביעת מעמד להשתהות מופרזת בטיפול בבקשות מקלט, לשירות לקוי ב

הדנה בתביעות  ,נציבות האו"ם לפליטים מהוועדה המייעצת לרשות האוכלוסין וההגירה

 מקלט.

הגדה המערבית שטענו לסכנת חיים לאור נטייתם המינית או לאור סיבות מ פלסטיניים

ארגוני חברה אחרות, כגון אלימות במשפחה, לא קיבלו גישה למערכת המקלט בישראל. לפי 

בדה זו חשפה אנשים שטענו שאין ביכולתם לחזור לגדה המערבית מחשש , עואזרחית

מתאם פעולות הממשלה ש מסרה, אלימות וניצול. הממשלה בבני אדםלרדיפה לסכנות סחר 

בשטחים בודק כל מקרה לגופו, תוך העדפת פתרונות המאפשרים לאנשים אלה להישאר 

 שראל במקרים חמורים.בשטח פלסטיני, אולם ביכולתו להעניק היתר מגורים בי
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כלי תקשורת ועמותות הממשלה לא נענתה לתביעות מקלט ראשונית בנמלי התעופה שלה. 

אזרחי סרי לנקה שביקשו  13באוקטובר מנעה רשות ההגירה את כניסתם של דיווחו ש

 4-עתרה לשחרורם ולמניעת גירושם. נכון ל . עמותת המוקד לפליטים ולמהגריםלתבוע מקלט

 מבקשי המקלט במעצר. 13בדצמבר נותרו 

הכריזה רשות האוכלוסין וההגירה על הליך מהיר לדחיית  2017-ב: מעברארץ מוצא בטוחה/

מדינת אזרחותם בטוחה לחזרה והחל בקשות מקלט של מבקשים שמשרד הפנים קבע ש

 אוקראינה.להחיל הליך זה על מבקשים מגאורגיה ומ

ההגנה הזמנית  הסירה אתהכריזה רשות האוכלוסין וההגירה שהממשלה  באוקטובר 7-ב

-שחלה על אזרחי קונגו ושאזרחי קונגו שאינם מחזיקים באשרה חייבים לצאת מישראל עד ל

. לאחר עתירה מטעם ארגוני זכויות אדם נתן בית המשפט המחוזי בירושלים 2019בינואר  5

, נכון ארגוני חברה אזרחיתאת הוראת העזיבה. לדברי  דצמבר, שהשעהב 31-ב בינייםצו 

תביעות מקלט של אזרחי קונגו תלויות ועומדות מזה למעלה מעשור.  מאתייםלאוקטובר כ

 אזרחי קונגו. 314בתקשורת דווח שבסוף השנה שהו בישראל 

באילת : הרשויות לא התירו למבקשי מקלט ששוחררו ממתקן חולות לגור חופש התנועה

ובתל אביב. בנוסף, לאחר סגירת חולות הרשויות לא התירו למבקשי מקלט להתגורר 

 בירושלים, בפתח תקווה, בנתניה, באשדוד ובבני ברק.

הניתנים להארכה. רוב מבקשי  עבודה רישיונותמעטים קיבלו מוכרים : פליטים תעסוקה

 ה רישיון עבודה"., עליה נכתב במפורש כי "אינה מהוו5א2המקלט מחזיקים באשרת 

אך לא לפתוח עסקים  פורמאלי,הממשלה התירה למבקשי מקלט לעבוד במגזר הלא 

משלהם או להירשם לתשלום מס ערך מוסף, אף שהחוק לא אוסר זאת. חרף היעדר זכות 

תעסוקה חוקית, המדיניות שפרסמה הממשלה לא דגלה בהגשת כתבי אישום נגד מבקשי 

שמבקשי מקלט  ג"ץפסק ב 2017ם. עם זאת, בספטמבר מקלט או מעסיקיהם בשל העסקת

שתקנות משרד האוצר אוסרות עליה לעבוד בחוזים  נחשבים "עובדים זרים", קטגוריה

ממשלתיים, לרבות חוזים ממשלתיים מקומיים לניקיון ולתחזוקה, המעסיקים לעתים קרובות 

 .מהגרים בלתי סדירים

כפיקדון בקרן מיוחדת  מהגרים בלתי סדיריםמשכרם של  20%מחייב מעסיקים בניכוי החוק 

העובד מקבל גישה לכספים רק בעזיבתו את המדינה מכספי המעסיק.  16%ומוסיף עוד 

והממשלה רשאית לנכות קנס בגין כל אחד מהימים בהם שהה העובד במדינה בלא אשרה. 

דוחף את  הואעמותות כגון קו לעובד והמוקד לפליטים ולמהגרים ביקרו את החוק, בטענה ש

הכנסתם הנמוכה ממילא של עובדים פגיעים אל מתחת לשכר המינימום ובכך גורם 

הסיכון של למעסיקים ולעובדים להאמין שיהיה רווחי יותר לעבוד בשוק השחור, תוך הגברת 
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, וארגוני חברה אזרחיתמהגרים ליפול קורבן לסחר אנושי ולזנות. לדברי גורמים ממשלתיים 

אישה חיה עם  םלו לעסוק בזנות או בהסדרי סקס הישרדותי, לפיהנשים מאריתריאה הח

ים ולמבקשי ארגון סיוע לפליט –עמותת א.ס.ף. כמה גברים ומקבלת מקלט בתמורה לסקס. 

מקלט בישראל דיווחה על גידול משמעותי במקרים של דרי רחוב, חששות לבריאות הנפש 

כאשר בעיות טכניות מנעו , 2017-ובקשות לתרומות מזון לאחר יישום החוק. בניגוד ל

מהגרים שעזבו  722-מהיוצאים מהמדינה לקבל את הכספים שנצברו, הממשלה הצהירה ש

שנה. קו לעובד דיווחה שאין למהגרים כל דרך לעקוב אחר יתרת משכו את כספיהם במהלך ה

הפיקדון שלהם ושכמחצית מהכספים מעולם לא הופקדו בחשבון על ידי מעסיקים, למרות 

מהגרים לפחות עזבו את המדינה  לדברי קו לעובד, שלושיםשניכו את הכספים מעובדיהם. 

ארגוני חברה אזרחית ית יציקואלעתרה  2017במרץ מבלי לקבל כספים שנוכו משכרם. 

ועדת העבודה, הרווחה ביוני תיקנה  27-ב ,עתירהמה . כתוצאהנגד חוק הפיקדון לבג"ץ

רבות לאוכלוסיות חלשות, ל 6%-והבריאות של הכנסת תקנה המפחיתה את הניכוי ל

קורבנות סחר מוכרים. לדברי קו לעובד, רשות האוכלוסין וההגירה לא הסכימה לקבל מכתב 

 לשם הפחתת הניכוי או החזרת הפיקדון. ,ה, המעניק הכרה רשמית כקורבן סחרמהמשטר

את הסכום שיורשו לקחת איתם כשיעזבו  החוק מונע ממהגרים מלשלוח כסף לחו"ל, מגביל

לשכר המינימום למספר החודשים בו התגוררו במדינה ומגדיר הוצאת כספים מהמדינה 

 כעבירת הלבנת הון.

הגישה לשירותי בריאות ולמקלט לא הייתה עקבית. הפליטים : גישה לשירותים בסיסיים

גישה למערכת שירותי הבריאות הלאומית,  כגוןהמוכרים המעטים קיבלו שירותים סוציאליים, 

אולם הממשלה לא סיפקה למבקשי מקלט הטבות סוציאליות כגון דיור ציבורי, הבטחת 

לדים, הורים יחידניים, חולים במחלות הכנסה או ביטוח בריאות בחינם לפגיעים ביותר, בהם י

ישראל דיווחה על הקשיים  –. לדוגמה, רופאים למען זכויות אדם ובעלי מוגבלויותכרוניות 

עימם מתמודדים חולי סרטן בני חמש שהזדקקו לטיפול במהלך השנה. משרד הבריאות 

ממשלה לחודש. ה שקלים 120מבקשי מקלט עבור  הציע ביטוח רפואי לילדים קטינים של

תחנות טיפת חלב בדרום תל אביב, שהיו נגישות למהגרים נתנה חסות למרפאה ניידת ול

, בתי חולים סיפקו למהגרים טיפול חירום, ארגוני חברה אזרחיתולמבקשי מקלט. לדברי 

אולם לעתים קרובות סירבו לטיפול המשך במהגרים שלא הצליחו לממן את טיפול החירום 

 ,בלתי סדירים םספק אחד של שירותי בריאות הנפש למהגרי בהם. משרד הבריאות מימן

 כיעיל מאוד אך עמוס מדי.ארגוני חברה אזרחית אותו שיבחו 

ים בהם לא הכירה כפליטים או שאינם נשהממשלה אף העניקה הגנה זמנית לא :הגנה זמנית

 .מאריתריאה ומסודן, כמתואר לעיל מהגרים בלתי סדיריםבעיקר ל ,זכאים למעמד פליט

 חסרי מדינה



 28 רמת הגולן, הגדה המערבית ועזה ישראל,

 2018-דוחות זכויות אדם לפי מדינות ל
 משרד החוץ האמריקני * המשרד לדמוקרטיה, זכויות אדם והעבודה

שנתפס דרוזים החיים בשטח  23,000-, כ1981חרף זכאותם לאזרחות ישראלית מאז 

הם מחזיקים סירבו לרוב לקבלה ומעמדם כאזרחי סוריה אינו ברור.  1967-מסוריה ב

 בתעודות זהות ישראליות, בהן מצוין הלאום שלהם כ"לא מוגדר".

ם ביטל באופן רטרואקטיבי את שר הפני 2010מאז תקשורת שבדווח  2017באוגוסט 

בשל  1948-1951אבותיהם קיבלו אזרחות בשנים בדואים, בטענה ש 2,600האזרחות של 

"טעות רישום". ביטול האזרחות הותיר אנשים אלה חסרי מדינה. הממשלה הצהירה בסוף 

אדם מקבוצה זו שאזרחותו נבעה מטעות קולמוס יוכל לחדש את אזרחותו, בהיעדר השנה ש

 פלילית או אחרת. מניעה

 חופש להשתתף בתהליך הפוליטיה. 3סעיף 

החוק מאפשר לאזרחים לבחור את ממשלתם בבחירות תקופתיות חופשיות והוגנות 

תושבי קבע הנערכות בהצבעה חשאית ומבוססות על זכות הצבעה אוניברסאלית ושווה. 

המתגוררים בירושלים רשאים להצביע בבחירות המקומיות לעיריית ירושלים  פלסטיניים

ולהתמודד על כמה תפקידים עירוניים, אולם לא על תפקיד ראש העיר, ואינם מורשים 

 להצביע בבחירות לכנסת או לכהן בכנסת.

 בחירות והשתתפות פוליטית

וקטובר והבחירות בא 30-משקיפים סברו שהבחירות המקומיות ב: הבחירות האחרונות

באוקטובר הצביעו  30-היו חופשיות והוגנות. בבחירות המקומיות ב 2015-לכנסת שנערכו ב

 תושבי ירושלים הזכאים להצביע. פלסטינייםמה 2%-מהמצביעים, אולם פחות מ 60%

המשטרה עצרה ולאחר מכן שחררה ארבעה פעילי פת"ח בשכונות הירושלמיות ג'אבל מוכבר 

תושבי ירושלים בבחירות  פלסטינייםלשבש את השתתפותם של ניסיון  בשל ,וצור באהר

 המקומיות.

של חוקי היסוד אוסרים את המועמדות של מפלגה או : מפלגות פוליטיות והשתתפות פוליטית

אדם המתכחשים לקיומה של מדינת ישראל כמדינת היהודים או לטבעה הדמוקרטי של 

המפלגות הפוליטיות פעלו בלא הגבלה או  המדינה או המסיתים לגזענות. מלבד זאת,

, המשיך לאסור על חבריו 2015-שנפסל בהתערבות. הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, 

 להתמודד על תפקידים מקומיים או ארציים ולהחרים את הבחירות.

קבוצות העוסקים של חוקקה הכנסת חוק המגביל את המימון של אישים ו 2017שנת ב

" במהלך התקופה של בחירות ארציות, הנמשכת לרוב שלושה חודשים. ב"פעילות בחירות

תומכי החוק תיארו אותו כמאמץ למנוע מארגונים ומתורמים עשירים מלעקוף חוקי מימון 
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הביעו חשש שהחוק ישתק את ההשתתפות  ארגוני חברה אזרחיתבחירות, אולם כמה 

 הפוליטית.

, לאחר בקשה הדחתוהח"כים הצביעו בעד  120מתוך  90ח"כ אם  להדיחהחוק מאפשר 

יכולה להחליפו  שהודחלפחות מהאופוזיציה. מפלגתו של הח"כ  10ח"כים, לרבות  70מטעם 

 ג"ץבמאי דחה ב 27-יכול להתמודד בבחירות הבאות. ב שהודחבאדם הבא ברשימתה והח"כ 

ושני ארגוני חברה  "המשותפתהרשימה "ערעור על חוק זה מטעם ח"כ יוסף ג'בארין מ

שיש בכך ערבים ו לפגיעה בח"כיםהממשלה החוק משמש את ם טענו שעותריה. אזרחית

 בעקרונות דמוקרטיים כגון ייצוג אלקטוראלי וחופש הביטוי. משום פגיעה

אין חוק המגביל את השתתפותם של נשים או של בני מיעוטים : השתתפות נשים ומיעוטים

נוספים  15%ים ובני מיעוטים אכן השתתפו בתהליך. החוק קובע בתהליך הפוליטי ונש

 20-במימון הבחירות לרשימת מפלגה מקומית אשר שליש לפחות מחבריה הינו נשים. נכון ל

מוסלמים,  12היו בני מיעוטים ) 18-היו נשים ו 35חברי הכנסת,  120, מתוך בנובמבר

חברי הקבינט,  23נכון לספטמבר, מתוך  ונוצרי אחד(. שניים ממוצא אתיופידרוזים,  שלושה

היו נשים ואחד היה שר דרוזי. אישה אחת הייתה סגנית שר; לא היו סגני שרים  ארבעה

ועדת כנסת הוועדה למעמד האישה, ערבים. עאידה תומא סולימאן, ערביה, הייתה יו"ר 

חר לאשופטי בית המשפט העליון היו נשים, אחת מהן ערביה.  15ארבע מתוך . קבועה

 14-באוקטובר עלה מספר ראשות העירייה והמועצה משש ל 30-הבחירות המקומיות ב

 רשויות. 257מתוך 

בספטמבר, בתגובה לעתירה נגד המפלגה החרדית "אגודת ישראל", אמרה המפלגה  3-ב

 שתשנה את תקנותיה כדי לאפשר לנשים להתמודד כמועמדות. ג"ץלב

תושבי הכפר הבדואי המוכר אל פורעה לא הצליחו להצביע בבחירות  6,000לדברי עדאלה, 

באוקטובר כיוון שלא הוקצתה לכפר מועצה מקומית. הממשלה הצהירה  30-המקומיות ב

שמאמצי הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב של משרד החקלאות ליצור תוכנית 

ת, טרם יצאה לפועל נכון לסוף המחאת סמכות שיפוט לרשות מקומיפעולה לכפר, לרבות 

 השנה.

 . שחיתות והיעדר שקיפות בממשלה4סעיף 

החוק קובע עונשים פליליים בגין שחיתות מצד גורמים רשמיים, ולרוב הממשלה יישמה את 

 חסינות. עלתה סוגייתלא החוק ביעילות. נשמעו דיווחים על שחיתות ממשלתית, אף ש

אישים פוליטיים בכירים. נכון לדצמבר נוהלו  : הממשלה המשיכה לחקור ולתבועשחיתות

קבלת ארבע חקירות נגד ראש הממשלה נתניהו וארבעה ממקורביו. החקירות נוגעות ל



 30 רמת הגולן, הגדה המערבית ועזה ישראל,

 2018-דוחות זכויות אדם לפי מדינות ל
 משרד החוץ האמריקני * המשרד לדמוקרטיה, זכויות אדם והעבודה

מתנות לא הולמות לכאורה, לניסיון לכאורה לנצל את סמכותו לדיכוי תחרות עיתונאית 

נתניהו  שחיתות לכאורה בנוגע לאסדרת חברת טלקומוניקציה.לבתמורה לסיקור אוהד ו

ביוני הגישה פרקליטות מחוז ירושלים כתב  21-בהכחיש את ההאשמות בכל המקרים. 

בשל ניצול כספי ממשלה בנוגע למעון ראש הממשלה. כמה  ,אישום נגד רעייתו של נתניהו

 בשל עבירות שונות.שרים ובכירים אחרים נחקרו 

להגיש כתב אישום חוקקה הכנסת חוק שלא מאפשר למשטרה להמליץ האם  2017בדצמבר 

נגד עובד ציבור בהעברת חקירה לפרקליטות. עם זאת, היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט 

המדינה יכול לבקש את המלצת המשטרה. בלשים או תובעים המדליפים המלצת משטרה או 

למשך שלוש שנים. החוק לא חל על חקירות שהתנהלו בעת סיכום חקירה עלולים להיאסר 

 אישורו.

הרשויות המקומיות הערביות  86-בשחיתות בהנלחם עורכי דין לקידום מנהל תקין, ארגון 

 65%, עלייה בת ות הנוגעות לשחיתות דרך המוקד שלתלונו 782בישראל, דיווח שקיבל 

בשל העדפת מינויי בכירים  שלושיםמנע הוא , במהלך השנה הארגון. לפי 2017לעומת 

 כגון מינוי לתפקיד מנכ"ל במשהד שבצפון.קרובים או העסקה בלא הודעה פומבית, 

גורמי ממשל בכירים כפופים לחוקי גילוי פיננסי מקיף ונציבות שירות המדינה : גילוי פיננסי

מאמתת את גילוייהם. הרשויות לא מפרסמות את המידע בגילויים אלה בלא הסכמת המגלה. 

 אין ענישה פלילית ספציפית בגין אי ציות.

טענות להפרת ת בנוגע לות ולא ממשלתיובינלאומילחקירות . גישה ממשלתית 5סעיף 

 זכויות אדם

פעלו בלא הגבלה מצד  יםובינלאומי פלסטיניים, ישראלייםזכויות אדם ארגוני לרוב, מגוון 

הממשלה. הקבוצות חקרו ופרסמו את ממצאיהן במקרים הנוגעים לזכויות אדם. גורמים 

ב לדעותיהן ופרלמנטרים הזמינו דרך קבע עמותות שביקרו את ממשלתיים הגיבו לרו

לעתור  יםזכויות אדם רשאיארגוני לגבי הצעות חוק. הממשלה להשתתף בדיוני הכנסת 

 בתיקים אינדיבידואליים. ג"ץבבבמישרין בנוגע למדיניות הממשלה ולערער  ג"ץלב

 2ק העמותות )ראו סעיף עמותות רבות, במיוחד עמותות המתמקדות בזכויות אדם, ראו בחו

קטלג ולהכפיש אותן. תומכי חוק העמותות תיארו ב'(, שנכנס לתוקפו במהלך השנה, ניסיון ל

אותו כאמצעי שקיפות לחשיפת ההשפעה של ממשלות זרות. מבקריו ציינו שהוא מתמקד רק 

במימון מטעם ממשלות זרות, תוך שהוא שומר על הסודיות של ארגונים המקבלים את 

המימון שלהם מתורמים פרטיים. עמותת "אם תרצו", שקיבלה את מרבית המימון  מרבית

תמכה מאוד בחוק, אמרה שממשלות זרות צריכות לקדם את שלה מתורמים פרטיים זרים ו
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ני חברה סדרי היום שלהן ישירות דרך תקשורת עם הממשלה ולא בעקיפין דרך מימון ארגו

 .אזרחית

זכויות אדם ומבקרות את בהפרות במיוחד עמותות  ,פלסטינייםו ישראלייםארגונים 

אותן. הסניף הישראלי של הקרן ולהכפיש הממשלה, טענו שהממשלה מבקשת להפחיד 

עמדה ים זרים, יהחדשה לישראל, עמותה שקיבלה את מרבית המימון שלה מתורמים פרט

במהלך השנה בלבו של שיח שלילי מצד גורמים ממשלתיים, שטענו שהיא אחראית 

פרישתה של רואנדה מההסכם לקבלת מהגרים שגורשו מישראל. הקרן הכחישה האשמה ל

 זו.

בנובמבר יידע היועץ המשפטי לממשלה את משרד ראש  19-בלפי דיווחים בתקשורת, 

ושעליו למחוק  ישראלייםזכויות אדם ארגוני ין לו סמכות חוקית לאסוף מידע על הממשלה שא

 .ייםרחמידע שכבר נאסף לגבי ארגונים אז

קיום -מפגש של פורום דו-מרכז התרבות מולתקאהורתה עיריית באר שבע ל 2017בדצמבר 

בנגב לשוויון אזרחי לפנות את המקלט הציבורי בו פעל במשך עשור. העירייה טענה שנערכה 

במקלט "פעילות פוליטית" תוך הפרת תנאי ההסכם. בית המשפט המחוזי בבאר שבע אישר 

ביטל בית המשפט העליון את הצו ופסק בדצמבר  26-. עם זאת, בבמאי 15-את הפינוי ב

 ש"פעילות פוליטית" הינה רק פעילות הנוגעת למפלגה פוליטית.

 Human Rights, חוקר מטעם במאי ביטלה הממשלה את רישיון העבודה של אזרח זר 7-ב

Watch ל. יום, בשל טענות שתמך בחרם על ישרא 14, והורתה לו לצאת מהמדינה בתוך

צו ביניים המתיר לו להישאר בישראל עד הוציא ערער על ההחלטה ובית המשפט  החוקר

האשימה הממשלה את  2017לסיום הדיון בעניינו. נכון לסוף השנה, התיק נמשך. בפברואר 

"Human Rights Watch."בהפצת "תעמולה פלסטינית " 

שורים לעמותות מסוימות שר הפנים המשיך למנוע את כניסתם לישראל של נתינים זרים הק

שקראו לטענת הממשלה לחרם על מדינת ישראל, על אחד ממוסדותיה או על ישויות או 

אזורים הנתונים לשליטתה )למידע על חרמות נגד ישראל והתנחלויות ישראליות בגדה 

 א'(. 2המערבית, עיינו בסעיף 

לסיום הכיבוש הישראלי  הקוראות, במיוחד עמותות ישראלייםארגוני חברה אזרחית  עובדי

בגדה המערבית, הצהירו שנחשפו לאיומים על חייהם ממקורות שאינם ממשלתיים. איומים 

אלה הגיעו לשיאם בתקופות בהן גורמים ממשלתיים דיברו נגד פעילויותיהם או ביקרו אותם 

כאויבים או כבוגדים כיוון שהתנגדו למדיניות הממשלה. למשל, הקרן החדשה לישראל 

באפריל וסרטון של  3-איומים מוגברים לאחר הצהרתו של רה"מ נתניהו ב דדה עםהתמו
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נשיאת הקרן דאז, טליה ששון, במלחמה  , בהם הואשמהבאפריל 4-עמותת אם תרצו ב

 בצה"ל ובתמיכה במחבלים.

בתהליך חברה אזרחית הכללת ארגוניבהממשלה הצהירה שהיא משקיעה מאמצים מכוונים 

 הממשלה, . עם זאתיות ציבורית ובמגוון מיזמים במשרדי הממשלההחקיקה, בפיתוח מדינ

לאחר המלצת היועץ המשפטי חברה אזרחית מסרה האם השתתפה בכנסי ארגונילא 

בדצמבר דווח בתקשורת שרה"מ נתניהו אסר על פרקליט צבאי להשתתף  25-לממשלה. ב

 הצלב האדום. האגודה לזכויות האזרח בישראל והוועדה הבינלאומית שלבקורס מטעם 

לרוב, הממשלה שיתפה פעולה עם האו"ם ועם גופים : האו"ם או גופים בינלאומיים אחרים

בינלאומיים אחרים. הממשלה המשיכה במדיניותה ולא תקשרה עם המשקיף המיוחד על 

 2-במטעם מועצת זכויות האדם של האו"ם.  1967שנכבשו מאז  פלסטינייםהמצב בשטחים ה

ה משקיפים מיוחדים של האו"ם הבהרה בנוגע לחוק הלאום )ראו סעיף ארבעביקשו בנובמבר 

ששגריר ישראל באו"ם, דווח בתקשורת  .( כהכנה לדוח למועצת זכויות האדם של האו"ם6

"המועצה אינה זכאית לדרוש מאיתנו דבר כל עוד היא מוטה בבירור  בתגובה דני דנון, אמר

 נגד מדינת ישראל".

: מבקר המדינה כיהן גם כנציב תלונות הציבור לבעיות זכויות יםגופי זכויות אדם ממשלתי

ופים לביקורת מבקר המדינה, פאדם. נציב תלונות הציבור חקר תלונות נגד גופי חקיקה הכ

בהם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מפעלים ומוסדות ממשלתיים, תאגידים ממשלתיים 

אמצעי חקירה רלוונטי ומוסמך להורות  ועובדיהם. נציב תלונות הציבור רשאי להשתמש בכל

 לכל אדם או גוף לסייע בחקירה.

 . אפליה, התנכלות חברתית וסחר בבני אדם6סעיף 

 נשים

שנות  16עבירה שדינה  מהווה: אונס, לרבות אונס על ידי בן זוג, אונס ואלימות במשפחה

שנות מאסר לאונס בנסיבות מחמירות או אם האנס אונס או עובר עבירת מין נגד  20מסר או 

 235חקירות בחשד לאונס, הגישו  1,443-קרוב/ת משפחה. במהלך השנה הרשויות פתחו ב

 נאשמים. 154כתבי אישום והרשיעו 

ובן על ידי בני משפחה או בני זוג, נשים ונערות, מחציתן ערביות, ר 26במהלך השנה נרצחו 

. 2011בנובמבר. זהו הנתון הגבוה ביותר מאז  25-בהן שתי נערות בתקריות נפרדות ב

קיבלה המשטרה תלונות על אלימות במשפחה ממחצית  2017-ו 2016ויצ"ו, בשנים לדברי 

מותות גייסו עשרות עבדצמבר  4-מהנשים והנערות שנרצחו לאחר מכן על רקע אלימות זו. ב

נשים יהודיות וערביות עשרות אלפי נשים לשביתה ולמחאה ברחבי המדינה, בדרישה למיגור 
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 מיליון שקלים 250להקצות החליטה ועדה ממשלתית בדצמבר  5-האלימות נגד נשים. ב

 לתוכנית חומש ולזרז את החקיקה הרלוונטית למאבק באלימות נגד נשים.

מקלטים לנפגעות אלימות  14יים הפעיל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברת

במשפחה, בהם שניים למגזר הערבי, שני מקלטים מעורבים ליהודיות ולערביות, שניים 

יהודיות שאינן חרדיות. משרד העבודה אף הפעיל מוקד לדיווח על למגזר החרדי ושמונה ל

זנות, בין נשים ונערות שעסקו ב 600-אלימות. משרד העבודה דיווח שסייע במהלך השנה ל

 היתר בעזרת מקלטי חירום, מועדוניות ואכסניות טיפוליות.

נחשפו ללחץ חברתי משמעותי שלא נשים מקהילות חרדיות, מוסלמיות ודרוזיות מסוימות 

לדווח על אונס או על אלימות במשפחה. הממשלה הצהירה ששוטרים עוברים הכשרה כדי 

, תוך התמקדות בקהילות מיעוטים לתקשר עם אנשים מתרבויות שונות ומרקעים שונים

 מיוחדות.

נגד גברים  התבטאהגלובאלי לנשים ישראליות ל MeToo#גרם קמפיין  2017-החל ב

ביולי גזר בית המשפט  23-שהטרידו או תקפו אותן לטענתן. באחד המקרים הבולטים, ב

הלילה  המחוזי בתל אביב מאסר בן ארבע שנים ותשעה חודשים על יזם הנדל"ן ובעל מועדון

 בגין תקיפה מינית נגד ארבע נשים. אלון קסטיאל

בדצמבר חוקקה הכנסת חוק האוסר רכישת סקס, תוך שאספקת סקס נותרה חוקית.  31-ב

מנגנונים חדשים לשיקום העוסקים בזנות. בנוסף, המשטרה הצהירה  כונןהחוק אף 

פרסומות לזנות בשהופיעו  זנות וניתקה מספרי טלפוןשירותי שהשביתה אתרים שפרסמו 

 בערים גדולות.

ההטרדה המינית אינה חוקית. הענישה בגין הטרדה מינית תלויה בחומרת : הטרדה מינית

המעשה ובשאלה האם ההטרדה כללה סחיטה. החוק קובע שקורבנות רשאיות לעקוב אחר 

איגוד מרכזי הסיוע התפתחות התיק בעניינן דרך מערכת ממוחשבת ומרכז מידע טלפוני. 

-קיבל למעלה מ 2017דיווח שבשנת לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל 

כתבי אישום בגין  129הפרקליטות הגישה  .בקשות סיוע בנוגע להטרדה מינית 9,000

 15בינואר עד  1-לדברי עיתון מעריב, מ. 2016-ב 26, לעומת 2017-הטרדה מינית ב

. 2017-משטרה בפחות חקירות הטרדה מינית לעומת אותה תקופה בבאוקטובר פתחה ה

במרץ הקימה נשיאת בית המשפט העליון ועדה לבדיקת טיפולה של מערכת המשפט 

 באוקטובר, הוועדה טרם הגישה המלצות. 5-בקורבנות עבירות מין. נכון ל

האשמות  , לאחר433להב  היחידה לחקירת שחיתותבמאי התפטר ניצב רוני ריטמן, מפקד 

 .2011-בהטרדה מינית נגד פקודה ב
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 ו דיווחים על הפלות בכפייה או על עיקור שלא מרצון.תקבללא ה: אוכלוסייה בכפייה בקרת

. בערכאות פליליות : החוק מקנה לגברים ולנשים זכויות זהות ומעמד חוקי זההאפליה

 –דין דתיים ואזרחיות נהנו גברים ונשים מאותן זכויות, אולם בחלק מהמקרים בתי 

הגבילו את זכויותיהן של  –האחראיים לפסיקה בדיני משפחה, לרבות נישואים וגירושים 

 נשים יהודיות, נוצריות, מוסלמיות ודרוזיות.

טוענות בבתי הדין הרבניים בתגובה במאי הכריזה המדינה שהחלה לגייס נשים כ 5-ב

להתדיינות בת שלוש שנים , בתגובה 2017לעתירה לבית המשפט מעמותת "עתים". ביוני 

 ארגונים לזכויות נשים, מינתה הנהלת בתי הדין הרבניים את סגנית המנהל הראשונה שיזמו

בתולדותיה. אף שנשים מכהנות כשופטות בערכאות חילוניות, הן עדיין מנועות מכהונה 

 כדייניות בבתי דין רבניים.

תת את הבעל והן הרעיה חייבים ל החוק מתיר ליהודיה או ליהודי ליזום הליכי גירושים והן

הסכמתם כדי שהגירושים יסוכמו. לעתים הבעל מתנה את הגירושים בוויתור רעייתו על 

דרישות, כגון דרישות הנוגעות לבעלות ברכוש או למשמורת על ילדים. יהודיות במצב זה לא 

יהודיות  יכולות להינשא מחדש או ללדת ילדים שאינם ממזרים מגבר אחר. במקרים נדירים,

בהתאם להלכה יש בכך משום פגיעה פחותה יותר בבעל. בתי  סירבו לתת גט לגברים, אולם

הדין הרבניים הענישו מעת לעת בעלים שסירבו לתת גט לרעיותיהם, אולם סירבו להעניק 

 את הגט בלא הסכמת הבעל.

בעלה, מוסלמית רשאית לבקש ולקבל גירושים דרך ערכאות השריעה בלא הסכמת אישה 

התגרש בתנאים מסוימים. בחוזה הנישואים ניתן לקבוע נסיבות אחרות בהן היא רשאית ל

בלא הסכמתו. מוסלמי רשאי להתגרש מרעייתו בלא הסכמתה ובלא פנייה לבית המשפט. 

כנסייה, נוצרים רשאים לבקש פירוד רשמי או גירושים, בהתאם להשתייכותם דרך ערכאות 

ושים נערכים דרך הערכאות הדתיות הדרוזיות, המטילות נטל לא הדתית. במגזר הדרוזי הגיר

עם ילדיה. בית משפט אזרחי לענייני משפחה או בית  את הביתמיד מידתי על האישה לעזוב 

דין דתי מכריע בעניין המשמורת, המזונות וסוגיות הרכוש לאחר הגירושים, עובדה המעניקה 

 ק" לאם במיוחד.לבעל עדיפות אלא אם ניתן להוכיח שילד "זקו

אף שהאפליה בתעסוקה ובשכר על רקע מגדר אסורה בחוק, המתיר תביעות ייצוגיות נגד 

פערי השכר בין נשים לבין גברים לא השתנו. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אפליה, 

 יותר מנשים. 19%בממוצע, גברים הרוויחו לשעה 

יועץ לקידום זכויות נשים. הממשלה החוק מחייב כל משרד ממשלה ורשות מקומית להעסיק 

הכשרה מקצועית להורים  המציעמסבסדת מעונות יום וצהרונים כדי לעודד עבודת אימהות ו

 יחידניים.
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צניע את בכמה שכונות חרדיות תלו ארגונים פרטיים "שלטי צניעות" הדורשים מנשים לה

שמש לא צייתה לצווי  עצמן בציבור כדי שלא להסיח את דעתם של גברים דתיים. עיריית בית

פסק בית  2017-להסרת השלטים. כתוצאה מכך, ב 2016-ו 2015בית המשפט מהשנים 

ליום כל עוד השלטים לא  שקלים 10,000-יה תיקנס בשהעירי המשפט המחוזי בירושלים

הורידה העירייה שישה מתוך שמונת השלטים ואז הפסיקה להורידם  2017יוסרו. בדצמבר 

 18-ים תלו שלטים חדשים במקום השלטים שהסירה העירייה. בלאור מחאה. מקומי

אנשים בפברואר הורה בית המשפט העליון לעירייה להתקין מצלמות אבטחה ולפעול נגד 

בספטמבר, המשטרה לא ביצעה מעצרים והתיק בבית המשפט תלוי  4-שלטים. נכון ל שיתלו

 התקינה מצלמות. ועומד. לפי דיווחים בתקשורת, נכון לנובמבר העירייה טרם

בהדתה הולכת וגוברת ארגונים לזכויות נשים טענו למגמה של הדרת נשים המשתקפת 

דוגלים במוסדות ממשלתיים, בהם צה"ל, כדי להגביר את גיוסם של דתיים וחרדים ה

מפקדים ביקשו מחיילות לדברי שדולת הנשים בישראל, בהפרדה מגדרית. לדוגמה, 

. נוכחות חיילים דתייםלגבר למלא את תפקידן בת לאפשר המשרתות כמפקדות או כמדריכו

 שהחמרותאמר ראש אכ"א, האלוף אלמוז,  ות בתקשורתמבתגובה לטענה זו ולטענות דו

עומדות בניגוד לפקודות הצבא ולמדיניות, פוגעות שלא לצורך בקבוצות רחבות מבין אלה "

המגמה בשנים המשרתים ואינן עולות בקנה אחד עם אחריותם של המפקדים בצה"ל". ככלל, 

האחרונות הייתה שילוב גדול יותר של נשים בצה"ל, לרבות בתפקידי לוחמה ובפיקוד הבכיר. 

ארבע נשים כמפקדות טנק ובאוגוסט הכריז חיל האוויר על ביוני הציב הצבא לראשונה 

 האישה הראשונה שתפקד על טייסת.

 ילדים

תם, בישראל או מחוצה לה, אם אחד ההורים : ילדים מקבלים אזרחות בלידרישום לידות

ימים מהולדת הילד/ה. לידות נרשמות  עשרהלפחות הינו אזרח. יש לרשום לידה בתוך 

הינם אזרחים או תושבי קבע. כל ילד שנולד בבית חולים ישראלי במדינה רק אם ההורים 

 מקבל מבית החולים מסמך רשמי המאשר את הלידה.

רק אחד ההורים הינו אזרחי ישראלי, ניתן מעמד הילד נובע ממעמד ההורה; במקרה ש

 לרשום את הילד כישראלי כל עוד יגור עם ההורה שהינו אזרח ישראלי או תושב קבע.

לממשלה להסביר את  ג"ץאימהות לסביות, הורה ב 34י, בתגובה לעתירה מטעם ביול 25-ב

ביולוגיות בתעודות הלידה, למרות צווי הורות מטעם בית -סירובה לרשום את האימהות הלא

מיניים להירשם בתעודת הלידה של ילדם המאומץ, -בעתירה אחרת דרשו זוגות חדמשפט. 

ודות לידה צריכות לשקף את הוריו הביולוגיים לאחר הפקת צו הורות. הממשלה טענה שתע

 בספטמבר, שתי העתירות תלויות ועומדות. 4-של הילד. נכון ל
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משרד הפנים מפיק אישור לידה, שאינו תעודת לידה, לילדים להורים שאינם תושבים, לרבות 

בפסיקה שבהתאם לחוק הקיים,  ג"ץבבנובמבר אישר  22-באנשים נטולי מעמד חוקי במדינה. 

 המשרד אינו מוסמך להפיק תעודות לידה למי שאינו תושב.

ירושלים מ פלסטיניים אולםשנולדו בירושלים,  פלסטינייםהמדינה רושמת את הלידות של 

 שנים. לעתים למשךבתהליך זה,  דיווחו על עיכובים

 וחלה חובת חינוך עד כיתה י"ב. 17יסודי ניתן בחינם עד גיל -: החינוך היסודי והעלחינוך

הממשלה לא אכפה את חינוך החובה בכפרים בדואים לא מוכרים בנגב. שיעור 

-לדברי פורום דוהאנאלפביתיות בקרב ילדים בדואים, במיוחד בנות, נותר הגבוה במדינה ו

. ים בגילאי הגן לא נרשמו לבית ספרילד 5,000-למעלה מקיום בנגב לשוויון אזרחי, 

לא מוכרים, גם לא לבתי ספר. במהלך השנה הממשלה לא העניקה היתרי בנייה בכפרים 

ילדים מהכפרים הלא מוכרים אלסרה,  95-תחבורה לגנים ל קלספלראשונה החלה הממשלה 

בעקבות צו בית משפט לדברי עדאלה, , בתגובה לעתירה משפטית. אלג'רף ואום נמילה

 הסכימה הממשלה במאי לממן את בנייתן של תחנות אוטובוס הסעות 2017מאוקטובר 

 .כפרים 19-ילדים בדואים מ 20,000-שישרתו כ

בירושלים הורגש מחסור בכיתות. לפי נתוני אוכלוסין מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

-ו פלסטינייםכיתות לילדים  2,500עמותת עיר עמים העריכה שבמזרח ירושלים חסרות 

יזה רהכ במאי 13-בירושלים לא היו רשומים לבית ספר. ב פלסטינייםילדים  18,600

 ם, מתוכמיליארד שקלים בעלות של שנילפיתוח מזרח ירושלים ל תוכנית חומש הממשלה ע

מסכום זה הותנו במעבר בתי הספר  43%לחינוך. לדברי עיר עמים,  מיליון שקלים 445

 מתוכנית הלימודים הפלסטינית לתוכנית הלימודים הישראלית.

הועברו השיעורים  לילדים יהודים, בהםהממשלה הפעילה בתי ספר ממלכתיים נפרדים 

, בהם הועברו השיעורים בערבית. בתי ספר ממלכתיים נפרדים היו ערביםבעברית, ולילדים 

בלא  זמינים לילדים יהודים דתיים וחילוניים. משפחות יכולות לבחור בחינוך ממלכתי לילדיהן

 התחשבות במוצא או ברקע דתי.

מתקציב מערכת החינוך הנוצרית והגבילה את יכולתם של בתי  34%-הממשלה מימנה כ

הספר לגבות שכר לימוד מההורים, לדברי גורמים מהכנסייה. הממשלה הציעה לבתי הספר 

אם יהפכו לחלק ממערכת החינוך הממלכתית, אולם הכנסיות המשיכו  מימון מלאהנוצריים 

 קה ובשימוש ברכוש הכנסייה.מחשש שיאבדו את השליטה בקבלה, בהעס לדחות אפשרות זו
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עשרות תלמידות יהודיות לא התקבלו לבתי ספר חרדים בשל לדברי עמותת נוער כהלכה, 

שאסרה אפליה עדתית בין תלמידות  2009-, למרות פסיקה מהמזרחיאפליה על רקע מוצאן 

 אשכנזיות.מזרחיות לבין תלמידות 

 מהגרים בלתי סדיריםלם לילדי שבעיםלדברי עיתון הארץ, עיריית נתניה העבירה 

מאריתריאה מהגנים השונים בהם למדו בשנת הלימודים הקודמת לגן אחד שמצבו לקוי, 

לדברי ראשי קהילת המהגרים, הוריהם של כל הילדים ובכך הפרידה אותם מילדים צברים. 

לפארק בו שוהים נרקומנים. בעקבות  לאור קרבתו ,מחשש לשלומם הגןהללו הוציאו אותם מ

שדרשה להקים בית ספר לתלמידים דוברי  2016-ת האגודה לזכויות האזרח בישראל בעתיר

הרשויות הקימו צוות לטיפול בסוגיה. הצוות כלל עובדי עירייה, את ראשת העיר,  ערבית,

לדברי האגודה לזכויות האזרח תושבים ערבים ואת האגודה לזכויות האזרח בישראל. 

 .ומדן צרכיםה בעיצומו של אנכון לסוף השנה, הצוות היבישראל, 

תלונות  2,400-שקיבל במהלך השנה למעלה מ ההמועצה הלאומית לשלום הילד דיווח

 עםהנוגעות להפרת זכויות ילדים במערכת החינוך ברחבי המדינה. התלונות נגעו לילדים 

מוגבלות, להסעות לבתי ספר, לאלימות בבתי ספר, לחינוך לגיל הרך ולסוגיות נוספות. כאלף 

באלימות מצד הסגל מהתלונות עסקו באלימות מילולית, רגשית ו/או גופנית בין תלמידים או 

 כלפי תלמידים.

 ברקת, על תוכניות להוצאת סוכנות בספטמבר הכריז ראש עיריית ירושלים היוצא, ניר 3-ב

מהעירייה ולהחלפתה בספקים ממשלתיים של שירותי חינוך ובריאות האו"ם אונר"א 

ברקת האשים את  בתוך גבולות העיר, לרבות מחנה הפליטים שוועפט. פלסטינייםלמוטבים 

באוקטובר ביקר ברקת במחנה  8-אונר"א בפעולה בניגוד לחוק ובקידום הסתה נגד ישראל. ב

באוקטובר מחו תושבי שוועפט על  28-ם עירוניים. בשוועפט והבטיח לספק בו שירותי

 תוכניתו של ברקת.

אף דורש מעובדי  החוקהחוק מחייב דיווח על כל חשד להתעללות בילדים. : התעללות בילדים

רווחה, מעובדים בתחומי הבריאות והחינוך ומגורמים אחרים לדווח על סימנים לכך שקטינים 

נטישה, להזנחה, לתקיפה, להתעללות או לסחר בבני אדם, נפלו קורבן לזנות, לעבירות מין, ל

משרד החינוך הפעיל יחידה מיוחדת למניעת התעללות  בכך.לעסוק  או אולצו עסקואו לכך ש

בילדים ובנוער, שסייעה למערכת החינוך במניעה ובהתערבות הולמת במקרים של חשד 

 להתעללות בקטינים.

ם הילד למעלה מאלפיים תלונות הנוגעות במהלך השנה קיבלה המועצה הלאומית לשלו

 להתעללות גופנית ומינית, להזנחה ולפורנוגרפיה המציגה ילדים.
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הפגנות בגדר עזה, אזעקות ומטחי טילים עוררו מצוקה  לדברי גורמי ממשל מקומי,

-פסיכולוגית בקרב ילדים המתגוררים בסמוך לרצועת עזה, לרבות סיוטים והפרעה פוסט

 טראומטית.

שנה,  18הגיל המינימאלי לנישואים לפי החוק הינו : ים בגיל צעיר ונישואים בכפייהנישוא

בהרשאת בית משפט לאור  16-למעט כמה חריגים לקטינים בשל היריון ולזוגות בני למעלה מ

פלסטיניות  משפחות, מארגוני חברה אזרחיתלדברי מקורות מהממשלה ונסיבות ייחודיות. 

 .מבוגרים יותר ישראלייםערבים ללהינשא  אילצו את בנותיהן

שנות מאסר,  20-7 , עבירה שדינההחוק אוסר ניצול מיני של קטין: ניצול מיני של ילדים

שימוש בחומר בהתאם לנסיבות. החוק אוסר החזקת פורנוגרפיה המציגה ילדים )בהורדה( ו

 (. הרשויות אכפו את החוק. לדוגמה, באוקטובר עצרה"סטרימינגהזרמה, "שכזה )ב

בנובמבר דווח בתקשורת  14-חשודים בעבירות פדופיליה באינטרנט. ב 42המשטרה 

אתרים , ארגוני חברה אזרחיתלדברי גשו כתבי אישום נגד שמונה מהחשודים. ושה

 אפשרו זנות, לרבות זנות ילדים. ויישומונים כגון "טלגרם" ו"טוטאל צ'אט"

 14-16כמה עם קטין או קטינה בני שנים. יחסי מין בהס 16גיל ההסכמה המינימאלי הינו 

 מהווים בעילת קטין שדינה חמש שנות מאסר.

בגין עבירות מין, בהן אונס,  כתב אישום נגד מאמן הכדוריד בנו ריינהורן הוגשבספטמבר  6-ב

 9-15ילדות ונערות בנות  170מעשה סדום, הטרדה מינית ותקיפה מינית ברשת, נגד 

 בישראל ומחוצה לה.

מוקד חדש לתלונות הנוגעות לפגיעה ברשת בנובמבר השיק המשרד לביטחון פנים  19-ב

 דרך בריונות, הפצת חומרים פוגעניים, סחיטה, התעללות מינית ושידול להתאבדות.

: המדינה חתמה על אמנת האג בדבר ההיבטים האזרחיים של חטיפות ילדים בינלאומיות

 Annual Report ינו בדוח משרד החוץ האמריקני. עי1980-חטיפה בינלאומית של ילדים מ

on International Parental Child Abductions  בכתובת

-Child-Parental-/content/travel/en/Internationalhttps://travel.state.gov

data.html-and-reports-providers/legal-Abduction/for. 

 אנטישמיות

לעתים קרובות מהאוכלוסייה הינם יהודים.  75%-לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ

פלסטיני -הישראליהממשלה עבירות נגד יהודים כעבירות לאומניות הנוגעות לסכסוך הגדירה 

 ולא כעבירות אנטישמיות.

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html
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באוגוסט רוססו סמלים נאציים על בית הכנסת "מקדש משה" ועל משרדי ממשלה  13-ב

באוגוסט עצרה המשטרה חשוד. נכון לסוף השנה לא היה מידע זמין  16-בפתח תקווה. ב

 נוסף.

ופת השואה, או בנוגע לתביעות להחזרת רכוש מתקהממשלה חוקקה חוקים וכוננה מנגנונים 

רלוונטיים מתייחסים לנכסים שיובאו במהלך מלחמת העולם  ישראלייםלפיצוי עבורו. חוקים 

השנייה שבעליהם לא שרדו את המלחמה. נכסים שלא נתבעו הוחזקו בנאמנות ולא הועברו 

ליורשים החוקיים, שברוב המקרים אינם מודעים לכך שהיה לקרוביהם המנוחים רכוש 

 בישראל.

 בני אדםסחר ב

בכתובת  Trafficking in Personsעיינו בדוח משרד החוץ האמריקני 

/www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt. 

 תעם מוגבלואנשים 

במתן שירותים מוגבלות  וקית לאיסור אפליה נגד אנשים עםחוקי היסוד קובעים מסגרת ח

ים. החקיקה מחייבת נגישות לבניינים, למידע, לתקשורת, לתחבורה, למערכת ממשלתי

המשפט, הסדרים ושירותים פיזיים במקום העבודה וגישה לשירותי בריאות הנפש כחלק 

הממשלה אכפה חוקים אלה. החוק מתעדף  ,לרוב .מביטוח הבריאות שמסבסדת הממשלה

מוגבלות בגישה לשירותים, כגון אי המתנה בתור. בהתאם לדוח שפרסמה  עםאנשים 

 1.5 חיו בישראלנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות של משרד המשפטים, בדצמבר 

. בקרב האזרחים בגירים שטרם הגיעו לגיל פרישה 790,000מיליון איש עם מוגבלות, בהם 

מכלל האוכלוסייה. מתוך הבגירים  18%ומת הינם אנשים עם מוגבלות, לע 26%הערבים, 

שנת ב 52%, לעומת 60% הועסקו 2017בשנת  עם מוגבלות שטרם הגיעו לגיל פרישה,

2016. 

כל השינויים הנחוצים באתרים ובבניינים ציבוריים  לערוך אתרשויות מקומיות מ דרשהחוק 

יך את שפטים הארבנובמבר, אולם משרד המ 14-עד ל כדי להנגיש אותם 2009שנבנו לפני 

במרץ האריכה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של  5-. ב2021בנובמבר  1-המועד עד ל

-לביחס  .בדצמבר 31-מהבניינים בבעלות ממשלתית ל 70%-לביחס הכנסת את המועד 

. לפי 2019בדצמבר  31-להוארך המועד הנותרים מהבניינים בבעלות ממשלתית  30%

 חייבים להיות נגישים.ואילך  2009 בשנתהחוק, בניינים שנבנו 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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משרדי נכון לנובמבר, האפליה החברתית והיעדר הנגישות נמשכו בתעסוקה, בדיור ובחינוך. 

אוטובוסים פיתחו תקנות בנוגע לנגישות שירותי בריאות, כבישים, מדרכות ו טרםממשלה ה

 עירוניים.

לפחות מהעובדים של מעסיק ממשלתי ולו למעלה ממאה עובדים צריכים  5%בהתאם לחוק, 

עמדו  2017-להיות אנשים עם מוגבלות. לדברי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ב

 מהמעסיקים הממשלתיים בדרישה זו. 61%

חוסרי מימון לעיריות ערביות פגע בערבים עם מוגבלות. עמותת בזכות דיווחה על היעדר 

 .פלסטינייםשירותי תחבורה נגישים בשכונות מזרח ירושלים שרוב תושביהן 

מגורים קהילתיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות נותרה מוגבלת. בעקבות תוכנית גישה לה

איש מבתים  900של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להעברת  2016-מ

 .איש 350העבירו הרשויות נכון לנובמבר משותפים לדיור אישי, 

באוגוסט אישרה הממשלה את הקמתם של שני יישובים חדשים, שיבולת בצפון ודניאל  13-ב

 מתושבי היישובים הללו יהיו אנשים עם מוגבלות. 20%בדרום. 

 מיעוטים לאומיים/גזעיים/אתניים

ביוני חוקקה הכנסת חוק יסוד חדש המכונה "חוק הלאום". בהתאם לחוק החדש,  19-ב

הערבית כבר אינה שפה רשמית כפי שהייתה מאז שישראל אימצה את חוקי המנדט השפה 

 בעלת "מעמד מיוחד".. במקום שפה רשמית, הערבית הינה כעת שפה 1948-הבריטי ב

החוק אף מכיר רק ביהודים כבעלי זכות לאומית להגדרה עצמאית וקורא לקידום "התיישבות 

מוגברת בדיור  אפליה שכך תיווצרחששו  יהודית" בישראל. ארגונים ומנהיגים ערבים

מיעוט הובהחלטות חוקיות הנוגעות למקרקעין. מנהיגים דרוזים ביקרו את החוק על שהוריד 

את העובדה שלא נזכר בו  המשרת בצבא למעמד אזרחים סוג ב'. מתנגדי החוק אף ביקרו

ומכי החוק אמרו עיקרון השוויון למניעת פגיעה בזכויותיהם של מיעוטים שאינם יהודים. ת

שהוא נחוץ לעיגון אופייה היהודי של ישראל בחוק יסוד כדי לאזן את "חוק יסוד: כבוד האדם 

כבר פירש את החוק  ג"ץ, המגן על זכויות אינדיבידואליות. לדבריהם, ב1992שנת מ "וחירותו

הגן תומכי החוק אף טענו שחוק כבוד האדם וחירותו ממשיך לכחוק המחייב שוויון.  1992-מ

על זכויות אזרח אינדיבידואליות. מנהיגים פוליטיים הודו שיש להתייחס לביקורת מצד העדה 

 .בג"ץבדצמבר, עתירות רבות נגד חוק הלאום היו תלויות ועומדות ב 2-הדרוזית. נכון ל

נגד מי שאינם  אירעו תקיפות "תג מחיר", כלומר אלימות יחידים יהודים וקבוצות יהודיות

"מחיר" על פעולות  של אלימות זו היא גביית מוצהרתה מטרתה יהודים ונגד רכושם.

כל התכנסות המשתמשת במונח הממשלה נגד האינטרסים של התוקפים. הממשלה מסווגת 
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מתקפת "תג מחיר" מסווגת כעבירה ביטחונית )להבדיל "תג מחיר" כהתכנסות לא חוקית ו

במרץ הרשיע בית המשפט המחוזי בלוד  29-יווחים בתקשורת, במעבירה פלילית(. לפי ד

. לדברי המשטרה, 2015-תג מחיר" מ"אדם אחד ב"חברות בארגון טרור" בגין מתקפת 

ב, השחתת רכוש, פגיעה באתרים קדושים העבירות הנפוצות ביותר הן תקיפות נגד כלי רכ

 2-ב י דיווחים בתקשורת,לפ לאסלאם ולנצרות, תקיפה ונזק לאדמות חקלאיות. לדוגמה,

יהודי על טנדר -כלי רכב וריססו גרפיטי פרו בשלושיםתוקפים חתכו את הצמיגים בדצמבר 

 במרכז ישראל.שביישוב הערבי כפר קאסם 

באוקטובר הושחתו קברים ונשברו צלבים בבית הלטינית בירושלים,  יהלדברי הפטריארכ

התקיפה השלישית נגד  . זו הייתהשמש בבית ג'מאל שליד בית העלמין של המנזר הסלזיאני

באוקטובר פרסמה הפטריארכיה הצהרה שביקרה  18-המנזר בשלוש השנים האחרונות. ב

 .תקיפותכשל במעצר האשמים בהאת ישראל בשל 

 18-בית המשפט העליון בהאריך , באוגוסט, בעקבות ערעור מטעם הפרקליטות 16-ב

כנסיית הלחם י ששרף והשחית חלק גדול מחודשים את ארבע שנות המאסר של ינון ראובנ

 .2015-והדגים ב

אזרחים ערבים סבלו מאפליה מוסדית וחברתית. במקרים רבים, כוחות הביטחון או אזרחים 

אחרים סימנו ערבים לשלילה. כמה מנהיגים חברתיים ערבים תיארו את גישת הממשלה 

לגזענות נגד המגזר הערבי להסתה דוגמאות  הציגולמיעוט הערבי כאמביוולנטית; אחרים 

 מצד מנהיגים פוליטיים או להצגת המגזר כאויב.

באפריל הכריז ראש הממשלה נתניהו על שתי הקצאות שנועדו להגדלת הזדמנויות  24-ב

הוועדה לענייני ערבים במשרד ראש הממשלה הקצתה התעסוקה לערבים בענף ההייטק. 

שיהוו חממות מחקר ומרחב משרדים  לבניית פארקים טכנולוגיים מיליון שקלים עשרים

לכבישים ולשירותי תחבורה שיחברו  ה מיליון שקליםלהזנקי הייטק בקהילות ערביות וחמיש

 יישובים ערביים לפארקים הללו.

, בעקבות דיונים עם המגזר הערבי, אישר הקבינט תוכנית חומש לפיתוח המגזר 2015-ב

יה, התעסוקה והשיטור. בספטמבר הערבי בתחומי החינוך, התחבורה, המסחר והתעשי

 .מיליארד שקלים 4.8דיווחה הממשלה שהעבירה בהתאם להחלטה זו 

הממשלה נקטה במדיניות אפליה מתקנת למיעוטים בשירות הציבורי. אחוז העובדים 

-כ כיהנו; עם זאת, אזרחים ערבים 2.5%חברות בבעלות ממשלתית עמד על  62-ערבים בה

 .2000בשנת  1%, לעומת 2017-בעלות ממשלתית נכון למהדירקטורים בחברות ב 12%

, לדברי 2000בשנת  5%מהמשרות הממשלתיות, לעומת  11% איישו עובדים ערבים

הכריז משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על  2017עמותת סיכו. באוגוסט 
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ההייטק. מיליון שקלים בחמש השנים הבאות, לשילוב עובדים ערבים בענף  15 תהשקעה ב

המשרד דיווח שחתם על חוזים עם שתי שותפות יישום, שעד לסוף השנה כבר ערכו שתי 

 סטודנטים ובוגרים ערבים. 480-הכשרות ל

מערכות חינוך נפרדות במגזר הממלכתי והממלכתי למחצה הובילו להבדלים ניכרים באיכות 

יותר  היה נמוךים תלמידים ערבים, דרוזים וחרדשיעור הזכאות לבגרות בקרב החינוך. 

 Inter-Agency Task Force on Israeli Arabלדברי הארגון לעומת תלמידים יהודים חילונים. 

Issues , ,מהתלמידים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל הינם אזרחים  15%נכון לאוקטובר

 .2010-ב 9%לעומת עלייה או תושבים ערבים, 

עצר שיווק קרקעות למגורים ראש המועצה המקומית כפר ורדים, סיון יחיאלי, במרץ דווח ש

בתקשורת דווח החלקות הראשונות ביישוב היהודי.  125מתוך  58לאחר שערבים קנו 

חיי הקהילה ביישוב ואת אופיו המיוחד" של כפר יחיאלי הגן על החלטתו כניסיון לשמר את "ש

 שלא ביטל את המכרז. 10וץ ורדים, אולם לאחר מכן הבהיר בפני ער

מו"לים, עיתונאים  בו חברים יוולונטר, ארגון בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בישראל

נציגי הציבור, פסק במאי שישראל היום וידיעות אחרונות, שניים מהעיתונים הגדולים ו

ד של נסקרים יהודים בלבבישראל, הפרו את הקוד האתי שלהם בפרסום סקרי דעת קהל 

 .לגבי סוגיות הרלוונטיות לציבור כולו

 12.5%-קרקעות אלה כוללות כ לבעלות ציבורית.נתונות מהקרקעות בישראל  93%-כ

שחוקיה אוסרים מכירה או החכרת קרקע למי שאינם , הקרן הקיימת לישראל )קק"ל(בבעלות 

רקעי יהודים. אזרחים ערבים מורשים להשתתף במכרזים לקרקעות קק"ל, אולם רשות מק

 2016-ישראל )רמ"י( מעניקה לקק"ל חלקה חלופית כל אימת שאזרח ערבי זוכה במכרז. ב

 מקרקעי ישראלחברי מועצת  14מתוך  6 נגד הדרישה, לפיה ג"ץעתרו ארגוני זכויות אדם לב

 מהווה –הודי בלבד העם הילהיטיב עם  –נציגי קק"ל, בטענה שמטרתה של קק"ל  יהיו

 ופסק שנציגי קק"ל במועצה את העתירה ביוני דחה בג"ץ 21-ב יהודים.אפליה נגד מי שאינם 

חבר ערבי, דרוזי  בידימחויבים לעיקרון השוויון. החוק מחייב ייצוג  –בדומה ליתר הנציגים  –

 מנהלי רמ"י.או צ'רקסי במועצת 

-המגזר הבדואי באוכלוסייה הערבית המשיך להיות המוחלש ביותר. למעלה ממחצית מכ

קיום -אזרחים בדואים בנגב חיו בשבעה יישובים בתכנון ממשלתי. לדברי פורום דו 258,000

כפרים מוכרים, התושבים טרם חוברו לרשת  אחד עשרבנגב לשוויון אזרחי, בתשעה מתוך 

כמעט כל מבני הציבור בכפרים הבדואים המוכרים  החשמל או למערכת תשתיות המים.

 . עם זאת,גם בתי מגורים שקיבלו היתר בנייה חוברו לרשת החשמל ולתשתית המים, וכך
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בית ישנו לדברי הממשלה, רבים מהבתים נבנו ללא היתר. בכל אחד מהכפרים המוכרים 

 ספר יסודי אחד לפחות ובשמונה כפרים ישנם תיכונים.

בלא גישה לשירותים  ,כפרי אוהלים או פחונים לא מוכרים 35-ב גרים בדואים 90,000-כ

מיליארד  תוכנית רב שנתית בשווי שלושהאישרה הממשלה  2017אר בפברוממשלתיים. 

לא כללה את הכפרים  אך התוכנית ,הבדואיותלקידום פיתוח כלכלי וחברתי בקהילות  שקלים

 ופיצוי עבור רכוש בדואי(.ה' בנוגע לסוגיות הריסה  1הלא מוכרים )ראו סעיף 

רבעה בתי חולים, בטענה להפרדת במאי דווח בתקשורת שנשים הגישו תביעה ייצוגית נגד א

העביר ביקורת על נוהג זה,  2017יולדות יהודיות מיולדות ערביות. דוח מבקר המדינה ממאי 

נבעה בציינו שהפרדת מטופלים מסיבה שאינה רפואית מנוגדת לעיקרון השוויון, גם אם 

 המטופל או מ"שיקולים תרבותיים".מבקשת 

של כמה אלפי נתינים סורים, בהם דרוזים, אפשרה הממשלה את כניסתם  2013מאז 

בישראל. ככלל, הממשלה לא התירה לאזרחים ולתושבים דרוזים לבקר  לקבלת טיפול רפואי

 .1982מאז  ביקורי משפחות בסוריהמדרוזים שאינם אזרחים בסוריה. הממשלה מונעת 

, אף אתיופי סבלה מאפליה חברתית מתמשכת ממוצאיהודים  148,700-אוכלוסייה בת כ

את הפעולות המפלות. לפי אומדנים  שגורמים רשמיים ואזרחים מיהרו לגנות בפומבי

, הנאבקת ממשלתיים, היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות של משרד המשפטים

היתה בגזענות ובאפליה מצד גופים ממשלתיים או אינדיבידואלים נגד מיעוטים בישראל, 

בכנסת כיהנו ערבים. עבור אזרחי ישראל האתיופיה מאשר יוצאי בעבודתה עבור  יעילה יותר

תוכניות לטיפול בחוסר שוויון חברתי, מספר אתיופי. הממשלה תפעלה  ממוצאשני ח"כים 

בפברואר אישרה הממשלה  19-חינוכי וכלכלי בין יוצאי אתיופיה לבין יתר האוכלוסייה. ב

 7-הדתיות היהודיות. בנוסף, ב גדלת ההכרה בקייסים אתיופים ולשילובם במועצותבקשה לה

יוצאי אתיופיה  ישראלייםבאוקטובר אישר הקבינט תוכנית לעלייתם של כאלף הורים של 

 מקהילת הפלשמורה.

אתיופי בבית ספרו  ממוצא15בן בנובמבר, שוטרים צולמו מכים נער  5-, בלפי רדיו כאן ב'

ק בגזענות ממח"ש ביקשה היחידה הממשלתית לתיאום המאבבנובמבר  20-באשדוד. ב

 לחקור את התקרית.

 יוצא אתיופיה ,ביטל בית המשפט העליון את הרשעתו של ירדאו קסאיבדצמבר  20-ב

-שהורשע על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה לאחר עימות עם פקחים עירוניים ושוטרים ב

 .. בית המשפט העליון פסק שהפקחים והשוטרים פעלו מתוך גזענות כשעצרו את קסאי2012



 44 רמת הגולן, הגדה המערבית ועזה ישראל,

 2018-דוחות זכויות אדם לפי מדינות ל
 משרד החוץ האמריקני * המשרד לדמוקרטיה, זכויות אדם והעבודה

-בעקבות אמירה של הרב הראשי הספרדי, ישראל יצחק יוסף, שהשווה שחורים לקופים, ב

במרץ דיווחה היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות שהיא בוחנת את התקרית  29

 כדי להחליט האם היא מהווה הסתה לגזענות.

 

 אלימות, אפליה והתעללויות אחרות לאור נטייה מינית וזהות מגדרית

החוק אוסר אפליה לאור נטייה מינית ולרוב הממשלה אכפה חוקים אלה, אף שהאפליה לאור 

נטייה מינית או זהות מגדרית נמשכה בחלקים מסוימים בחברה. נשמעו דיווחים על אפליה 

ביסקסואלים, טרנסג'נדרים ואינטרסקסואלים במקום העבודה נגד לסביות, הומואים, 

בבחירות מועמדים להט"בים לפחות נבחרו  14רים זאת. , למרות חוקים האוס(להט"בים)

 .2013בבחירות  8באוקטובר, עלייה לעומת  30-המקומיות ב

פעילים להט"בים הצליחו לערוך אירועים ציבוריים והפגנות עם מגבלות מועטות, אם בכלל. 

המשטרה את המגבלות הביטחוניות שהטילה על מארגני מצעד הגאווה  הסירהבמאי  31-ב

-יתה עולה כבגובה שני מטרים לאורך מסלול המצעד, שהי אשון בכפר סבא, לרבות גדרהר

ארגון נוער גאה, האגודה מטעם  ג"ץ. ביטול זה בא בעקבות עתירה לבשקלים 24,000

 ביוני. 1-האגודה למען הלהט"ב. המצעד נערך בלזכויות האזרח בישראל ו

לאחר תביעה על ידי טרנסג'נדרית  בבידוד נמשכו.אפליה נגד טרנסג'נדרים האלימות וה

במרץ פרסמה המשטרה תקנות חדשות האוסרות החזקת  5-, בוארגוני חברה אזרחית

 בימים הראשונים למאסר.אסירים טרנסג'נדרים בבידוד, למעט 

בספטמבר גזר בית משפט השלום בתל אביב שני חודשי עבודות שירות על שוטר  6-ב

 חולצה שהוחזקה בתחנת משטרה.טרנסג'נדרית בלי ששיתף סרטון של 

 ואיידס HIVסטיגמה חברתית לגבי 

הוועד למלחמה באיידס דיווח על סטיגמות ועל אינה חוקית, אולם  HIVהאפליה נגד נשאי 

 , לרבות ביחס לתעסוקה, לביטוח, למרכזי גמילה ולבתי כלא.HIVאפליה על רקע 

כפיצויים  שקלים 27,000לשלם  מכון יופיבמרץ ציווה בית משפט השלום בפתח תקווה ל 1-ב

בו סירב לטפל. לגברי הוועד למלחמה באיידס, באוגוסט סירבה תנועת הקיבוצים  HIVלנשא 

 להתנדב בקיבוץ, אולם מאוחר יותר חזרה בה מהחלטתה. HIVלהתיר לנשא 

גברים באפריל השיק משרד הבריאות פיילוט בן שנתיים לקבלת תרומות דם מ 1-ב

או  סקסואלבמסגרת תוכנית הפיילוט, תרומה מהומוקסואלים. ים וביססקסואלהומו
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מביסקסואל תאוחסן עד שיתרום שוב דם ארבעה חודשים לאחר מכן. אם שתי התרומות 

 יעברו את הסינונים השגרתיים, ייעשה שימוש בשתיהן.

 

 אלימות או אפליה חברתית אחרת

 חמישה פיגועישראל, לרבות יחידים וקבוצות מיליטנטיות או טרוריסטיות תקפו אזרחים בי

. כמו כן, קבוצות טרור א'( 1דקירה, פיצוץ או דריסה שהוגדרו כמתקפות טרור )ראו סעיף 

התקני תבערה שנקשרו לעפיפונים ולבלונים לדברי הממשלה, טילים לישראל.  מעזה שיגרו

. לפי נתוני דונמים 22,000-כאלפיים שריפות, בהן נשרפו למעלה מבישראל הציתו 

)לסוגיות הנוגעות לאלימות או  מיליון שקלים 35הממשלה, תקיפות אלה הסבו נזקים בשווי 

 ד'(. 2לאפליה נגד מבקשי מקלט, ראו סעיף 

, רמות הפשיעה והאלימות במגזר הערבי נותרו וארגוני חברה אזרחיתלפי נתוני ממשלה 

 8-לפי דוח שפרסם בהלא חוקי.  גבוהות, במיוחד בשל פשע מאורגן, וכך גם כמויות הנשק

מהאוכלוסייה  21%האזרחים הערבים היוו בפברואר מרכז המידע והמחקר של הכנסת, 

עד למחצית הראשונה  2014-מהחשודים ברצח מ 56%-מהנרצחים ו 62% הישראלית, אולם

 היעדרמ, בין היתר, , נתונים אלה נבעווארגונים נוספיםלדברי יוזמות קרן אברהם . 2017של 

אקונומיים כגון -גורמים סוציומגישה קלה לנשק לא חוקי; ומגישה מוגבלת לכספים; משיטור; 

נקטה בפעולות והסמכות המקובל. הממשלה  עוני, אבטלה והתפרקות מבנה המשפחה

ועבודה על  2017-ות משטרה ביישובים ערביים בנהבאות לטיפול בבעיה: פתיחת שתי תח

, השקת תוכנית לגיוס למעלה מאלפיים 2020עד  תחנותשל עשרים פתיחה או שדרוג 

ותקשורת , שיפור התקשורת עם האזרחים הערבים דרך תקשורת 2020שוטרים ערבים עד 

והרחבת סיורים משותפים של שוטרים ושל מפקחים מקומיים בכל יישוב  בערביתחברתית 

 תושבים. 15,000-ישראלי ובו למעלה מ

, בעיקר בירושלים, מצד ישראלייםוערבים  פלסטיניים דיווחים על תקיפות נגד הישראל חקר

המתבטאים נגד נוצרים ומוסלמים ומתנגדים לקשרים בין יהודים לבין גויים. ארגונים 

 פלסטינייםלתקיפת ארבעה צעירים  חשדב 21בספטמבר עצרה המשטרה ירושלמי בן 

 כו, חושמלו ונסקלו באבנים כשישבו ליד תחנת רכבת קלה בירושלים.ושה

פעלו להגברת הבעלות ברכוש על ידי יהודים ממשלת ישראל וארגונים יהודיים בירושלים 

והדגישו את ההיסטוריה היהודית בשכונות פלסטיניות בירושלים. ארגונים כגון משרד האו"ם 

, במקום ועיר עמים טענו שעיריית ירושלים וממשלת ישראל לתיאום עניינים הומניטאריים

בירושלים. בעלי קרקעות יהודים וצאצאיהם,  פלסטינייםתושבים הפועלות להקטנת מספר ה

לתבוע רכוש שנטשו במזרח ירושלים  םהיו זכאיאו נאמנויות קרקע המייצגות את המשפחות, 
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שנטשו רכוש בישראל באותה תקופה לא נהנו  פלסטיניים, אולם 1949במהלך הקרבות לפני 

סוימים, ארגונים יהודיים פרטיים רכשו את עת זכויותיהם ברכוש. במקרים מימזכות שכזו לתב

הבעלות החוקית ברכוש יהודי שנתבע במזרח ירושלים, לרבות בעיר העתיקה, ודרך הליך 

 30%-משפטי ממושך ביקשו לפנות משפחות פלסטיניות שהתגוררו בו. הרשויות ייעדו כ

או לרכוש  לשכור פלסטינייםהתיישבות יהודים. בחלק מהמקרים הצליחו ממזרח ירושלים ל

רכוש מיהודים, לרבות רכוש פרטי על קרקע בבעלות ממשלתית, אולם ניצבו בפני מכשולים 

, ישראליים, לאחר ניכוי יישובים ישראלייםארגוני חברה אזרחית לדברי ה. רבים בתהליך ז

לבנייה היו זמינות מכל הקרקעות במזרח ירושלים  13%, רק טבע רכוש ממשלתי ושמורות

 פלסטינית.

עירייה ה מטעםשירותים מלאים ושווים זכאים לתושבי ירושלים  פלסטינייםלפי החוק, ש אף

ורשויות ישראליות אחרות, עיריית ירושלים לא סיפקה מספיק שירותים חברתיים, חינוך, 

תשתית ותכנון חירום לשכונות פלסטיניות בירושלים, במיוחד באזורים בין גדר הביטחון לבין 

 61,000-, מתוכם כפלסטיניים 117,000-באזור זה חיו כ נתוני הממשלה, לפי הגבול העירוני.

 פלסטינייםמה 76%. לדברי האגודה לזכויות האזרח בישראל, היו רשומים כתושבי ירושלים

במאי  13-במזרח ירושלים חיו בעוני. ב פלסטינייםמהילדים ה 83%-מזרח ירושלים ומ

לפיתוח מזרח ירושלים )ראו  הכריזה הממשלה על תוכנית חומש בשווי שני מיליארד שקלים

 "ילדים"(. 6סעיף 

 קידום אפליה

לאחר שנשבעו אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, בנובמבר,  22-לפי דיווחים בתקשורת, ב

את הצביון היהודי" של העיר. פרשנים ערבים לשמר חברי מועצת העיר עפולה נשבעו גם "

 פירשו זאת כקידום אפליה בהתאם לסעיף קידום ההתיישבות היהודית בחוק הלאום.

יוני(, קראה שרת  19-בנוגע להצעת חוק הלאום )שהתקבלה ב בפברואר, בנאום 12-ב

אדם", גם במחיר של פגיעה בזכויות  "לשמור על רוב יהודי במדינההמשפטים, איילת שקד, 

בהוסיפה שמדינת ישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית "והערכים צריכים להיות מקבילים 

 ואסור שערך אחד יעלה על השני".

 . זכויות עובדים7סעיף 

 חופש ההתאגדות והזכות להסדר קיבוצי .א

, לשבות ולהגיע להסכם קיבוצי יםמקצועי לאיגודיםזכותם של עובדים להתאגד ולהצטרף 

שאיגוד מכריז על סכסוך עבודה מתחילה "תקופת צינון" הינה זכות המוסדרת בחוק. לאחר 

התאחדות האיגודים המקצועיים הגדולה בישראל, דנה עם  בה ההסתדרות,שימים  15בת 
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 העובדים מורשים לשבות. עובדים חיוניים לביטחון 16-המעביד בפתרון הסכסוך. ביום ה

המדינה, כגון אנשי צבא, משטרה, שב"ס, מוסד ושב"כ, אינם מורשים לשבות. אף שהחוק 

אוסר שביתות על רקע פוליטי ומאפשר לממשלה להכריז על מצב חירום למניעת שביתה 

סחר החוץ, לדברי ההסתדרות חוק זה לא הוחל שעשויה לאיים לדעתה על הכלכלה או על 

 מעולם.

דים. בית דין לעבודה רשאי להורות על החזרת עובד שפוטר בשל החוק אוסר אפליה נגד איגו

 פעילות איגוד.

פיצויים. ההסתדרות הביעה כללה נגד הפרה הענישה  לרוב, הממשלה כיבדה זכויות אלה;

חשש באשר ליעילות האכיפה, בעיקר כיוון שתהליך הערעור ממושך והפיצוי המושת על 

 עה.תמעבידים לא מספיק כדי להוות גורם הר

פסקי דין ותקנות איגודים אוסרים חברות בכמה איגודים מקצועיים במקביל. איגוד מקצועי 

אם קיבל אישר משליש מהעובדים  ,מורשה לייצג את כל העובדים במקום עבודה מסוים

משכרם כדמי חבר רשאים להיבחר לגופי  0.95%לפחות. חברי הסתדרות המשלמים 

משכרם  0.80%משלמים  פלסטינייםבר, עובדים במקום דמי חה של ההסתדרות. גההנה

לדברי  .המקביל הפלסטיני לגוף", מתוכם ההסתדרות מעבירה מחצית טיפולכ"דמי 

 ההסתדרות, רק מי שמשלם דמי חבר זכאי לבחור ולהיבחר לגופי הממשל שלה.

גדות ולהסדר קיבוצי ביחס לאזרחים. עם זאת, לרוב, הרשויות כיבדו זכויות עובדים להתא

. ים בהפעלת זכויות אלה במהלך השנהעובדים זרים המשיכו לסבול מקשי דברי ההסתדרותל

ישנם מעבידים הפועלים נגד התאגדות,  ,"קונפדרציית איגודי העובדים הבינלאומית"לדברי 

 מעכבים או מסרבים לנהל מו"מ קיבוצי או מטרידים עובדים המנסים להתאגד.

 איסור עבודה כפויה .ב

שנות מאסר,  16רה בחוק והענישה בגין הפרת איסור זה ביחס לבגיר דינה עבודה כפויה אסו

 אולם הממשלה לא אכפה ביעילות חוקים ביחס לעובדים זרים ולחלק מהאזרחים.

החזקת  . תנאים אלה כללוכמה עובדים, במיוחד עובדים זרים, סבלו מתנאי עבודה כפויה

להחליף או לבחור מעביד, הלנת שכר, דרכונים בניגוד לחוק, הגבלות תנועה, חוסר יכולת 

ארגוני לדברי הרתעה פיזית. לדוגמה, שעות עבודה ארוכות מאוד, איומים, תקיפה מינית ו

עובדים,  1,200-(, שהעסיקה כYilmazlarחברת הבנייה הטורקית יילמזלר ), חברה אזרחית

לפני $40,000נקטה בצעדים מקיפים למניעת בריחת עובדים, לרבות דרישת ערבות בגובה 

תחילת העבודה, הלנת שכר למשך שלושה חודשים והעסקת בריונים שרדפו והכו נמלטים. 

באפריל תבעו חמישה עובדים את החברה, בטענה לעבודה כפויה. החברה הכחישה את כל 



 48 רמת הגולן, הגדה המערבית ועזה ישראל,

 2018-דוחות זכויות אדם לפי מדינות ל
 משרד החוץ האמריקני * המשרד לדמוקרטיה, זכויות אדם והעבודה

עובדים סינים שהגיעו  400-בדצמבר, התיק עדיין תלוי ועומד. בנוסף, כ 3-ההאשמות. נכון ל

חמש התאחדויות תעסוקה סיניות פרטיות, צברו חובות כבדים עם  בהתאם להסכמים

ארגוני חברה לדברי לפני שהגיעו לישראל.  $30,000לתשלום דמי תיווך שהגיעו עד כדי 

 .ניצול לרעהחובות אלה מנעו מהעובדים מלעזוב את מעבידם או לדווח על , אזרחית

 ביותרפגיעים היו  –במיוחד נשים  – זריםעובדי חקלאות, עובדי בניין ומטפלים סיעודיים 

וארגוני לתנאי עבודה כפויה, במיוחד למניעת תשלום או להלנת שכר. לפי נתוני הממשלה 

 חוקייםעובדים זרים  113,000-כ זריםהעובדים כללו ה, נכון לאוקטובר, חברה אזרחית

 39,000-בענפי הסיעוד, החקלאות והבניין, בהם כמה אלפים בקטגוריית "עובד מיומן" ו

 40,000חוקיים;  פלסטינייםעובדים  100,000; בילטרליםבהתאם להסכמי עבודה  שהגיעו

 מברית המועצותעובדים לא חוקיים, בעיקר  100,000לא חוקיים;  פלסטינייםעובדים 

 30,000-לשעבר, שנשארו במדינה לאחר שאשרת הכניסה או רישיון העבודה שלהם פקעו; ו

למחצה או בעבודות שאינן -בעבודות חוקיותיקה העובדים מאפר מהגרים בלתי סדירים

מצריכות כישורים מקצועיים. עובדים לא חוקיים לא היו זכאים להטבות כגון חופשה בתשלום 

 או פיצויים במקרה של תאונת עבודה.

המשיכו לסבול מניצול ומהפרות זכויות עבודה, במיוחד בבניין, בין היתר  פלסטינייםפועלים 

להפיק  2016-כתוצאה מהיעדר פיקוח ממשלתי הולם. לדוגמה, למרות החלטת ממשלה מ

, רשות האוכלוסין ישראלייםמעבידים במקום ל פלסטינייםהיתרים ישירות לעובדי בניין 

תרי העבודה כובלים את העובד למעביד וההגירה המשיכה להפיק היתרים למעבידים. הי

ספציפי ובכך יוצרים תלות שחלק מהמעבידים ומסוכנויות התעסוקה מנצלים כדי לגבות 

בישראל שילמו  פלסטינייםמחצית מהעובדים הלדברי קו לעובד,  .מעובדים עמלות חודשיות

כיר . במקרים רבים, המעביד הרשום הששקלים 1,000-3,000 דמי תיווך חודשיים בסך

, למעלה ממחצית (IOM) עובדים למעבידים אחרים. לדברי ארגון העבודה הבינלאומי

 החוקיים לא קיבלו חוזים בכתב או תלושי שכר. פלסטינייםמהעובדים ה

ורשויות ממשלתיות, רשת סוכנויות כוח אדם חוקיות למחצה ארגוני חברה אזרחית לדברי 

לשעבר כדי לגייס עובדים בברית המועצות וניצלה הסכמי אשרה עם מדינות במזרח אירופה 

לעבודה לא חוקית בישראל, במיוחד בבניין, בסיעוד ובזנות. לדוגמה, כמה חברות ישראליות 

הפיצו מידע כוזב באוקראינה ובגאורגיה לגבי האפשרות לעבודה חוקית בישראל ואז גבו 

המוקד לפליטים סכומים גבוהים כדמי סוכנות ולעתים מכרו אישורים מזויפים, לדברי 

, אוקראיני גויס על ידי חברת כוח אדם אוקראינית 2017-באחד המקרים מ ולמהגרים.

עבור השירות וקיבל הנחיות כיצד  $800 והובטחה לו עבודה בישראל. הוא הצהיר ששילם

 ישראלייםלעבור את ביקורת הגבולות בנמל התעופה בישראל. לאחר מכן סיפקו לו שני 

 אוקראינים נוספים 15מכים מזויפים ולקחו אותו למפעל, בו עבד עם ממוצא אוקראיני מס
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התיר להם לצאת מהמפעל רק כדי יום. המעביד איים על העובדים ובשעות  12-15 במשך

 לחזור לדירותיהם.

בכתובת  Trafficking in Personsעיינו גם בדוח משרד החוץ האמריקני 

/www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt. 

 איסור העסקת ילדים והגיל המינימאלי להעסקה .ג

ילדים, מספק הגנה לילדים מפני ניצול עבדות החוק אוסר את הצורות החמורות ביותר של 

ומעלה במהלך חופשות  14ניתן להעסיק ילדים בני במקום העבודה ואוסר עבודה כפויה. 

ומעלה  15מהלימודים, בעבודה קלה שאינה פוגעת בבריאותם. ניתן להעסיק ילדים בני 

בכל  16-18. התקנות מגבילות את שעות העבודה לנוער בגילאי כמתמחיםשסיימו כיתה ט' 

 הענפים.

יהוי מקרים של העסקת לרוב, הממשלה אכפה חוקים אלה וערכה ביקורות מתמשכות לז

החופש הגדול וחופשים אחרים. במהלך השנה השיתו הרשויות  קטינים, עם דגש מיוחד על

נגד מעבידים בשל הפרות העסקת ילדים, לרבות אזהרות מנהליות וקנסות. קטינים ענישה 

הפרות של  1,200-אירעו למעלה מ 2017-עבדו בעיקר בענף המסעדנות, הבידור והאירוח. ב

ת ילדים ונוער במקום העבודה, בעיקר בנוגע לתשלום, לפיטורים ולזכויות סוציאליות. לפי זכויו

שלושה כתבי אישום נגד מעבידים  הוגשוהדוח השנתי של המועצה הלאומית לשלום הילד, 

 בשל הפרת זכויות ילדים בתעסוקה.

 אפליה תעסוקתית ומקצועית .ד

ן הזדמנויות בעבודה אוסר אפליה מצד החוק אוסר אפליה תעסוקתית ומקצועית. חוק שוויו

מחייב שכר  מעבידים נגד עובדים, קבלנים או מחפשי עבודה. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

אוסר אפליה נגד אנשים עם  . חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותנשים ולגבריםשווה ל

איידס /HIVרחות, (. החוק לא אוסר במפורש אפליה על רקע שפה, אז6מוגבלות )ראו סעיף 

 או מחלות מידבקות אחרות.

להרתעה נגד הפרות. החוקים הרלוונטיים וענישה מספיקים הממשלה אכפה ביעילות את 

 חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ביישוםנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה  מחייב אתהחוק 

כוללת חבר אחד מכל הארגונים המקדמים זכויות אדם וחברים  26 מונה. הנציבות ובאכיפתו

עבור מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, חרדים, מהגרים, קשישים, נשים ויוצאי צבא. 

הנציבות מחויבת בייצוג הולם של אזרחים ממוצא אתיופי ושל אנשים עם מוגבלות. בנוסף, 

, 2016לעומת  8%עלייה בת תלונות,  766קיבלה  2017-לפי הדוח השנתי של הנציבות, ב

דיווחו על אפליה חברה אזרחית לרבות מקרים הנוגעים לאפליה נגד נשים ומוסלמים. ארגוני 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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ם. באחד המקרים הצטרפה הנציבות או בשכר , יוצאי אתיופיה וערביםבהעסקת נשים

"ניו שן קליניק" בנתניה, שביקשה ממנה  לתביעה של רופאת שיניים מוסלמית נגד מרפאת

יר את החיג'אב )כיסוי ראש של מוסלמיות דתיות( בעבודה. נכון לדצמבר, התיק עדיין להס

 תלוי ועומד.

ביוני אישרה הכנסת תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה, המתיר לעובדים לסרב לעבוד  17-ב

בינואר  1-ביום מנוחה, בהתאם לדתם, גם אם אינם דתיים. החוק צפוי להיכנס לתוקפו ב

2019. 

 ודה סביריםתנאי עב .ה

מספר מפקחי העבודה לא הספיק לאכיפת החוק, במיוחד בענפי הבניין והחקלאות, והתקנות 

הנוגעות למנופים ולפיגומים לא הגנו על עובדים מפני נפילות. האחריות לזיהוי מצבים 

מסוכנים הוטלה על מעבידים. אין חוק המגן על העסקת עובדים המדווחים על מצבים 

ארגון העבודה או הנמנעים ממצבים אלה. לדברי תם או את שלומם המסכנים את בריאו

בתאונות בענף ועמותת זכויות העובד קו לעובד, במהלך השנה נהרגו  (IOM) הבינלאומי

 169. לפי דיווחים בתקשורת, פלסטינייםעובדים, בהם יותר מעשרים  38הבניין בישראל 

 ות איומים בשביתה כללית, חתמבנובמבר, בעקבו 6-נוספים נפצעו בתאונות בניין. ב

שפר את תקני הבטיחות לעובדי בניין. ההסכם כלל על הסכם שנועד לוההסתדרות הממשלה 

נגד וענישה את הגברת הביקורות באתרים, הדרכת בטיחות לעובדים, שיפור תקני הבטיחות 

 קבלנים הפוגעים בבטיחות עובדים.

במקום ובריאות שירות הפיקוח על העבודה, לצד נציגי הסתדרות, אכף תקני עבודה, בטיחות 

שהסיקה שחקיקת הבטיחות התעסוקתית מיושנת,  2014-בעקבות ועדת אדם מ העבודה.

קנסות של מפקחי עבודה להשית  סמכותםלהרחבת  2017-הממשלה תיקנה את החוק ב

הממנה אחראי  הצעת חוקבר אישרה הכנסת בנובמ 27-כספיים בשל ליקויי בטיחות. ב

לחברות כוח אדם להעסיק  ההמתיר הצעת חוקבדצמבר אישרה  31-בטיחות לאתרי בנייה וב

 בבנייה ולזכויות עבודה.מנופאים רק לאחר קבלת היתר ממשלתי הנוגע לבטיחות 

 ייןעתרו לבג"ץ בדרישה להקים יחידת שיטור שתחקור תאונות בנני ארגוני חברה אזרחיתש

בחקירה משטרתית  לפתוחעם חוקרים ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; 

 ולהגדיל אתבנוגע לכל אחת מתאונות הבניין שהובילו למוות או לפציעה בינונית עד קשה; 

בדצמבר  31-מספר המפקחים והחוקרים. נכון לסוף השנה, העתירה תלויה ועומדת. ב

 פועלים ללא סיכון(, לחקירת תאונות עבודהס )"ה, פלהקימה המשטרה יחידת שיטור חדש

 .שהסתיימו במוות או בפציעה קשה, בעיקר באתרי בנייה
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שכר המינימום, הנקבע מדי שנה, עלה על קו העוני ביחס ליחידים, אולם לא ביחס לזוגות 

מנהליים שהסתכמו קנסות  103שתו ומעבידים, ה 1,418חקרו נולמשפחות. במהלך השנה 

 שני כתבי אישום בשל הפרות חוק שכר מינימום. והוגשו מיליון שקלים הבתשע

שעות לכל היותר בשכר רגיל וקובע חופשות שנתיות  43מתיר שבוע עבודה בן החוק 

לכל  150%לשעתיים הראשונות ועל  125%בתשלום. השכר עבור שעות נוספות עומד על 

 שעות נוספות בשבוע. 15-שעה לאחר מכן, עד ל

, אולם התקבל מידע מועט בנוגע פורמאלית )כלכלה שחורה(החוק חל על הכלכלה הלא 

היווה  קונפדרציית איגודי העובדים הבינלאומיתר לדברי שאלתקני הגנה ואכיפה במגזר זה, 

 .2017-מהמשק ב 7%-כ

, המדינה לא אכפה את חוקי העבודה שלה במלואם מספר ארגוני חברה אזרחיתלדברי 

לא  תהקיימוהענישה עבודה מינימאליים לעובדים זרים, בהם מבקשי מקלט, ביחס לתנאי 

שעבוד מקרים של עובדים זרים שחיו בתנאים קשים ו תועדולהרתעה מפני הפרות.  המספיק

בנובמבר  23-ב BBC-בתחקיר של ה .נתבעו ב'(, אולם רק מעבידים ספורים 7חוב )ראו סעיף 

ענות ביחס לתנאי מחיה קשים, להיעדר ציוד מגן שעסק בעובדי חקלאות מתאילנד נשמעו ט

בהן הרשויות קבעו שהסיבה "לא  2012מקרי מוות מאז  172-הולם בריסוס חומרי הדברה ול

 .הממשלה דחתה את הטענות ידועה".

-בגדה המערבית. ב ישראלייםהמועסקים בעסקים  פלסטינייםהעבודה חלים על רוב החוקי 

נגד תקנה, לפיה עובדים  ארגוני חברה אזרחיתעם בספטמבר דחה בג"ץ עתירה מט 17

שאינם אזרחי ישראל המועסקים בחברות ישראליות, בין אם בגדה המערבית ובין אם 

בישראל, מחויבים בהפקדת אגרה כדי להגיש תביעות עבודה נגד מעבידם בבית משפט 

הפקידו  אשלבקשות של עובדים  28ישראלי. לדברי קו לעובד, נכון לנובמבר דחו הערכאות 

אישרה הממשלה ביולי שלא שילמה דמי מחלה  אגרה. בתגובה לעתירת קו לעובד לבג"ץ

 פלסטינייםמשכר העובדים ה 2.5%בינואר, למרות שהפקידה  1-מאז ה פלסטינייםלעובדים 

 בקרן דמי מחלה. נכון לסוף השנה, העתירה תלויה ועומדת.

טראליים עם בולגריה, מולדובה, רומניה, אוקראינה וסין להעסקת ביל םלמדינה הסכמי

כל תהליך הגיוס של עובדים זרים בענף הבניין, ועם תאילנד וסרי לנקה בענף החקלאות. 

עובדים זרים בענפים אלה תואם אך ורק דרך משרדי ממשלה וכך הושגה ירידה חדה 

הממשלה על הסכם עם  בספטמבר חתמה 3-בעמלות הגיוס שמשלמים עובדים אלה. ב

ממשלת הפיליפינים, להעסקת עובדים בענף הסיעוד. גורמים רשמיים צופים שיישום ההסכם 

 .2019-יחל ב
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, עובדים זרים זכאים למידע בנוגע לזכויותיהם ולעותק הסכמים בילטראלייםבהתאם ל

מתורגם מחוזה ההעסקה שלהם לפני הגעתם לישראל. הממשלה המשיכה לעזור במימון 

קד לעובדים זרים, לדיווח על הפרות. גופי אכיפה ממשלתיים טענו שחקרו את כל התלונות מו

דחה בג"ץ  התקדמות הממשלה בחתירה להסכמים בילטראליים, לאורבדצמבר,  17-הללו. ב

יגיעו רק דרך הסכמים עמותות זכויות אדם שדרשו שעובדים זרים  2006-עתירה שהגישו ב

עמותות לגיטימיות, אולם אמר שעל הממשלה להילחם בסחר כאלה. בג"ץ אישר שדרישות ה

תמנע הגעת עובדים זרים שלא בעובדים בכך שתחתום על הסכמים בילטראליים נוספים ו

 דרך הסכם בילטראלי.

כמה מעבידים בענף החקלאות עקפו את ההסכם הבילטראלי עם תאילנד כשגייסו סטודנטים 

אשרות סטודנט ואז אילצו אותם לעבוד בענף ממדינות עניות לתוכניות מחקר חקלאי עם 

-סטודנטים שעבדו כך עמד על כהחקלאות לאחר הגעתם לישראל. לדברי קו לעובד, מספר ה

בינואר החלה לראשונה לכלול סטודנטים במכסות עובדי  11. החלטת ממשלה מיום 4,000

ל להמשך החקלאות הממשלתיות. היעדר הסכמים בילטראליים מלאים בתחום הסיעוד הובי

ומצגי שווא ביחס לתנאי חוזי  פגיעות נפוצות במטפלים זרים, לרבות עמלות גיוס מופרזות

ההעסקה. הסדרי מגורים בבית המטופל והיעדר הגנות חוקיות וביקורות הובילו למקרים 

רבים של תנאי עבודה נצלניים לעובדות זרות. עמותות מקומיות הגישו מאות תלונות מטעם 

בהן טענות להלנת שכר, לאלימות גופנית, להטרדה מינית ולתנאי עבודה לא מטפלים זרים, 

סבלה עם המעביד  הולמים. לדוגמה, אישה שהוטרדה מינית על ידי שלושה מעבידים שונים

האחרון במשך שמונה חודשים כיוון שידעה שהתקנות לא יאפשרו לה להחליף שוב מקום 

חדש עם הפיליפינים לא חל על אלפי . ההסכם הארגון חברה אזרחיתעבודה, לדברי 

 המטפלים הזרים שכבר עובדים שיראל, למעט העובדה שיקבלו גישה למוקד תלונות.
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 הגדה המערבית ועזה 2018 אדם דוח זכויות

 תמצית מנהלים

לא  2006מאז של הרשות הפלסטינית מחייבים בחירת נשיא ומועצה מחוקקת.  חוקי היסוד

בחירות ארציות. הנשיא המשיך לכהן אף שארבע שנות כהונתו  נערכו בגדה המערבית ובעזה

בדצמבר  22-. ב2007. המועצה המחוקקת הפלסטינית לא מתפקדת מאז 2009-הסתיימו ב

את המועצה המחוקקת  החליט לפרק של הרשות כריז הנשיא עבאס שבית הדין החוקיה

ינו  ראמי ברשות ה הלבחירות למועצה בתוך שישה חודשים. ראש הממשל ולקרוא

 ומפקד תנועת פת"ח. אש"ףחמדאללה. נשיא הרשות, מחמוד עבאס, הינו גם יו"ר 

הפעילה סמכות ברמות שונות בגדה המערבית ונעדרה סמכות בעזה. הפלסטינית הרשות 

בגדה המערבית ושליטה  Aמשמרת שליטה אזרחית וביטחונית בשטח הפלסטינית הרשות 

נטולת סמכות הפלסטינית . הרשות Bישראל בשטח  אזרחית ושליטה ביטחונית משותפת עם

הביטחונית שליטה ה בוגדה המערבית, ב Cבשטח  פלסטינייםאו  ישראלייםלגבי תושבים 

והן רשויות אזרחיות ישראליות שימרו הפלסטינית הן הרשות והאזרחית נתונה בידי ישראל. 

תקני ממשלת הרשות מהשתלט חמאס באלימות על  2007-שליטה בכוחות הביטחון שלהן. ב

 רשותהשילוב של חוקי תוך באזור, עליו הוא שולט  דה פקטובעזה ומאז הינו הסמכות 

 ושל צווי חמאס. החמאס שולט בכוחות הביטחון בעזה. הפלסטינית

ל"צעדת השיבה", סדרת הפגנות שבועיות לאורך הגדר בין עזה לבין  עזתיםבמרץ יצאו  30-ב

 פעיליםמחבלים חמושים,  , שכללועשרות אלפים שתתפוהחלקן אשר בישראל. ההפגנות, 

נמשכו לכל אורך השנה. חמאס לקח  ששיגרו התקני תבערה לישראל ומפגינים לא חמושים,

 .ופיקוד על ההפגנות השבועיות ורבות מהן היו אלימות בעידוד

 סוגיות זכויות האדם כללו את האמור להלן:

 א חוקי או שרירותי; דיווחים על עינויים : דיווחים על הרג להפלסטינית ביחס לרשות

שיטתיים; דיווחים על מעצר שרירותי; אסירים פוליטיים; פגיעה שרירותית או לא 

חוקית בפרטיות, במשפחה ובבית; מגבלות לא הולמות על חופש הביטוי והעיתונות, 

עיתונאים והפללה בדיבה, ומגבלות על האינטרנט, לרבות צנזורה לרבות מעצר 

אתרים; פגיעה מהותית בזכות לחופש ההתאספות וההתאגדות השלווה,  וחסימת

כיוון שהרשות  ; מגבלות על השתתפות פוליטיתארגוני חברה אזרחיתלרבות הטרדת 

; שחיתות; דיווחים על פשעי אלימות או איומים 2006לא ערכה בחירות ארציות מאז 

 פלסטינייםלרבות בבתי כלא בישראל,  פלסטינייםעל רקע אנטישמי, תשלומים ל
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; דיווחים לפיהם הממשלה לא מטפלת כהלכה ישראלייםשהורשעו בטרור נגד 

 .ועבודה בכפייה של ילדיםאלימות במשפחה;  לעאונס ו לעתלונות ב

  מוות של על ביחס לישראל: דיווחים על הרג לא חוקי או שרירותי, לרבות דיווחים

שימוש מיותר או לא מידתי בכוח; דיווחים  בשלבמהלך מבצעים צבאיים  פלסטיניים

על עינויים; דיווחים על מעצר שרירותי; פגיעה שרירותית או לא חוקית בפרטיות, 

במשפחה ובבית, לרבות הריסת בתים ובתי ספר לא חוקיים; מגבלות על חופש 

ת מעצר עיתונאים; פגיעה בזכות לחופש ההתאספות הביטוי והעיתונות, לרבו

 לווה; ומגבלות על חופש התנועה, לרבות הדרישה להיתרי יציאה.וההתאגדות הש

  :דיווחים על עינויים שיטתיים;  דיווחים על הרג לא חוקי או שרירותי;ביחס לחמאס

דיווחים על מעצר שרירותי; אסירים פוליטיים; פגיעה שרירותית או לא חוקית 

העיתונות  בפרטיות, במשפחה ובבית; מגבלות לא הולמות על חופש הביטוי,

צנזורה וחסימת אתרים; פגיעה מהותית בזכות , והאינטרנט, לרבות מעצר עיתונאים

מגבלות משמעותיות על חופש התנועה,  לחופש ההתאספות וההתאגדות השלווה;

 וערכנמגבלות על השתתפות פוליטית, כיוון שלא  לרבות הדרישה להיתרי יציאה;

 ו שימוש לא חוקי בילדים כלוחמים;גיוס א ; שחיתות;2006בחירות ארציות מאז 

אלימות או איומים באלימות נגד לסביות,  על רקע אנטישמי; באלימות איומים

עבודה בכפייה ו הומואים, ביסקסואלים, טרנסג'נדרים ואינטרסקסואלים )להט"בים(;

 .של ילדים

  גת , לרבות הרי: דיווחים רבים על הרג לא חוקי או שרירותיפלסטינייםביחס לאזרחים

; ודיווחים על פשעי אלימות או ישראלייםושבעה אזרחים  ישראלייםשמונה חיילים 

 איומים על רקע אנטישמי.

  דיווח אחד על הרג לא חוקי או שרירותי של פלסטיני ישראלייםביחס לאזרחים :

 תושב הגדה המערבית; והשחתת רכוש והרס חקלאי.

חמקות מענישה או להפחתת בהתל ופיהרשות הפלסטינית וישראל נקטו בצעדים לט

העבירות, אולם נשמעה ביקורת לפיה שני הצדדים לא טיפלו כהלכה בחקירות ובפעולות 

לא היו מוסדות משפטיים או עצמאיים שיכולים להתעמת עם משמעתיות בנוגע להפרות. 

 בעזה. דה פקטוחמאס ביחס לסמכותו 

הכירה ארצות הברית  2017סעיף זה כולל את הגדה המערבית ואת עזה. בדצמבר 

לפי עמדת ארצות הברית, גבולותיה הספציפיים של הריבונות  בירושלים כבירת ישראל.

וארגונים ארגוני חברה אזרחית בין הצדדים.  הסדר קבעהישראלית בירושלים כפופים לדיוני 

בינלאומיים רבים הפועלים באזור משלבים נתונים מהגדה המערבית וממזרח ירושלים, לכן 

 חסויות לדוחותיהם בסעיף זה כוללות לעתים נתונים ממזרח ירושלים.התיי
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כאמור בנספח א', דוח זה כולל נתונים שהתקבלו מגורמים רשמיים בממשלות זרות; 

מקורבנות הפרות ועבירות לכאורה נגד זכויות אדם; ממחקרי אקדמיה וקונגרס; ומדיווחים 

ות בזכויות אדם. בהקשר של הסכסוך מהתקשורת, מארגונים בינלאומיים ומעמותות העוסק

פלסטיני, חלק ממקורות אלה הואשמו במניעים פוליטיים. משרד החוץ האמריקני -הישראלי

אומד בזהירות את הדיווח החיצוני, אך נמנע מחקירות עצמאיות בכל המקרים. ביקשנו 

 .הרלוונטייםוקיבלנו משוב מממשלת ישראל וציינו את התגובות במקרים 

 , לרבות חופש מהאמור להלן:ושלמות הגוף בוד האדם. כ1סעיף 

 גזל חיים שרירותי והרג אחר שאינו חוקי או המונע ממניעים פוליטיים .א

קבוצות טרור פלסטיניות ויחידים שאינם חברים בארגון הישראלי בצלם,  ארגוןלדברי ה

פיגועים בופצעו קורבנות נוספים וחמישה חיילי צה"ל  ישראלייםכלשהו הרגו שבעה אזרחים 

-בגדה המערבית. בנוסף, ממשלת ישראל דיווחה שבמהלך השנה סיכלו כוחות הביטחון כ

 פיגועים. 500

בשם חליל ג'בארין דקר למוות את ארי פולד  17, נער פלסטיני בן בספטמבר 17-לדוגמה, ב

ן בקניון בגדה המערבית, לפני שנורה על ידי פולד ואזרח אחר ונעצר על ידי המשטרה. בית די

" בכוונהבאוקטובר באשמת "גרימת מוות  22-צבאי ישראלי הגיש נגד ג'בארין כתב אישום ב

 ונכון לסוף השנה הוא עדיין עצור וממתין למשפט.

בגדה  פלסטיניים ישראלייםבמהלך השנה הרגו הכוחות הלדברי בצלם ודיווחים בתקשורת, 

בעת לדברי דיווחים בתקשורת ובצלם, . ישראלייםהמערבית שניסו או ניסו לכאורה לתקוף 

 או על אזרחים. ישראלייםחלק מההרוגים לא היוו איום קטלני על כוחות הביטחון ההריגתם, 

בעיר טול כארם שבגדה  חבאלים סאבדצמבר ירו חיילי צה"ל למוות במוחמד חו 4-לדוגמה, ב

ערכה ם. בצלם שיידו אבני פלסטינייםלאחר התקרית טען צה"ל שהגיב לקבוצת  המערבית.

 מות אבטחה שהראו את חבאלי מתרחק מהחיילים בעת הריגתו.לסרטונים ממצ

ל"צעדת השיבה", סדרת הפגנות שבועיות לאורך הגדר בין עזה לבין  עזתיםבמרץ יצאו  30-ב

ישראל. ההפגנות, שחלקן משכו עשרות אלפים וכללו מחבלים חמושים, פעילים ששיגרו 

ים לא חמושים, נמשכו לכל אורך השנה. חמאס לקח פיקוד על התקני תבערה לישראל ומפגינ

 190-נכון לסוף השנה, צה"ל ירה למוות ב ההפגנות השבועיות ורבות מהן היו אלימות.

 6,239קטינים, לדברי בצלם. לדברי ארגון הבריאות העולמי,  41בגבול עזה, בהם  פלסטיניים

שנהרגו  פלסטינייםמהמפגינים ה 149, נפצעו מאש חיה של צה"ל בהפגנות. לפי בצלם עזתים

מאס או עודדו על לא השתתפו בפעולות עוינות. לפי הממשלה, רבים מהקורבנות היו פעילי ח

 62-גבול. לדוגמה, בעקבות דיווחים בתקשורת לפיהם צה"ל ירה למוות בל בסמוךלהפגין  ידו
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לפחות היו  53-במאי טענו חמאס והג'יהאד האסלאמי ש 14-על גדר עזה ב פלסטיניים

שפתח בחקירה פנימית בכל  מסרקשורים לארגוניהם, לרבות כמה חברים פעילים. צה"ל 

הפרקליט הצבאי פתח נהרגו בגבול. נכון לסוף השנה  פלסטינייםאחד מהמקרים בהם 

 בחמש חקירות פליליות בנוגע לפעולות צה"ל בגדר הרצועה. )פצ"ר(הראשי 

נג'אר בעזה במהלך הפגנת יום שישי ליד גדר הגבול עם -רזאן איוני ירה צה"ל למוות בב 1-ב

באוקטובר דווח בתקשורת שהפצ"ר  29-בנג'אר זוהתה כפרמדיקית. -ישראל. לדברי בצלם, א

-כוון. לפי דיווח בתדחה את הממצאים של חקירת צה"ל שהסיקה שחייל ירה בה שלא במ

New York Post פרמדיקים בחלוקים  14ובו תחמושת חיה לעבר קהל , צלף צה"ל ירה צרור

נג'אר, כאשר אף מפגין בסביבתם הקרובה לא נקט בפעולות אלימות. לדברי -לבנים, בהם א

 נג'אר.-הממשלה, המשטרה הצבאית חוקרת את נסיבות מותה של א

ביצעו מעת לעת תקיפות קטנות לעבר ישראל במהלך ההפגנות.  קבוצות מיליטנטיות מעזה

-בדצמבר שיגרו קבוצות פלסטיניות מיליטנטיות למעלה מ 5 במרץ עד 30-מ ,לכך בנוסף

 בישראל. יםאזרחי אזוריםלעבר בלא הבחנה טילים ופצצות מרגמה מרצועת עזה  1,150

קבוצות אלה אף קשרו התקני תבערה לעפיפונים ולבלונים ובכך הציתו לדברי הממשלה, 

 מאתייםלמעלה מ דונמים. 22,000-, בהן נשרפו למעלה מבישראל כאלפיים שריפות

פעילים מעזה ירו למוות  נזקקו לטיפול בשל תקיפות אלה, בעיקר בשל חרדה. ישראליים

ביולי ירה צלף  20-בחייל ישראלי וטיל ששיגרו פעילים מעזה הרג פועל פלסטיני באשקלון. ב

 סמ"ר אביב לוי, לוחם גבעתי.פלסטיני למוות ב

, צה"לבעזה. לדברי  פלסטינייםטינים בחקירה בנוגע לירי בשני ק צה"לבאוגוסט פתח 

-במרץ ובעותמאן חליס ב 18-התחקיר הראשוני מעלה שהחיילים שירו למוות בעבד נבי בן ה

 ביולי במהלך הפגנות בגדר הגבול לא צייתו לכללי הפתיחה באש. 15

בגדה המערבית בנובמבר ובדצמבר, הרג צה"ל שני  פלסטינייםבעקבות פיגועים רבים על ידי 

ונוסע קטין בשלוש תקריות שחיילי צה"ל החשיבו לניסיונות לדרוס חיילים  פלסטינייםנהגים 

במחסום. לדברי בצלם, אף אחד משלושת האירועים לא היה פיגוע דריסה ואחד הבגירים 

 בגבם כשרכביהם התרחקו ממחסומים.והנוסע הקטין נורו 

באוקטובר נהרגו שלושה קטינים בתקיפת מל"ט צה"לי ליד גדר  28-ווחים בתקשורת, בלפי די

פתחה ש מסרהלדברי צה"ל, הקטינים טמנו מטען נפץ. הממשלה הגבול במזרח עזה. 

 בחקירה בנוגע לכל מקרי המוות בגדר הגבול.
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חללי אל לדברי הממשלה, פעילים מעזה, לרבות חמאס, הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, גדודי 

טילים ופצצות  1,150-שיגרו למעלה מ ,ופלגים מיליטנטיים אחריםאקצה, תנועת המוג'הדין 

מרגמה לעבר ישראל. בתקיפות אלה נהרג פועל פלסטיני באשקלון ונפצע חייל צה"ל. לפי 

תקשורת וממשלת ישראל, הפעילים מעזה ירו טילים ממיקומים אזרחיים  כלידיווחי עמותות, 

 אזרחיות.לעבר מטרות 

בתגובה לתקיפות הטילים, פצצות המרגמה והתקני התבערה ולניסיונות לדברי צה"ל, 

. בתקיפות אוויריות מטרות בעזה במהלך השנה 865צה"ל  תקףלהסתנן לישראל דרך הגדר 

כקורבנות שלא השתתפו מהם לפחות  שבעה, פלסטיניים 27ובהפצצות ארטילריה נהרגו 

מההרוגים בתקיפות האוויריות היו  17לדברי ממשלת ישראל,  בפעולות איבה, לדברי בצלם.

ביולי ב"הקש בגג", טקטיקה בה  14-פעילים. לדברי בצלם, צה"ל הרג שני קטינים בעזה ב

הדיירים שעליהם להתפנות לפני תקיפה מופל טיל מוחלש על גג בניין כדי להזהיר את 

"ל הסתיר צילומים אוויריים של בצלם דוח, לפיו צהבדצמבר פרסמה  19-באווירית מלאה. 

 150-באוגוסט תקף צה"ל למעלה מ 9-האירוע המראים את שני הנערים יושבים על הגג. ב

מעזה לישראל.  שוגרוטילים ופצצות מרגמה ש 180-מטרות ברצועת עזה בתגובה ללמעלה מ

ו ביאן אבו ח'מאש בת השנה ואימה ההרה, אינס אבו באחת התקיפות האוויריות נהרג

 בדיר אל בלח שבעזה. ן, כשישנו בבית22-מאש בת הח'

. לדברי המרכז הפלסטיני םנשמעו דיווחים על דייגים עזתים שנהרגו על ידי ישראל ומצרי

, 18חיילים בכלי שיט של חיל הים הישראלי ירו למוות בדייג עזתי בן בפברואר לזכויות אדם, 

ם המצרי ירו למוות לכאורה בעזתי בנובמבר כוחות חיל הי 8-סלאח אבו ריאלה. באיסמעיל 

 מוסטפא אבו עודה כשדג לחופי רפיח. לדברי התקשורת, צבא מצרים הכחיש את הדיווחים.

לדברי המרכז הפלסטיני לזכויות אדם, חמאס הוציא להורג בלא משפט שבעה אנשים בעזה, 

חמאס . בסוף השנה שהו בבתי הכלא של 2007גזרי דין מוות מאז  125במהלך השנה וגזר 

ציין עלייה ניכרת  עשרה אנשים הממתינים להוצאה להורג. המרכז הפלסטיני לזכויות אדם

ובמיוחד בשלוש השנים האחרונות. לפי החוק, גזר  2007בשימוש בגזר דין מוות בעזה מאז 

 דין מוות מחייב את אשרור נשיא הרשות, אולם החמאס פעל בלא אישור הנשיא.

. אזריה לאור אזריה מהכלא הצבאי לאחר תשעה חודשי מאסרשוחרר חייל צה"ל א במאי 8-ב

בד אל פתח אל עבהריגת מחבל פלסטיני מרותק, על ידי בית דין צבאי  2017בינואר  הורשע

רמטכ"ל, גדי אייזנקוט, את מאסרו של קיצר ה 2017בספטמבר . 2016-שריף, בחברון ב

את בקשת ראובן ריבלין,  דחה נשיא ישראל, 2017בנובמבר חודשים.  14-ל 18-אזריה מ

לאחר שריצה שני שלישים  והחנינה של אזריה. ועדת השחרורים אישרה את שחרור

י ארנשו של אזריה כלל הורדה לדרגת טולפי דיווחים בתקשורת, עוממאסרו, כנהוג בישראל. 

 בטרם שחרורו מצה"ל.
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תיקים  88 נסגרו מבצע צוק איתןחקירת הפרקליטות הצבאית בנוגע ל שלבעדכון השישי 

קודם לכן  . 360מתוך  186-לנוספים. בכך עלה מספר התקריות שנסגרו בלא אישומים 

הגישה הפרקליטות הצבאית כתבי אישום נגד שלושה חיילים באשמת ביזה. יתר החקירות 

נותרו פתוחות או לא אוזכרו. העדכון עסק בהחלת "נוהל חניבעל" על ידי צה"ל, נוהל המחייב 

דוח מבקר אויב שובה חייל צה"ל כדי למנוע שימוש בחייל כבן ערובה.  ירי מסיבי כאשר

 – 2017-אותו החליף צה"ל ב –ביקר את נוהל חניבעל  למבצעהמדינה שפורסם במרץ בנוגע 

בשל היעדר אבחנה ומידתיות ובשל ניסוח עמום שיצר בלבול בשאלה האם על צה"ל להסתכן 

שבי. ארגוני זכויות אדם ביקרו את למנוע בהרג החייל שלו עצמו בתקיפת חוטפים כדי 

הפרקליטות הצבאית על שלא מצאה פגם במאות תקריות שהובילו למותם של למעלה מאלף 

ועל שהתמקדה בפעולות על ידי חיילים אינדיבידואלים, שהפרו לכאורה את כללי  פלסטיניים

הבינלאומי, לרבות צווי לחוק בהלימות כללי צה"ל ומדיניותו צה"ל או את החוק, במקום 

 ערכאות גבוהות בנוגע לשימוש בכוח.

 היעלמויות .ב

. לא 2018-או מטעמן ב על העלמות על ידי רשויות ממשלהבגדה המערבית לא היו דיווחים 

, אברהם אברה 2015-ו 2014הנעדרים מאז  ישראלייםהתקבל מידע חדש על שלושת ה

. לפי הדיווחים, נימה, שחצו את הגבול לעזהסייד וג'ומעה איברהים אבו ג-מנגיסטו, הישאם א

 בבידוד.חמאס מחזיק בהם 

 עינויים ויחס או ענישה אכזריים, לא אנושיים או משפילים אחרים .ג

עם זאת,  ינויים או שימוש בכוח נגד עצורים.של הרשות הפלסטינית אוסרים ע חוקי היסוד

נויים וההתעללות נותרה בעינה. שבעיית העי ודיווחבינלאומיים ומקומיים זכויות אדם ארגוני 

 86שהתבסס על  Human Rights Watchדוח פרסם  Human Rights Watchבאוקטובר 

 . לפי הדוח,מקרים ועל עשרות ראיונות עם עצורים לשעבר, עם עורכי דין ועם בני משפחה

עינויים במרכזי מעצר בעזה חמאס וכוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית השתמשו ב

אסירים והעריך שההתעללות שיטתית  147ראיין  Human Rights Watchמערבית. ובגדה ה

במתקני המעצר של ונהוגה כדבר שבשגרה בבתי כלא ברשות הפלסטינית, במיוחד 

 Human Rightsביריחו.  המשותפת ניתהביטחו הוועדההמודיעין, של הביטחון המסכל ושל 

Watch  ,דיווח על טקטיקות הכוללות אילוץ עצירים להישאר בתנוחות לחץ כואבות לאורך זמן

דובר מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, עדנן אל דמירי, טען הכאה, חבטות והלקאות. 

לא אימת את העובדות מול משרד  Human Rights Watchשדוח מונע ממניעים פוליטיים והש

 הפנים הפלסטיני.
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 מת בכלא של הרשות 28-שאחמד אבו חמדה בן ה Middle East Monitor-ר דווח בבספטמב

, קבוצות Middle East Monitor -הרשות דיווחה שמת מסיבות טבעיות. לדברי ה .הפלסטינית

בגדודי חללי אל אקצה  נחשב לחברזכויות אדם טענו שמת בשל עינויים במעצר. אבו חמדה 

 והואשם ב"גרימת כאוס ביטחוני".

התלוננו בפני  שהוחזקו על ידי כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית פלסטינייםעצירים 

מחלקת מרכזי  על התעללות ועל עינויים.הנציבות הפלסטינית העצמאית לזכויות האזרח 

, הכפופה למשרד הפנים, המשיכה לתפעל מנגנון הכליאה והשיקום של הרשות הפלסטינית

אסירים בבתי כלא אזרחיים, אולם לא דיווחה על מקרי דיקת תלונות על התעללות בלב

דיווח שלמרות שהוגשו מאות תלונות,  Human Rights Watchהתעללות מצד עובדיה. 

שימוש  הכחישההפלסטינית במרבית המקרים לא ננקטה פעולה משמעתית. הרשות 

שנתיות ערכה בדיקות מחלקת מרכזי הכליאה והשיקום של הרשות הפלסטינית בעינויים. 

לרבות  בכל שבעת בתי הכלא האזרחיים בגדה המערבית כדי לבדוק את תפעולי האסירים,

 חקירה ופעולה משמעתית.מנגנוני דיווח על התעללות, 

ו שביטחון דיווח Human Rights Watchהנציבות הפלסטינית העצמאית לזכויות האזרח ו

בכפות רגליו ובחזהו בעזרת  חמאס מענה עצירים. לדוגמה, דווח שעציר הולקההפנים של 

 .Human Rights Watch-חמאס הכחיש את ההאשמות במכתבים לכבל. 

 דיווחו ש"שיטות חקירה מיוחדות" ארגוני זכויות אדם כגון הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

כללו בגדה המערבית  פלסטינייםנגד עצירים ביטחוניים  ישראלייםששימשו אנשי ביטחון 

לחץ כואב  ,וץ אדם להישאר בתנוחת לחץ לאורך זמן, איומים באונס ובפציעההכאות, איל

מאזיקים או מכפיתות בזרועות, מניעת שינה ואיומים נגד משפחות העצירים. אסירות 

. לדברי הוועד הציבורי ישראלייםה על הטרדה והתעללות מצד כוחות הביטחון וועצירות דיווח

 נחקרו. נגד עינויים בישראל, תלונות אלה לא

כוללים בידוד ממושך, מניעת מזון, חשיפה  ישראלייםעמותת המוקד טענה שנוהגי המעצר ה

 לפגעי מזג האוויר ואיומים בהרס בית המשפחה.

Military Court Watch השתמשו בטכניקות אלה  ישראלייםשירותי הביטחון הוהמוקד טענו ש

לחילוץ הודאות מקטינים שנעצרו בחשד ליידוי אבנים או לפעולות אלימות אחרות. גורמים 

 הצהירו שלא השתמשו בטכניקות אלה. ישראלייםרשמיים 
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 תנאי כלא ובית מעצר

לקויים. הרשות הפלסטינית התנאים הפיזיים בבתי הכלא והמעצר בגדה המערבית נטען ש

טען  ,באפריל Human Rights Watchנתונים על מספר העצירים. בתגובות ללא מפרסמת 

 61-עצירים ושירותי המודיעין טענו שהם מחזיקים ב 126-הביטחון המסכל שהוא מחזיק ב

 עצירים.

התאים צפופים ונשמעו וש חמאס בעזה לקוייםנטען שהתנאים הבסיסיים בבתי כלא בשליטת 

עצורים,  4,000-בבתי הכלא בעזה הוחזקו כהאו"ם,  לדברידיווחים רבים על התעללות. 

. כמאה עצירים הוחזקו על ידי הסוכנות ם במעצר משטרתיכמחציתם במתקני כליאה ומחצית

 קטינים, במתקנים נפרדים. שישיםנשים ו שישיםכלביטחון פנים של חמאס. בין העצירים היו 

בגדה  ישראלייםטחון השעצרו כוחות הבי פלסטינייםמה 82%-ב שטחהב הישראל החזיק

עצירים  5,370-נכון לסוף השנה דובר ב, Military Court Watchלדברי המערבית. 

הממוצע החודשי של  ,Military Court Watch. בהתאם לנתוני השב"ס שהשיגה פלסטיניים

 ישראליים. נכון לסוף השנה הוחזקו בבתי כלא 283קטינים במעצר במהלך השנה עמד על 

 מועצה המחוקקת הפלסטינית.בשמונה חברים 

עמותות דיווחו שבכל בתי הכלא חסרים מתקנים הולמים וטיפול רפואי מותאם לעצירים 

 ולאסירים עם מוגבלות.

בתי הכלא ברשות הפלסטינית נותרו צפופים ונטולי מערכות אוורור, חימום, : תנאים פיזיים

הרשויות בקטינים עם בגירים. קירור ותאורה העומדות בתקנים בינלאומיים. לעתים החזיקו 

העצירות היו זהים לתנאי העצירים.  שירותי הביטחון השתמשו במתקני מעצר נפרדים. תנאי

הרשות הפלסטינית השתמשה בכמה מבנים ובניינים משופצים כבתי כלא, בחלקם ללא 

 סידורי אבטחה הולמים.

 Military Court-אל והוועד הציבורי נגד עינויים בישר םובהארגוני חברה אזרחית לפי 

Watchת בתנאים לקויים או בחשיפה לפגעי מזג האוויר כשיטת משתמש , נראה שישראל

 הפחדה.

במתקני מעצר , מנגנונים לענישת עובדים ומנהלנים Human Rights Watchלדברי : מנהלה

של חמאס הובילו לעתים נדירות, אם בכלל, להשלכות בגין  רשות הפלסטינית והןשל הן 

 ללות חמורה. נשמעו דיווחים, לפיהם מנהלני בתי כלא מנעו מעצירים ביקורי קרובים.התע

, פלסטינייםדיווחו שמשפחות אסירים  המרכז הפלסטיני לזכויות אדםזכויות אדם כגון ארגוני 

 היתרי כניסה.אין  פלסטינייםרוב הלבמיוחד עזתים, התקשו לבקרם כיוון שנאסרו בישראל ו
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: בגדה המערבית העניקה הרשות הפלסטינית לוועדה הבינלאומית של הצלב פיקוח עצמאי

הוועדה המשיכה בביקוריה הקבועים האדום גישה לעצירים לבדיקת הטיפול והתנאים. 

ארגוני מעצר, בהם מרכזי חקירה, בהתאם להליכיה הסטנדרטיים.  מתקניבכבשנים הקודמות 

ן ציינו כי, כבשנים קודמות, התגלעו קשיים זכויות אדם, ארגונים הומניטאריים ועורכי די

שנבעו מזהות ארגון הביטחון של  –שעצרה הרשות הפלסטינית בגישה לעצירים מסוימים 

 המנהל את המתקן. הפלסטינית הרשות

גישה לעצירים לבדיקת הטיפול  בעזה העניק חמאס לוועדה הבינלאומית של הצלב האדום

בהם  ,במתקני מעצרכבשנים הקודמות בועים והתנאים. הוועדה המשיכה בביקוריה הק

ארגוני זכויות אדם ערכו ביקורי פיקוח בחלק  מרכזי חקירה, בהתאם להליכיה הסטנדרטיים.

עצירים ואסירים מבתי הכלא בעזה, אולם רשויות חמאס לא התירו לנציגים לבקר 

 מתוקשרים.

 גוני חברה אזרחיתארממשלת ישראל התירה ביקורים של משקיפי זכויות אדם עצמאיים. 

ולבדוק את התנאים  –לרבות שובתי רעב  – פלסטינייםשלחו נציגים להיפגש עם אסירים 

בבתי הכלא, במרכזי המעצר ובחלק ממתקני כוחות הביטחון בישראל. משפחות פלסטיניות 

וקבוצות זכויות אדם דיווחו על עיכובים ועל קשיים בקבלת גישה לעצירים ספציפיים. הם אף 

לעתים בהעברות כענישה  הו על העברת עצירים בלא הודעה וטענו שישראל השתמשדיווח

 נגד אסירים שפתחו בשביתת רעב.

 מעצר או עיכוב שרירותי .ד

ובנוגע לתנאים בישראל, עיינו בדוח  ישראלייםבבתי כלא  פלסטינייםלמידע בנוגע לטיפול ב

לעתים ועיכוב שרירותי. אף על פי כן,  רהרשות הפלסטינית אוסרים מעצחוקי לגבי ישראל. 

קרובות, מערכת המשפט הפלילי של הרשות הפלסטינית לא אפשרה משפט מהיר. במקרים 

בלא כתב אישום ביטחוניים עצירים החזיקו כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית ברבים 

ישום הרשות הפלסטינית אף אסרה בלא כתב א, Human Rights Watchלדברי . משפט ובלא

החברתית, עיתונאים שביקרו את הרשות במדיה ביקורתיים  שפרסמו מסרים פלסטיניים

 ים מאזורים הידועים בתמיכתם במוחמד דחלאן, יריבו הגולה של נשיא הרשותנשוא

 ., עבאס, הפלסטינית

מזרח ירושלים שהיה מעורב לכאורה מבאוקטובר אסרה הרשות בגדה המערבית פלסטיני 

החוק האוסר  בע המוסלמי בעיר העתיקה ליהודי. הוא הואשם בהפרתרובמכירת דירה ב

גזר עליו בית משפט פלילי מאסר עולם עם עבודת בדצמבר  31-"העברת עמדות לאויב". ב

 פרך.
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, חברה אזרחית חמאס דגל במעצרים שרירותיים בעזה, במיוחד בנוגע לחברי פת"ח, לפעילי

גדו. לדוגמה, חמאס עצר עשרות חברי פת"ח לעיתונאים ולמי שהואשמו בביקורת פומבית נ

האו"ם  נאומו של הנשיא עבאס באסיפה הכללית שלבשל כוונתם להתאסף ולצפות ב

נציבות הפלסטינית העצמאית לזכויות בפני העל מעצר שרירותי בספטמבר. עצירים התלוננו 

ו אמין. . מידע בנוגע למיקומם ולרווחתם של העצירים לא היה זמין באופן עקבי אהאזרח

 לרבים מהעצירים. חמאס לא כיבד הבטחות למשפט הוגן או לגישה לקרובים ולעורכי דין

תושבי  פלסטיניים, ישראל תובעת 1967-הגדה המערבית ב שישראל השתלטה עלמאז 

החילה הכנסת את הגנות הדין הפלילי  1967הצבאי. מאז לחוק הגדה המערבית בהתאם 

 בגדה המערבית.המתנחלים  412,000והאזרחי על 

רשאים להחזיק בבגירים  ישראלייםהצבאי הישראלי, שירותי הביטחון הלחוק בהתאם 

החשודים בעבירה ביטחונית למשך ארבעה ימים בטרם יובאו בפני שופט, עם חריגים 

מוגבלים המתירים להם להחזיק בחשוד עד שמונה ימים בטרם יובא בפני שופט מחוזי. דיני 

לפגיעה  דכל עבירה שבוצעה בנסיבות המעלות חשת ביטחוניות ישראל כוללים בעבירו

בביטחון ישראל ואשר כוחות הביטחון סבורים שעשויה להיות קשורה לטרור. ניתן לעצור 

למשך יומיים, עם אפשרות להארכת מעצרם ביומיים נוספים. ניתן לעצור  12-14חשודים בני 

הארכת מעצרם בארבעה ימים למשך ארבעה ימים, עם אפשרות ל 16-18חשודים בני 

 נוספים.

יום  עשריםהצבאי, בתיקים ביטחוניים ישראל רשאית להחזיק בבגירים למשך לחוק בהתאם 

יום. לאחר  75בימים נוספים, עד לסך  15-בטרם יוגש כתב אישום, עם אפשרות להארכות ב

טרם הגשת יום בכל פעם. ב תשעיםמכן, בית דין צבאי לערעורים יכול להאריך את המעצר ב

יום, עם  15כתב אישום בתיקים ביטחוניים, הרשויות רשאיות להחזיק בקטינים למשך 

יום. לאחר מכן, בית דין צבאי  ארבעיםימים, עד לסך  עשרהמעצר בת אפשרות להארכת 

 יום בכל פעם. תשעיםלערעורים יכול להאריך את המעצר ב

עצור חשודים במעצר מנהלי בלא חוק סמכויות שעת חירום מתיר לשר הביטחון הישראלי ל

 כתב אישום למשך שישה חודשים, הניתנים להארכה בלא הגבלה.

לפני  יום 14חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מתיר לישראל להחזיק בעציר למשך 

יום באישור היועץ המשפטי לממשלה  21בדיקת שופט מחוזי, למנוע גישה לעורך דין למשך 

ל בכפוף לבחינות בית משפט מחוזי פעמיים בשנה ולערעורים לבית ולהתיר מעצר בלתי מוגב

 המשפט העליון.
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 תפקיד המשטרה ומנגנון הביטחון

, כפי שהוגדר Aמרכזי האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית מצויים ברובם בשטח 

 18%-מהאוכלוסייה הפלסטינית על כ 55%, בו מתגוררים Aבהסכמי אוסלו. בשטח 

שליטה מקרקעות הגדה המערבית, הרשות הפלסטינית נושאת באחריות הרשמית לביטחון ול

 ישראלייםכוחות הביטחון ה 2002האזרחית. עם זאת, לדברי דיווחים בתקשורת, מאז 

, לעתים ללא תיאום עם כוחות הביטחון של Aעורכים בקביעות מבצעים ביטחוניים בשטח 

בגדה המערבית, בטענה  Aס צה"ל לכל רחבי שטח נכנ הרשות הפלסטינית. במהלך השנה

לחששות ביטחוניים. לרשות הפלסטינית שליטה אזרחית והרשות וישראל משמרות שליטה 

 21%-מהאוכלוסייה על כ 41%בגדה המערבית, בו מתגוררים  Bביטחונית משותפת בשטח 

-רים כ, בו מתגורCישראל משמרת שליטה אזרחית וביטחונית מלאה בשטח . ותמהקרקע

 ותבגדה המערבית, אף שרוב הקרקע ותמהקרקע 61%מהאוכלוסייה הפלסטינית על  4%

לדברי משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטאריים, ישראל ייעדה ות. כמו כן, פנוי Cבשטח 

 ישראליים 413-כשטח צבאי סגור. לדברי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ Cמשטח  30%

 .Cחיים בהתנחלויות בשטח 

נתונים  חלקםגדה המערבית פועלים שישה כוחות ביטחון של הרשות הפלסטינית. ב

לשליטתו התפעולית של משרד הפנים הפלסטיני ומצייתים להוראות ראש הממשלה. 

המשטרה האזרחית הפלסטינית נושאת באחריות העיקרית לשיטור אזרחי וקהילתי. כוח 

הציבורי בנסיבות העולות על יכולותיה של הנוגעים לסדר  הביטחון הארצי עורך מבצעי ביטחון

המשטרה האזרחית. סוכנות המודיעין הצבאית מטפלת בסוגיות מודיעין ופלילים הנוגעות 

, לרבות האשמות בהתעללות ובשחיתות; היא הפלסטינית כוחות הביטחון של הרשותלסגל 

ולאיסוף יכולה להפנות תיקים לבית המשפט. שירות המודיעין הכללי אחראי למבצעים 

קירות הנוגעות אחראי לאיסוף מודיעין פנימי ולח מודיעין חיצוני. שירות הביטחון המסכל

)לדוגמה, לוחמה בטרור, עבירות נשק והלבנת הון(. המשמר הנשיאותי  למקרי ביטחון פנים

 מאפשר ומספק הגנה לאישי ציבור.

הרשות הפלסטינית שימרה שליטה אפקטיבית בכוחות הביטחון שלה וכוננה מנגנונים 

טענו שהרשות הפלסטינית לא  ישראלייםגורמים לחקירת התעללות ושחיתות ולענישה בגינן. 

 .ישראלייםאלימות, לרבות פיגועים, נגד  ה ואף אפשרהמנע

 פלסטינייםהרשות הפלסטינית ואש"ף המשיכו להעביר "תשלומי שאהידים" למשפחות 

 פלסטינייםהרשות הפלסטינית ואש"ף אף המשיכו להעביר תשלומים לשנהרגו כמפגעים. 

. אש"ף יזם לראשונה ישראליים, לרבות אסירים שהורשעו בטרור נגד ישראלייםבבתי כלא 

והם נמשכו תחת הרשות הפלסטינית  1965-ב תשלומים אלה וקצבאות נפרדות לאסירים
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וציא את כל משאביו לטובת "משפחות מאז הסכמי אוסלו עם ישראל. הנשיא עבאס אמר שי

 האסירים והשאהידים".

וענישה נותרו בעייתיות.  השתת אחריות. דה פקטובעזה הפעילו כוחות חמאס שליטה 

הרתיע  ולאים לא מנע אלימות במקרים רבים אחרחמאס אלימות בגדר הגבול ו עודד לעתים

 מפניה.

נוכחות ביטחונית בגדה המערבית דרך כוחות הביטחון, השב"כ, המשטרה  הישראל שימר

ומשמר הגבול. לדברי ארגונים כגון יש דין, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ובצלם, ישראל 

עו דיווחים על בכמה צעדים לחקירת התעללות ושחיתות ולענישה בגינן, אולם נשמ הנקט

 ישראלייםכוחות הביטחון הא'(.  1הימנעות מפעולה משמעתית במקרי התעללות )ראו סעיף 

הצהירו שהם ממשיכים לפתוח בחקירות באופן אוטומטי בתלונות לגבי התעללות 

שהיו בחזקת המשטרה הצבאית. יש דין טענה שהפתיחה אוטומטית בחקירות  פלסטינייםב

 פלסטינייםהצבאית הישראלית בגדה המערבית, אך לא על  חלה רק על חלק מהפעילות

דיווחים על התעללות מופנים למשרד היועץ המשפטי שדיווחו על התעללות במעצר. 

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל דיווח שישראל מתעלמת בשיטתיות מטענות  .לממשלה

 להתעללות.

הטלת ואת  ישראלייםרו את המאמצים הלמען זכויות אדם אף ביק עמותות כגון יש דין ורבנים

 2016-. בישראלייםבידי כוחות הביטחון ה פלסטינייםבחקירת דיווחים על הרג  האחריות

פזיז ורשלני בנשק נגד שני חיילים שירו הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום בגין שימוש 

מוגבל. הפרקליטות אזור בכפר בודרוס, שניסה לכאורה לחמוק מ 16למוות בנער פלסטיני בן 

סירב להצעה. ביוני משפחות, אולם בא כוחם הציעה )בין היתר( שהחיילים ישלמו פיצויים ל

 משכה הפרקליטות הצבאית כתב אישום שהיה תלוי ועומד נגד החיילים.

 ישראלייםכוחות הביטחון התגובת לדברי העמותות יש דין ובמקום ודיווחים בתקשורת, 

 (.6)ראו סעיף  לא היתה מספקת בגדה המערבית ישראלייםמצד  פלסטינייםלאלימות נגד 

בנוגע למתקפת "תג  ישראלייםבינואר הגישה הפרקליטות כתב אישום נגד שני חשודים 

 בה הוצת בית בכפר דומא שבגדה המערבית. בשריפה נהרגו פעוט והוריו 2015-מ מחיר"

"נקמה!" ומגן דוד על קיר ת את הכתובואחיו בן הארבע נפצע קשה. אחד התוקפים אף ריסס 

. פשעברצח ואת משנהו בקשירת קשר לביצוע  ישראלייםהבית. הרשויות האשימו את אחד ה

במאי הגישו קרובי המשפחה הפלסטינית שנהרגה תביעה נגד ממשלת ישראל, בה דרשו 

הודאה באחריות ופיצויים. ביולי שוחרר נאשם שהיה קטין במועד התקיפה למעצר בית עד 

 ההליכים. נכון לסוף השנה, התיק תלוי ועומד.לתום 
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 הליכי מעצר ויחס לעצירים

הרשות הפלסטינית דורשים לרוב צו מעצר ומחייבים קביעה שיפוטית מהירה באשר חוקי 

הרשות חוקי לחוקיות המעצר. ישנם חריגים המתירים לרשות הפלסטינית לעצור בלא צו. 

שעות אם ישנן ראיות מספיקות להגשת  24הפלסטינית מתירים למשטרה להחזיק בעציר 

הרשות הפלסטינית דורשים שהמשפט חוקי יום בלא אישור בית משפט.  45כתב אישום, ועד 

לפי תלונות שקיבל המרכז יחל בתוך שישה חודשים, אחרת על הרשויות לשחרר את העציר. 

המושלים ות החזיקו בכמה עצירים לפי צו רשויות הפלסטיניההפלסטיני לזכויות אדם, 

. נטען שחלק מכוחות הביטחון של הרשות במעצר ממושך בטרם הובאו למשפט פלסטינייםה

שלא בהליכים חוקיים הולמים, לרבות בלא צווים ומבלי להביאם  פלסטינייםהפלסטינית עצרו 

מעצרים בידי הרשות שנמשכו בפני רשויות שיפוטיות בתוך פרק הזמן הנדרש. לא ידוע על 

ששת החודשים בלא משפט. לרוב, הרשויות הפלסטיניות יידעו את  מעבר למגבלה בת

העצירים באשר להאשמות נגדם, אם כי לעתים עשו זאת רק בחקירה. שחרור בערבות 

הרשויות ושחרור בתנאים מגבילים היו זמינים לשיקול דעתם של הרשויות השיפוטיות. 

ת הפלסטינית העניקו בעקביות הפלסטיניות העניקו לעצירים גישה לעורך דין. ערכאות הרשו

נתבעים מעוטי לעתים קרובות, את הזכות לייצוג משפטי למעוטי יכולת שהואשמו בעבירות. 

ארגוני ן של מאמציהצלחו , אף שלעתים קלות לא קיבלו ייעוץיכולת שהואשמו בעבירות 

ן לייצג קטינים ובגירים מעוטי יכולות בעבירות קלות. לשכת עורכי הדיחברה אזרחית 

הפלסטינית אימצה במאי מדיניות המגבילה את יכולתם של עורכי הדין לייצג מעוטי יכולת 

ערער על מדיניות זו בבית המשפט ובאוקטובר ביטלה  ארגון חברה אזרחיתבלא תמורה. 

ארגון אמנסטי אינטרנשיונל דיווח שכוחות הביטחון של  לשכת עורכי הדין את המדיניות.

קו גישה מהירה לייעוץ משפטי לחלק מהעצירים, ולמעשה החזיקו הרשות הפלסטינית לא סיפ

 אותם בבידוד במהלך החקירה.

טינית פעל בלא מנדט ספציפי לחקירה ולמעצר המודיעין הכללי )מודכ"ל( של הרשות הפלס

סגל כוחות הביטחון של הרשות ואזרחים שנחשדו ב"עבירות ביטחוניות" כגון טרור.  של

אלה באופן התואם את שאר שירותי הביטחון של הרשות. חמאס ערך פעילויות המודכ"ל 

המשיך לטעון שהרשות עצרה במהלך השנה אנשים רק לאור השתייכותם לחמאס. הרשות 

הצהירה שהגישה נגד רבים מהם כתבי אישום בגין עבירות פליליות בהתאם לחוקיה 

 האזרחיים או הצבאיים.

זכות לייעוץ משפטי, לביקורת שיפוטית או  חמאס אנשים רבים במהלך השנה בלאבעזה עצר 

הפיקו בדיעבד צווי מעצר והשתמשו  דה פקטורשויות חמאס  לשחרור בערבות. בכמה מקרים

 עזתים. כדי לעצורבצווים צבאיים 
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 ישראלייםבגדה המערבית. דין אזרחי ישראלי הוחל על  פלסטינייםדין צבאי ישראלי הוחל על 

 60עד  עציריםב ניתן להחזיקהצבאי הישראלי, לחוק אם המתגוררים בגדה המערבית. בהת

את העצירים  הישראל יידע, Military Court Watchלדברי יום בלא גישה לעורך דין. 

ותם בעת א ידעההפלסטיניים באשר להאשמות נגדם במהלך המעצר, אולם לא תמיד י

הודעה באשר למעצרים מפורסמת  ,השלפי מדיניות הרמס . ישראלהמעצר באשר לסיבותיו

יום ובכך  12שעות, אולם גורמים רשמיים בכירים יכולים לעכב את היידוע למשך  48בתוך 

רשאי לבקש משופט  קצין צה"ללהחזיק למעשה בעצירים בבידוד במהלך תהליך החקירה. 

 להאריך תקופה זו.

שראל גישה לעורך דין בהם החזיק הצבא בי פלסטינייםל הישראל סיפקלרוב, בהתאם לחוק, 

 פלסטינייםעצירים לעתים קרובות עורכי דין למעוטי היכולת(. עם זאת,  הלבחירתם )וסיפק

דיווח המוקד   ,קטינים 29לפי ראיונות עם  .נפגשו עם עורכי דין רק לאחר חקירות ראשוניות

ית מהם נפגשו עם עורך דין רק לאחר חקירתם. מגבלות תנועה בכבישי הגדה המערב 22-ש

או בצמתים בתפעול ישראלי הקשו לעתים קרובות על הייעוץ המשפטי ועיכבו משפטים 

רבים נפגשו עם עורכי דינם  פלסטיניים, עצירים Military Court Watchושימועים. לדברי 

כשהופיעו בפני בית דין צבאי ישראלי. לאור הנסיבות בכל אחד מהמקרים, כגון רק לראשונה 

 ישראל שחררהקטין, סכנת בריחה או גורמים אחרים, שמו, מעמד כחומרת העבירה בה הוא

שנעצרו בשל הפרות ביטחוניות, אולם ברוב המקרים  פלסטינייםר בערבות לשחרל האו סירב

ביקורי  פלסטינייםמחלק מהעצירים ה האו מנע השחרור בערבות. ישראל עיכב לא התאפשר

 קרובים או עורכי דין.

נמנעו  והמוקד טענו שרשויות ישראל בגדה המערבית Military Court Watchעמותות כגון 

באשר לסיבה למעצר ילדיהם או למקום אליו נלקחו.  פלסטינייםלעתים תכופות מיידוע הורים 

מוסרת להורים הודעה בכתב באשר למעצר כשאנשיה  יא, ההשלפי מדיניות הרמס ישראל

מהמקרים.  19%-זה קרה רק בטענו ש ארגוני חברה אזרחיתעוצרים ילד בביתו; עם זאת, 

שעות לפני שיובאו בפני שופט,  96למשך  17-ו 16מבחינה חוקית, ניתן לעצור קטינים בני 

של כל חקירות ויזואלית -תקופה זהה לזו החלה על בגירים. החוק מחייב הקלטה אודיו

וני חברה ארגהקטינים בגדה המערבית, אולם מגביל דרישה זו לעבירות שאינן ביטחוניות. 

בלילה כדי  פלסטינייםנכנסים לבתים  ישראלייםהביעו חשש שכוחות הביטחון האזרחית 

לעצור או לצלם קטינים. צה"ל החל לספק תרגומים לערבית של חלק מהשינויים האחרונים 

 .פלסטינייםבדין הצבאי הנוגעים לקטינים 

עלייה שהקביל ל 2015-במהלך השנה חלה ירידה בשיעור מעצר הקטינים, לעומת השיא ב

 בפיגועי הדקירה, אולם השיעור נותר גבוה לעומת שנים קודמות.
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עהד תמימי,  16-הפלסטינית בת האת  ישראלייםעצרו כוחות הביטחון ה 2017בדצמבר 

בתקיפה לאחר שצולמה  עמתה עם צה"ל כמה פעמים קודם לכן. תמימי הואשמהשהת

עמותות ביקרו את המעצר בשעת לילה  סוטרת לחייל צה"ל בנבי סלאח שבגדה המערבית.

ואת האישומים, בטענה שתמימי לא מהווה איום של ממש. תמימי נותרה במעצר למשך 

פרקליטתה טענה שתמימי נחקרה בלא תשעה חודשים כתוצאה מהסדר טיעון ומגזירת דין. 

נוכחות אישה ובלא חוקר המתמחה בחקירת קטינים. כמו כן, נטען שאחד החוקרים הטריד 

תלונה מינית את תמימי ושנשמעו איומים במעצר קרוביה אם תמשיך לשתוק בחקירה. 

 רשמית הוגשה באפריל ודובר צה"ל מסר שנפתחה חקירה.

שרוב העצירים הקטינים דיווחו שכוחות הביטחון  Military Court Watchביוני דיווח 

משתמשים בכיסויי עיניים, בקשירות ידיים, בהתעללות פיזית ובאיומים באלימות.  ישראלייםה

עדויות עצירים שגבה הארגון בשנים  400-נתונים מלמעלה מ, Military Court Watchלפי 

קטינים  פלסטינייםאישרו יחסי פיזי לקוי נרחב מצד ישראל נגד עצירים  2017עד  2013

, שדיווחו על נסיבות מעצר דומות, בני משפחהוקטינים  בגדה המערבית. "המוקד" ראיינה

לרבות היעדר הודעה למשפחות באשר למקום מעצר ילדיהן, היעדר ביקורי משפחות 

 וטכניקות חקירה בוטות.

ממשקיפים , לרבות בידוד פלסטיניים, השב"כ נהג לבודד ארגוני חברה אזרחיתלדברי 

 ך החקירה.חיצוניים, מעורכי דין ומבני משפחה לכל אור

הרשות , -Human Rights Watchלדברי המרכז הפלסטיני לזכויות אדם ו: מעצר שרירותי

בעזה ביצעו מעצרים שרירותיים לאור  דה פקטוהפלסטינית בגדה המערבית ורשויות חמאס 

השתייכות פוליטית. במקרים רבים, עצירים הוחזקו בלא אישומים רשמיים או הליכים 

 פלסטינייםעצרו עיתונאים ם רבים, לפיהם הרשות הפלסטינית וחמאס הולמים. נשמעו דיווחי

שפרסמו באינטרנט ביקורת נגד הרשות )בגדה המערבית( או  פלסטינייםשלא כדין ואסרו 

 נגד חמאס )בעזה(. חמאס אף פעל נגד מי שנחשדו בקשרים עם ישראל.

 קד, לכל אורך השנה, בצלם והמוMilitary Court Watchבהם זכויות אדם, ארגוני לדברי 

בגדה המערבית עצרו ועיכבו מפגינים  ישראלייםנשמעו דיווחים, לפיהם כוחות הביטחון ה

באופן שרירותי, במיוחד מפגינים שהפגינו נגד גדר הביטחון או נגד הרג  פלסטינייםופעילים 

 .פלסטיניים

הוחזקו במעצר לפני משפט בבתי כלא בגדה  פלסטיניים: לא ברור כמה מעצר לפני משפט

 המערבית.
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שנכון לאפריל היו למעלה  Human Rights Watchחמאס אמר לשל  דה פקטומשרד הפנים 

אנשים במעצר, הן נאשמים והן עצירים לפני משפט. לא ברור כמה עצירים בחזקת  4,000-מ

 חמאס נשארו במעצר לפני משפט.

 פלסטיניים 432איש הוחזקו במעצר מנהלי, בהם  467נכון לסוף השנה, לדברי השב"ס, 

ירושלים. שלושה מהעצירים המנהליים היו קטינים. מ פלסטינייםהגדה המערבית וארבעה מ

רשאים לערער על  פלסטינייםבית דין צבאי ישראלי חייב לאשר צו מעצר מנהלי. עצירים 

 פלסטינייםרים מנהליים לבג"ץ. בג"ץ לא שחרר עציהפסיקה לבית הדין הצבאי לערעורים ו

 במהלך השנה.

ניצבו בפני  פלסטינייםעצירים  :יכולתו של עציר לערער על חוקיות המעצר בפני בית משפט

הבסיס החוקי או על הטבע השרירותי של מעצרם  מכשולים ליכולתם לערער בבית משפט על

זקו בידי ולהשיג שחרור מוקדם ופיצוי במקרה שנקבע שנעצרו שלא כדין. עצירים שהוח

הרשות הפלסטינית התמודדו עם עיכובים באכיפת פסיקות בית משפט בנוגע למעצרם, 

 במיוחד בנוגע לחובת הרשות לשחרר חשודים שעמדו בתנאי הערבות.

 314 הגישו עזתים 2017עד דצמבר  2016שמינואר  Human Rights Watchל החמאס אמר

שלפי חקירותיו הפנימיות, יחס לא הולם" ותלונות נגד שירותי הביטחון בשל "חריגה מהחוק ו

 .כנכונותמהן הוכחו  תשעים

אינם זכאים למשפט ויכולים רק לערער על מעצרם צה"ל  בחזקת פלסטינייםעצירים מנהליים 

מסווגות, אין לעציר דרך  הינןבפני שופט צבאי. במקרים בהם הראיות התומכות בהאשמות 

לבחון את הראיות )בחלק מהמקרים, אין ביכולתו גם לבחון את ההאשמות( כדי לערער על 

 המעצר.

המשיכו לבקר את ממשלת ישראל על השימוש  ישראליים נסתכברי וחחברה אזרחית ארגוני

הנוהג אינו דמוקרטי בהיעדר הליך הולם. בהגשתה מעצר מנהלי, בהוסיפם שהמופרז ב

בנוגע לציות לאמנת האו"ם נגד עינויים טענה ישראל שהיא מפיקה צווי  2017מספטמבר 

נחוץ למטרות  מעצר מנהלי "כאמצעי מנע כאשר קיימת סיבה סבירה להאמין שהמעצר

ביטחוניות ברורות. לא נעשה שימוש במעצר מנהלי כאשר ניתן לטפל בסיכון הביטחוני 

תביעה פלילית". הממשלה אף הדגישה את תפקידם בעזרת חלופות חוקיות אחרות, במיוחד 

 של השופטים הצבאיים בסקירת צווי מעצר מנהלי.

 

 הוגן פומבי משפט מניעת .ה
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של הרשות הפלסטינית מחייבים מערכת משפט עצמאית. לדברי המרכז  חוקי היסוד

צד רשויות הפלסטיני לזכויות אדם, מערכת המשפט של הרשות הפלסטינית כפופה ללחץ מ

הביטחון ומצד ההנהגה. לחץ זה פוגע בתפקוד המערכת ובעצמאותה. הרשויות הפלסטיניות 

 לא תמיד צייתו לצווי בית משפט.

זכאים להגיש תביעות נגד הרשות הפלסטינית, אך עשו זאת לעתים נדירות.  פלסטיניים

 ., אך הם משמשים לעתים נדירותסעדים מנהלייםקיימים  בנוסף לסעדים שיפוטיים

בעזה הפעילו תובעים ושופטים שמינה חמאס בתי משפט דה פקטו, אשר הרשות 

 Human Rightsהפלסטינית החשיבה לא חוקיים. עזתים יכולים להגיש תביעות אזרחיות. 

Watch  חמאס דן דרך קבע בתיקים אזרחיים בבתי דין צבאיים.דיווח שביטחון הפנים של 

והממשלה לרוב מכבדת את העצמאות ואת דיני ישראל מחייבים מערכת משפט עצמאית 

הגדה המערבית מ פלסטינייםשפטו  ישראלייםהאובייקטיביות השיפוטית. כוחות הביטחון ה

 .ישראלייםשהואשמו בעבירות ביטחוניות בבתי דין צבאיים 

 הליכי משפט

מערכת משפט  . לרוב,הרשות הפלסטינית קובעים את הזכות למשפט הוגן ופומביחוקי 

פה זכות זו בגדה המערבית. המשפטים פומביים, למעט כאשר בית המשפט עצמאית אכ

ביטחון הרשות, יחסי החוץ, זכותו לפרטיות של אחד נדרשת פרטיות משיקולי קובע ש

 ."פשע על רקע כבוד המשפחה"הצדדים או העדים, ההגנה על קורבן עבירה מינית או 

 ערכאהן לערער על ההחלטה בפני במקרה שבית משפט מורה על דיון בדלתיים סגורות, נית

יותר של הרשות. הנתבעים נהנים מחזקת החפות ומהזכות למידע מהיר ומפורט  הגבוה

מתורגמן בחינם במידת הצורך, מרגע הגשת כתב האישום ולאורך כל בנוגע להאשמות, עם 

ת הערעורים. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל דיווח שהרשויות הפוליטיות והשיפוטיות של הרשו

הפלסטינית כשלו לעתים בציות לזכויות ההליך ההולם, לרבות הגשת כתבי אישום במועד. 

, על בתיקי עבירה במהלך שלב המשפט הרשות הפלסטינית מחייבים ייצוג משפטיחוקי 

. הנתבעים זכאים להיות נוכחים ולהתייעץ עם עורך דין במועד חשבון הציבור במידת הצורך

לב החקירה הנתבע זכאי רק להתבונן. הנתבעים זכאים במהלך המשפט, אף שבמהלך ש

הולמים להכנת הגנתם. חשודים ונתבעים במערכת המשפט של ולאמצעים לפרק זמן הולם 

הרשות הפלסטינית זכאים לשמור על שתיקה בחקירה על ידי התובע, בהתאם לחוק. 

לרוב, עורך דין במהלך החקירה והמשפט. הם זכאים לערעור. הנתבעים אף זכאים ל

 הרשויות הפלסטיניות כיבדו זכויות אלה.

רשויות חמאס בעזה צייתו לסדר דין פלילי זהה לזה של הרשות הפלסטינית בגדה 

 המערבית, אולם לא יישמו את ההליכים בעקביות.
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האזרחי הישראלי בבית לחוק המתגוררים בגדה המערבית בהתאם  ישראליים השפט ישראל

בגדה המערבית נערכו משפטים  פלסטינייםביותר. ל המשפט המחוזי הישראלי הקרוב

כללי הראיות המשמשים בתיקים פליליים בישראל חלים הן על הליכים . ישראלייםצבאיים 

להרשיע על סמך  הלדוגמה, ישראל לא יכול .ישראלייםעל הליכים אזרחיים צבאיים והן 

ייצוג משפטי בחינם הודאות בלבד. עצירים מעוטי יכולת אינם זכאים באופן אוטומטי ל

בין היתר הודות לעמותות שמימנו את  במשפטים צבאיים, אולם כמעט כל העצירים יוצגו,

ההליכים מתקיימים בעברית, אולם נתבעים  ישראלייםייצוגם. בבתי הדין הצבאיים ה

זכאים לתרגום סימולטני בכל שימוע. ארגוני זכויות אדם שונים טענו שזמינותה  פלסטיניים

 לשוניים-דו ישראלייםשל המתורגמנות לערבית לא הולמת; רוב המתורגמנים היו  ואיכותה

בשירות חובה בצה"ל. נתבעים יכולים לערער בפני בית הדין הצבאי לערעורים ולהגיש 

שהואשמו  פלסטינייםזיכו  ישראלייםעתירה לבג"ץ. לפי דיווחי עמותות, בתי הדין הצבאיים ה

 דירות, אף שלעתים הפחיתו את עונשיהם בעקבות ערעור.לעתים נרק בעבירות ביטחוניות 

המתקיימים במתקנים צבאיים  –פרקליטי זכויות אדם אף טענו שמבנה המשפטים הצבאיים 

עם קציני צה"ל המכהנים כשופטים, כתובעים וכנציגי בית המשפט ותחת מגבלות  ישראליים

למשפט פומבי ולגישה לעורך  פלסטינייםמגביל את זכויות הנתבעים ה –ביטחוניות הדוקות 

 פלסטינייםמהקטינים ה 65%-בסיכום חקירותיהם הוצג לדיווח ש Military Court Watchדין. 

לא  פלסטינייםב הקטינים התיעוד בעברית או שאולצו לחתום על תיעוד בעברית, שפה שרו

מתבצעות בערבית  פלסטינייםשחקירות  הטענות אלה, באומר הישראל הכחישקוראים. 

 בלבד ושהרשויות לא הגישו כתבי אישום שהתבססו רק על הודאה שנכתבה בעברית.

 אסירים ועצירים פוליטיים

מסיבות פוליטיות הן בגדה המערבית והן בעזה. לא היה נעצרו  פלסטינייםשעמותות דיווחו 

ת בגדה בהם החזיקה הרשות הפלסטיני פלסטינייםאומדן אמין באשר למספר האסירים ה

מאפריל הכחישה הרשות  Human Rights Watch-המערבית במהלך השנה. במכתב ל

 הפלסטינית שביצעה מעצרים אך ורק לאור השתייכות פוליטית או מפלגתית.

 

או  ועל רקע השתייכות פוליטית, ביקורת פומבית נגד פלסטינייםחמאס עשרות  עצרבעזה 

שך תקופות שונות. חמאס טען שעצר חברי חשד לשיתוף פעולה עם ישראל והחזיק בהם למ

בשל האשמות פליליות ולא פוליטיות. משקיפים קישרו למעצרים אלה טענות רבות  פת"ח

למניעת הליך הולם. "המרכז הפלסטיני לזכויות אדם" ועמותות קיבלו גישה מוגבלת לאסירים 

 אלה.
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חזקו בישראל הינם שהו פלסטינייםארגוני זכויות אדם טענו שאסירים ביטחוניים  מספר

אסירים פוליטיים. ממשלת ישראל תיארה אסירים ביטחוניים כמי שהורשעו או נחשדו 

 באלימות על רקע לאומני.

 הליכים וסעדים במשפט האזרחי

פלסטיני תושב הגדה המערבית יכול להגיש תביעה נגד הרשות הפלסטינית, לרבות בסוגיות 

 הדבר קרה לעתים נדירות.הנוגעות להפרות זכויות אדם לכאורה, אולם 

הנוגעות  פלסטיני תושב עזה יכול להגיש תביעה נגד רשויות חמאס דה פקטו, לרבות בסוגיות

 זה קרה לעתים נדירות.להפרות זכויות אדם לכאורה, אולם גם 

תושבי הגדה המערבית יכולים להגיש תביעה נגד ממשלת ישראל. בנובמבר פסק  פלסטיניים

יצוי בגין נזקי רכוש או פמממשלת ישראל בית משפט ישראלי שתושבי עזה לא יכולים לבקש 

 .גוף, לאור סיווגה של עזה כ"שטח אויב" בהתאם לחוק הנזיקים האזרחיים )אחריות המדינה(

 השבת רכוש

בגדה המערבית בשל היעדר היתרים, שימוש  רבים פלסטיניים הרסה נכסיםממשלת ישראל 

זכויות אדם טענו שבגדה  או כענישה. עמותות ישראלייםברכוש על ידי כוחות הביטחון ה

 פלסטינייםלעתים קרובות מכשולים בלתי אפשריים בפני  הישראל מציבהמערבית 

בות הדרישה שיתעדו את הבעלות בקרקע למרות היעדר תהליך לרהמבקשים היתרי בנייה, 

, השתת אגרות בקשה גבוהות ודרישות לחיבור דיור חדש 1967רישום קרקע אחיד לאחר 

 לתשתיות עירוניות שלעתים קרובות אינן זמינות.

משרד דרך ו ,חלק ממשרד הביטחוןהמהווה  בגדה המערבית המנהל האזרחי דרךישראל, 

אחרים בטענה שלא  פלסטינייםלהרוס בתים, מאגרי מים ומבנים ונכסים  ההמשיכ ,הפנים

 פלסטינייםהגישו  2016עד  2000. לדברי בצלם, בשנים ישראלייםקיבלו רישיונות תכנון 

בגדה המערבית. מתוך בקשות אלה אישר המנהל  Cבקשות להיתרי בנייה בשטח  5,475

 .4%-בקשות, כ 226האזרחי 

מהם לא  98%-בגדה המערבית, אשר ל פלסטינייםמבנים  272ישראל  הבמהלך השנה הרס

משרד האו"ם לתיאום , לדברי פלסטיניים 220מבתיהם  ה, ועקרישראלייםהיו היתרי בנייה 

ללא היתר בשכונת נתיב  ישראלייםבתים  15ישראל  העניינים הומניטאריים. ביולי הרס

טינית פרטית. בפברואר אישרה , שחלקם נבנו על קרקע פלסהאבות בהתנחלות אלעזר

הממשלה תוכנית פיצוי כספי לתושבי נתיב האבות שבתיהם נהרסו, כדי לאפשר דיור זמני 

 לספק להם כספים לבניית בתיהם מחדש במקום אחר.בהתנחלות אלון שבות הסמוכה ו
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הקהילה הבדואית הפלסטינית חאן אל אחמר בגדה המערבית לא נהרסה,  ,נכון לסוף השנה

 170-משלת ישראל נקטה בצעדים מנהליים לעשות זאת במהלך השנה. בקהילה כאף שמ

-מאולתרים ולא מורשים למים ולחשמל. ב תושבים, בשטח הסמוך לכביש ראשי, עם חיבורים

במאי, לאחר התדיינות בת כעשור, פסק בג"ץ שצווי ההריסה של המנהל האזרחי נגד  24

סת כל המבנים יהל האזרחי הצדקה להר. כך קיבל המנהמבנים בחאן אל אחמר תקפים

בכפר, כיוון שכולם נבנו בלא היתרים מצדו. התושבים לא הצליחו לקבל היתרים, כיוון 

בעקבות הפסיקה נתן בג"ץ צו ביניים שממשלת ישראל לא אישרה תוכנית מתאר לאזור. 

 5-בלעיכוב ההריסה עד להכרעה בעתירות מצד הרשות הפלסטינית ותושבי חאן אל אחמר. 

בספטמבר כינס בג"ץ פאנל שופטים לבחינת עתירות אלה. הפאנל דחה בסופו של דבר את 

 12-במאי ובכך הסתיים צו הביניים שהחל ב 24יום העתירות ותמך בהחלטת בג"ץ מ

בספטמבר. במאמץ לפתור את מחלוקת חאן אל אחמר בנתה הממשלה אתר חלופי 

לילדי הקהילה. תושבי חאן אל אחמר סירבו לתושבים ובו חיבורים למים ולחשמל ובית ספר 

 להצעת המעבר, בטענה שהאתר לא הולם.

 פלסטינייםדמי הריסה בגין הריסת בתים. לעתים היה בכך כדי לגרום ללעתים  תהגבישראל 

להרוס בעצמם את בתיהם כדי להימנע מהעלויות הגבוהות הנלוות להריסה ישראלית. 

התקשו לאמת בעלות בקרקע בערכאות ישראליות, בהתאם לדרישות הישראליות  פלסטיניים

להוכחת הבעלות. לדברי הממשלה, כל אחד ממקרי הבעלות בקרקע נאמד לגופו על ידי 

 ועדה מנהלית, הכפופה לבחינה שיפוטית, וההחלטות מתקבלות בהתאם לראיות המוגשות.

 , בבית או בתכתובתפגיעה שרירותית או לא חוקית בפרטיות, במשפחה .ו

ווים עץ המשפטי לממשלה להפיק צלרוב מהיו יםהעונשין של הרשות הפלסטינית דורשחוקי 

גורמי שיפוט של הרשות רשאים במקרי חירום, עם זאת,  לכניסה לחיפושים ברכוש פרטי.

בלי צו. עמותות דיווחו שלעתים קרובות הרשות מטרידה בני  פלסטינייםלהיכנס לבתים 

. לדברי ארגון אמנסטי אינטרנשיונל, במהלך קרובןעבירות לכאורה שביצע  משפחה בשל

ביריחו איימו השוטרים לפגוע במשפחתה ולקחת ממנה את  31חקירתה של אישה בת 

 ילדיה.

לעתים תכופות פגעו , ארגוני חברה אזרחיתלדברי דיווחים בתקשורת המקומית וממקורות ב

רשויות חמאס דה פקטו בעזה באופן שרירותי בפרטיות, במשפחה ובבית. רשויות חמאס 

, בתומכי פלסטינייםערכו חיפושים בבתים ועיקלו רכוש ללא צווים. הן התמקדו בעיתונאים 

פעילים צעירים ובמי שכוחות הביטחון של חמאס האשימו פת"ח, בפעילים חברתיים, ב

טרו מערכות תקשורת פרטיות, לרבות טלפונים, דוא"ל בפעילות פלילית. כוחות חמאס ני

ואתרי תקשורת חברתית. הם דרשו סיסמאות וגישה למידע אישי ועיקלו ציוד אלקטרוני אישי 

שירותים שמספק להשכלה או לדיור, לבעוד שחברות בחמאס אינה תנאי מוקדם של עצירים. 
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של בכוחות הביטחון, לחברי חמאס בעזה, הרשויות נוהגות לשמור תפקידים ממשלתיים, למ

לחקירה ולהטרדה, במיוחד פעילים צעירים  אנשיםחמאס. בכמה מקרים עיכב חמאס 

 התומכים בדמוקרטיה, בשל פעולותיהם לכאורה של בני משפחותיהם.

הרבו  ישראלייםלדברי התקשורת וגורמים רשמיים מהרשות הפלסטינית, כוחות הביטחון ה

ובה לדיווחים על איומים ביטחוניים, גם באזורים המיועדים בתג פלסטינייםלפשוט על בתים 

כאזורים בשליטה ביטחונית של הרשות בהתאם להסכמי אוסלו. פשיטות אלה נערכו לרוב 

בדרגת  ישראלייםבשל צורך מבצעי. רק קצינים  ישראלייםלדברי כוחות הביטחון הבלילה, 

בגדה המערבית  פלסטינייםסגן אלוף ומעלה יכולים להתיר כניסה לבתים פרטיים ולמוסדות 

 בלא צו, בהתאם לצורך צבאי.

לדברי בצלם, צה"ל אילץ משפחות פלסטיניות בבקעת הירדן לפנות את בתיהן באופן זמני 

 38ת, בהן משפחו 13פעמים כדי לאפשר אימונים צבאיים בקרבתם. בדצמבר אילץ צה"ל  17

 26-סרטון של בצלם שצולם בבקטינים, לפנות את בתיהן באופן זמני בשלושה מקרים שונים. 

נוסעת על יבולים כשצה"ל מרחיק את המשפחות שיירת כלי רכב צה"ליים  נראתהבדצמבר 

 מבתיהן.

. 2000בגדה המערבית ובעזה בשנת  פלסטינייםהליכי איחוד משפחות ל הישראל הקפיא

בנות/בני הגדה המערבית ומ פלסטינייםבנובמבר מטעם  1-ה עתירות לבג"ץ בהמוקד הגיש

זוגם הזרות/ים, בבקשה שממשלת ישראל תתיר לבנות/בני זוג זרות/ים להסדיר את 

לאיחוד מעמדן/ם דרך הליך איחוד משפחות. המוקד טענה שסירוב הצבא לבחון בקשות 

סכמי הביניים בין ישראל לבין משפחות מטעם אזרחים זרים מנוגדת לחוקי ישראל ולה

שקדמו להסכמי אוסלו. המוקד אף טענה שצה"ל דוחה בקשות לאיחוד משפחות  פלסטינייםה

בהתאם למדיניות רחבה ולא בהתאם לעובדות המקרים המובאים בפניו ולפיכך לא מאזן 

 –בגדה המערבית ובעזה  פלסטינייםכהלכה בין צרכי ביטחון רלוונטיים לבין זכותם של 

 לחיי משפחה. –ההומניטארי הבינלאומי החוק מוגנים על ידי ה

אם אף קרוב אחר לא לילדים בעזה גישה להורה בגדה המערבית רק  הנטען שישראל העניק

להתגורר דרך קבע בגדה המערבית או בעזה  פלסטינייםל הישראל לא התירהתגורר בעזה. 

שבות שלהם בוטלו לאחר מכן היתרי התובחו"ל במהלך מלחמת ששת הימים או אם שהו אם 

 .העל ידי ממשלת

המשיכו בענישה באמצעות הריסת בתי משפחותיהם של  ישראלייםכוחות הביטחון ה

ישראל באופן חלקי  הרסהבדצמבר  21-. נכון לישראלייםנגד  הורשעו בפיגועיםש פלסטיניים

. לעתים קרובות, ישראלייםשביצעו פיגועים נגד  פלסטינייםאו מלא שישה בתים של משפחות 

לבלתי ראויים כתוצאה מפעולות אלה הפכו גם בתים אחרים בסמוך לבתים שנהרסו 
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. ילדים 13, בהם פלסטיניים 45בתיהם הריסות כענישה עקרו מלדברי האו"ם, למגורים. 

ארגוני חברה אזרחיל ו Human Rights Watchארגונים דוגמת אמנסטי אינטרנשיונל, 

 בטענה לענישה קולקטיבית. ,הריסות כענישהה יקרו אתב ישראלייםו פלסטיניים

ארי בית משפחתו של אסלאם אבו חמיד, במחנה הפליטים אל עמבדצמבר נהרס  15-ב

באשמת הריגת חייל בפשיטה על המחנה ביוני, את אבו חמיד  הישראל עצרברמאללה. 

 ים.שנערכה במאי. ממשלת ישראל טענה שהריסות אלה מרתיעות מחבלים פוטנציאלי

 , לרבות:זכויות האזרח. כיבוד 2סעיף 

 חופש הביטוי והעיתונות .א

של הרשות הפלסטינית מחייבים לרוב את חופש הביטוי, אולם לא מחייבים  חוקי היסוד

ארגוני חברה במפורש את חופש העיתונות. הרשות הפלסטינית אכפה חקיקה אשר לטענת 

מגבילה את חופש העיתונות והתקשורת בגדה המערבית. כוחות הביטחון של  אזרחית

המשיכו להגביל את חופש הביטוי בגדה המערבית, לרבות לעיתונות הפלסטינית הרשות 

 בעיקר דרך הטרדה, הפחדה ומעצרים. –הפלסטינית 

הטרדה ודרך מעצרים וחקירת עיתונאים דרך בעזה הגביל חמאס את חופש העיתונות 

גבלות גישה ותנועה שהוטלו על חלק מהעיתונאים. מגבלות אלה גרמו לעיתונאים לצנזר ומ

 את עצמם.

האזרחי והצבאי הישראלי מספק הגנות מוגבלות על חופש הביטוי והעיתונות החוק 

ישראל טענו ש פלסטינייםועיתונאים ארגוני חברה אזרחית הגדה המערבית. מ פלסטינייםל

במיוחד בהגבלת תנועתם של עיתונאים  –ורות ביטוי מסוימות סיקור עיתונאי וצ המגביל

י דיווחים בתקשורת פהפחדה, לובעזרת אלימות, מעצרים, סגירת אתרי תקשורת ו פלסטיניים

שהיא מעניקה לעיתונאים טענה . ממשלת ישראל והמרכז הפלסטיני לפיתוח וחירויות מדיה

 עיתונאים. חופש עבודה מרבי וחוקרת טענות ליחס לא הולם כלפי

בדיווחים י הרשות הפלסטינית לא אוסרים ביקורת נגד הממשלה, חוק: אף שחופש הביטוי

מהגדה בתקשורת נטען שהרשויות הפלסטיניות עצרו עיתונאים ופעילי רשתות חברתיות 

שביקרו את הרשות הפלסטינית או סיקרו אירועים שביקרו אותה. בנוסף, במהלך המערבית 

סיקור אירועים נות, לפיהן הרשות הפלסטינית מונעת מעיתונאים השנה הועלו כמה תלו

ו שוטרי הרשות בדצמבר נרא 14-חמאס בגדה המערבית. בסרטון שצולם בלטובת 

 להקמת חמאס. 31-הפלסטינית בחברון מכים אנשים באלות בעצרת לציון יום השנה 

החוק מגביל את הפרסום של חומרים המסכנים את "יושרת המדינה הפלסטינית". הרשות 

הפלסטינית עצרה עיתונאים מהגדה המערבית וחסמה אתרי אינטרנט הקשורים ליריבים 
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פוליטיים, בהם אתרים המקושרים למפלגות פוליטיות ולקבוצות אופוזיציה שביקרו את 

נותרו חסומים לכל אורך  2017-שנחסמו ברים הרשות הפלסטינית שבשליטת הפת"ח. האת

 השנה.

שביקרו את רשויות חמאס בפומבי בתגמול מצד חמאס, לרבות  פלסטינייםבעזה הסתכנו 

שהואשמו בביקורת פומבית נגד בתקשורת מעצר, חקירה, עיקול רכוש והטרדה. גורמים 

ענשו יתונאים, נפעילי תקשורת חברתית וע חמאס, לרבות פעילים חברתיים ופעילי נוער,

זכויות ארגוני איסור יציאה מעזה. במעצר שרירותי ובפשיטות על מתקניהם ועל בתיהם, ב

 עצירים.החמאס השתמשו בהטרדה ובאלימות נגד חלק מאדם דיווחו שחוקרי 

גזר בית משפט של חמאס שישה חודשי מאסר על תנאי על העיתונאי עאמר  ביולי 4-ב

חמאס פוסט בפייסבוק בו ביקר את הנהגת שפרסם לאחר  ,מבית להיה בעזה בלושה

 והאשים אותה בשחיתות ובניצול כוחה על חשבון תושבי עזה.

תקשורת פלסטינית עצמאית בגדה המערבית ובעזה פעלה : חופש העיתונות והתקשורת

המסקרים  ישראלייםכתבים מתחת מגבלות. משרד המידע של הרשות הפלסטינית ביקש 

ן שר המודיעין של הרשות, המשרד מעניק גס . לדברילהירשםת אירועים בגדה המערבי

רק אם אינם גרים בהתנחלות. אף שמבחינה רשמית הרשות  ישראלייםהיתרים לעיתונאים 

שסיקרו אירועים בגדה המערבית, לעתים נטען  ישראלייםהפלסטינית הייתה פתוחה לכתבים 

להשתתף באירועי הרשות  שלא ישראלייםלחצו על עיתונאים  פלסטינייםשעיתונאים 

 הפלסטינית.

באפריל דווח בתקשורת שכוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית עצרו את הצלם  18-ב

נג'אח ונעצר -א חאזן נאסר בעיר טול כרם שבגדה המערבית. הוא עבד בערוץהפלסטיני 

 כשסיקר "שביתת שבת".

רשויות חמאס דה פקטו התירו שידורים בעזה בנוגע לדיווחים וראיונות עם גורמים רשמיים 

מגבלות מסוימות, את התפעול של תקשורת משודרת במהרשות הפלסטינית. חמאס התיר, 

הנתמכת על ידי הרשות הפלסטינית המשיכה  Palestine TV. לדוגמה, אליושאינה מסונפת 

 לפעול בעזה.

טענו  פלסטיניים, עיתונאים אליהם ישראל שולטת בגישה אשררבית בשטחי הגדה המע

 ישראלייםאת חופש התנועה ואת יכולת הסיקור שלהם. כוחות הביטחון ה הישראל הגבילש

רק איגוד העיתונאים הבינלאומי. או באישורים מ פלסטינייםלא מכירים באישורי תקשורת 

 .ייםישראלספורים החזיקו באישורי תקשורת  פלסטיניים
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הרשות הפלסטינית הטרידה, עיכבה )לעתים  םדיווחים רבים, לפיה נשמעו: אלימות והטרדה

 באלימות(, תבעה וקנסה עיתונאים בגדה המערבית במהלך השנה לאור דיווחיהם.

 12תקפו כמה אנשים בלבוש אזרחי, שעבדו לצד המשטרה הפלסטינית,  ביוני 13-ב

הרשות הפלסטינית  . במחאה נדרשהרמאללהעיתונאים לפחות שסיקרו מחאה שלווה ב

ריסקו או החרימו מצלמות וטלפונים  אנשים אלהאת הסנקציות שלה נגד עזה. להשעות 

ניידים של עיתונאים כדי שלא יסקרו את פעילויות המשטרה, שכללו תקיפות נגד מפגינים 

 שלווים. גורמי ביטחון אף עיכבו חלק מהעיתונאים לזמן קצר.

תקפו אנשי הביטחון המסכל הפלסטיני את העיתונאית העצמאית לארה כנען, ביוני  30-ב

"המרכז הפלסטיני לפיתוח וחירויות מדיה", כשסיקרה צעדה בשכם שבגדה שעבדה עבור 

 המערבית. הסוכנים החרימו את הטלפון שלה ומחקו ממנו תמונות והקלטות.

המזדהים  ארגוני תקשורת שלפעילויות בגדה המערבית הרשות הפלסטינית שיבשה לעתים 

 חמאס והגבילה סיקור תקשורתי המבקר אותה.עם 

ובינלאומיים בגדה  ישראלייםהרשות הפלסטינית אף לא הגנה בעקביות על עיתונאים 

 או מצד אנשיה שלה. פלסטינייםהטרדה מצד אזרחים פני המערבית מ

את מדיניותו. נטען  בעזה חמאס עצר, הטריד ולחץ, לעתים באלימות, על עיתונאים שביקרו

הגביל את חופש לחקירה כדי להפחידם. חמאס אף  פלסטינייםשחמאס זימן ועיכב עיתונאים 

 התנועה של עיתונאים בעזה במהלך השנה, בניסיון למנוע גישה לבניינים רשמיים.

או  פלסטינייםלכל אורך השנה נשמעו דיווחים על פעולות ישראליות שמנעו מעיתונאים 

מלסקר אירועים חדשותיים בגדה המערבית ובעזה. פעולות אלה כללו  ייםישראלערבים 

אף טענו  פלסטינייםלכאורה הטרדה על ידי חיילי צה"ל ואלימות נגד עיתונאים. עיתונאים 

ואיימו עליהם באלימות או במאסר/מעצר מנהלי  אותםעיכבו  ישראלייםשכוחות הביטחון ה

 .אותם למחוק תמונות וסרטונים כדי לאלץ

ראשד רשיד  Associated Pressופצעו את צלם  ישראלייםבנובמבר ירו כוחות  19-נטען שב

מטרים  600-כשסיקר הפגנה ברצועת עזה. לדברי העיתונות, עדים אמרו שעמד במרחק כ

מגדר הגבול, הרחק מהמפגינים. נטען שצילם ממיקום גבוה המשקיף על ההפגנה, חבש 

הכיתוב "עיתונות" בלבן. צה"ל מסר שהוא חוקר את  קסדה כחולה ולבש אפוד מגן ועליו

 התקרית.

הרשות הפלסטינית אוסרת קריאות לאלימות, הצגת כלי נשק  :צנזורה או מגבלות תוכן

וסיסמאות גזעניות בתקשורת הרשמית במימונה ובשליטתה. לא התקבלו דיווחים מאומתים 

כללים אלה. התקשורת בכל ל בניגודאנשים שפרסמו תכנים לגבי הליך חוקי או תביעה נגד 
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רחבי הגדה המערבית ועזה דיווחה על צנזורה עצמית. נשמעו דיווחים, לפיהם הרשויות 

 הפלסטיניות ניסו למחוק תמונות או צילומים ממצלמות או מטלפונים ניידים של עיתונאים.

ובים, כגון חמאס מצנזר תוכניות טלוויזיה וחומרים כתשחברה אזרחית בעזה דיווחו ארגוני

 עיתונים וספרים.

בגדה המערבית וסגרה אותם,  פלסטינייםממשלת ישראל פשטה על מקורות תקשורת 

 או נגד שירותי הביטחון. ישראלייםטענות להסתה לאלימות נגד אזרחים בעיקר בשל 

ארגוני חברה שנות מאסר.  עשרינה עד הסתה הינה עבירה שדהצבאי, לחוק בהתאם 

מרו שתקנות צה"ל מנוסחות במעומעם ופתוחות לפרשנות. לרוב, ומשקיפים אאזרחית 

על  ישראלייםכוחות הביטחון הסגירת תחנות רדיו פלסטיניות הסתמכו בצוויהם הצבאיים ל

. חוקים 2009וצו בדבר הוראות ביטחון  1945תקנות ההגנה )שעת חירום(  – שני חוקים

ציבור או פן העלול לפגוע בשלום האלה מגדירים הסתה כניסיון להשפיע על דעת הקהל באו

 בסדר הציבורי.

על תחנת הטלוויזיה "אל קודס" המזוהה עם  ישראלייםביולי פשטו כוחות הביטחון ה 29-ב

 חמאס ועצרו ארבעה עיתונאים באשמת הסתה.

דיווח שהרשות הפלסטינית  (מבט לתקשורת פלסטינית) Palestinian Media Watchארגון 

בנובמבר הילל  23-דם דרך מסרים שהועברו בתקשורת בשליטתה. בקידמה הפרת זכויות א

מנחה בטלוויזיה הפלסטינית הרשמית את מותו של פלסטיני שתקף תחנת משטרה ישראלית 

 ודקר שלושה שוטרים, כשציטט שיר הקורא לו שאהיד מירושלים ומגן אל אקצה.

נשמעו כמה האשמות בדיבה או בלשון הרע נגד עיתונאים ופעילים : חוקי דיבה/לשון הרע

נכתב שרשויות עזה האשימו את  Human Rights Watchבגדה המערבית ובעזה. בדוח 

 שלא בפניהבנוגע לשחיתות. היא הורשעה  2016-האג'ר חרב בדיבה בשל תחקיר שכתבה ב

 2017-הרשעה מלאחר שה ,מחדש . במהלך אותה שנה חזרה לעזה ונשפטה2017-ב

 בוטלה.

זכויות אדם טענו שהרשות הפלסטינית מגבילה פעילויות של עיתונאים ארגוני : ביטחון לאומי

 מנימוקי ביטחון לאומי.

 חופש האינטרנט

לרוב, האינטרנט היה נגיש בכל רחבי הגדה המערבית ועזה. הפסקות חשמל תכופות בעזה 

 פגעו בנגישות.
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אתרי חדשות לפחות המזדהים עם חמאס או עם  29-הרשות הפלסטינית חסמה גישה ל

פלגים פוליטיים המבקרים את הנשיא עבאס. הרשות הפלסטינית פיקחה באופן פעיל על 

, תוך הפעלת לחץ והטרדה נגד פעילים ועיתונאים. במקרים מסוימים התקשורת החברתית

 תית.בשל פרסומיהם בתקשורת החבר פלסטינייםהרשות הפלסטינית עצרה או עיכבה 

צלם עיתונות  ביולי תחקר ועיכב הביטחון המסכל הפלסטיני את חותיה אבו ג'מוס, 22-ב

מפרסומיו  של כמהוכותב דעות פלסטיני עבור רשת החדשות קודס המזוהה עם חמאס, ב

 בפייסבוק.

מעזה מסרו שרשויות חמאס דה  פלסטינייםארגונים חברתיים ופעילי תקשורת חברתית 

לויות המקוונות של תושבי עזה ופעלו להפחדתם ולהטרדתם. לדברי פקטו פיקחו על הפעי

Human Rights Watch ,בשל  ,בדצמבר עצר חמאס את המרצה לביולוגיה סאלח ג'דאללה

בדצמבר חקר  26-בפרסום בתקשורת חברתית בו האשים את הנהגת החמאס בשחיתות. 

בו ערער על מעצרו של ג'ז בנוגע לפרסום בתקשורת חברתית חחמאס את הסופר חאדר מי

 ג'דאללה.

 ואירועי תרבות חופש אקדמי

נשמעו  לא . כמו כן,האקדמי בגדה המערביתהחופש הרשות הפלסטינית לא הגבילה את 

 דיווחים על צנזורה מטעם הרשות ביחס לתוכניות לימודים, למחזות, לסרטים או לתערוכות.

ידואלים או גורמים רשמיים אקדמי, אולם נטען שאינדיבחופש החוק הפלסטיני מחייב 

מצנזרים בעצמם את תוכניות הלימודים שלהם. חברי סגל אקדמי דיווחו  יםממוסדות אקדמי

בקרב הסטודנטים ו בקמפוסים באוניברסיטאות שהשאנשי ביטחון של הרשות הפלסטינית 

טען שהרשויות  Human Rights Watchואנשי הסגל, עובדה שייתכן ותרמה לצנזורה עצמית. 

 פקחות מקרוב על ביקורת נגד הרשות הפלסטינית מצד סטודנטים ומרצים.מ

בעזה הייתה זהה לתוכנית  בתי ספר של אונר"א בבתי ספר ממלכתיים ותוכנית הלימודים ב

בעזה דיווחו על התערבות חמאס  פלסטינייםהלימודים של בתי הספר בגדה המערבית. 

נאמר במוסדות לימוד ממלכתיים ברמת בית הספר היסודי, התיכון או האוניברסיטה. 

שחמאס התערב במתודולוגיות הוראה או בתוכניות לימודים שנחשבו מנוגדות לזהות 

, לדת המוסלמית או ל"מסורות", כהגדרתן על ידי חמאס. חמאס אף התערב אם המוסלמית

יווחים על כיתות או על פעילויות משותפות לשני המגדרים. אונר"א לא דיווחה על נשמעו ד

 התערבות חמאס בניהול בתי הספר שלה בעזה.

סטודנטים מעזה שהשתתפו בתוכניות תרבות וחינוך מסוימות )לרבות תוכניות במימון 

 חמאס דה פקטו.נלאומיים( תוחקרו על ידי רשויות ממשלות זרות וארגונים בי
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ד'( פגעו במוסדות אקדמיים ובגישתם של  2מגבלות תנועה שהשיתה ישראל )ראו סעיף 

 לפעילויות השכלה ותרבות. פלסטיניים

בתי ספר בגדה  ארבעיםמ יותרמלאים או חלקיים הוצאו ללדברי האו"ם, צווי הריסה 

 , הקושי בהשגת היתרים לבתי ספר חדשים והריסתHuman Rights Watchת. לדברי המערבי

רבים בגדה  פלסטינייםחינוך מילדים גישה לבתי ספר שנבנו בלא היתר על ידי ישראל מונעים 

 המערבית.

 חופש ההתאספות וההתאגדות השלווה .ב

הרשויות בגדה המערבית ובעזה הגבילו את חופש ההתאספות וההתאגדות השלווה של 

 .פלסטינייםתושבים 

 חופש ההתאספות השלווה

, מצעדים והתכנסויות במגבלות החוק. יםפומבי מפגשיםירים הרשות הפלסטינית מתחוקי 

של הן  ,הם מחייבים היתר לעצרות, להפגנות ולאירועי תרבות גדולים. כוחות הביטחון

הגבילו או פיזרו באופן סלקטיבי מחאות והפגנות שלוות  ,הרשות הפלסטינית והן של חמאס

 בגדה המערבית ובעזה במהלך השנה.

סיפות או חגיגות פומביות בעזה מחייבות אישור מראש. חמאס בהתאם לצו חמאס, א

השתמש במעצר שרירותי למניעת אירועים, במיוחד אירועים פוליטיים הנוגעים לפת"ח. 

פגישות בהשתת דרישות שרירותיות לאישור  ,חמאס אף ניסה למנוע ביקורת על מדיניותו

 בנושאים פוליטיים או חברתיים.

משתתפים או יותר מחייבת  עשרהקובע שהתכנסות "פוליטית" בת  1967-צו צבאי ישראלי מ

הפרת אישור שהוענק בפועל רק לעתים נדירות.  –היתר ממפקד הכוחות הצבאיים באזור 

הצבאי הישראלי אוסר העלבת חייל, החוק הצו דינה עד עשר שנות מאסר או קנס כבד. 

הרשיע בית  2016-ה" )עידוד אחרים למרי אזרחי(. בהשתתפות בעצרת לא מורשית, ו"הסת

. 2010-ם ממיאישו 18-בדין צבאי ישראלי את פעיל זכויות האדם הפלסטיני עיסא עמרו 

ארגוני זכויות אדם כגון אמנסטי אינטרנשיונל מסרו שפעולותיו של עמרו במהלך תקריות אלה 

נמשך עד לסוף השנה. , 2016-ל עמרו, שהחל בשהלמו מרי אזרחי לא אלים. משפטו 

בחודשים בנובמבר נערך הדיון השביעי בתיק בבית דין צבאי ישראלי. עיתון הארץ דיווח ש

 .ם לפחות במחסומים שוניםפעמי עשריםו תצה"ל עיכב אומאי עד יולי, 

צה"ל הכריז על אזורים בגדה המערבית כ"שטחים צבאיים סגורים", בהם  פיקוד המרכז של

פלסטינית. ייעוד זה חל גם בימי שישי על אזורים הסמוכים לגדר אסר התכנסות פומבית 

 ישראליים, פלסטינייםבילעין ונילעין במהלך שעות בהן פעילים  פלסטינייםהביטחון בכפרים ה
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היתקלויות בין המפגינים לבין אנשי כוחות הביטחון ובינלאומיים נהגו להפגין באזור. 

גדר הגבול בצדה ב שהוצבו ישראלייםביטחון ה. כוחות הלעתים תכופות אירעו ישראלייםה

במהלך הפגנות שבועיות בכפרים אלה הגיבו ליידויי אבנים בכוח לא  של הגדה המערבית

 קטלני.

 חופש ההתאגדות

דיני הרשות הפלסטינית מתירים את חופש ההתאגדות. הרשויות הפלסטיניות הטילו לעתים 

ארגוני לדברי א'(.  7מקצועיים )ראו סעיף  םמגבלות בגדה המערבית, לרבות על ארגוני

בטרם יקבלו לאישור הרשות הפלסטינית  ארגונים אלותקנה המכפיפה  ,חברה אזרחית

מקומיים ארגונים לא ממשלתיים ומאיימת על יכולתם של  מענקים פוגעת בעצמאותם

 ובינלאומיים כאחד לפעול בחופשיות בגדה המערבית.

לתם של ארגונים שונים. חלקם הואשמו על ידו בזיקה בעזה ניסה חמאס למנוע את פעו

את פרשנותו לגבי  ושהפרו לדעתוארגוני חברה אזרחית היו עסקים פרטיים  וחלקם לפת"ח

נורמות חברתיות מוסלמיות. משרד הפנים דה פקטו של חמאס טען לסמכות פיקוח על כל 

וביקשו מידע לגבי חברי אלו  ארגוניםונציגיו הטרידו בקביעות עובדי ארגוני החברה האזרחית 

 , משכורות ופעילויות.צוות

 חופש הדת .ג

של משרד החוץ האמריקני בכתובת  International Religious Freedom עיינו בדוח

/www.state.gov/religiousfreedomreport. 

 חופש התנועה .ד

הפלסטינית קובעים חופש תנועה פנימית בתוך הגדה המערבית, נסיעות לחו"ל, הרשות חוקי 

 הממשלה כיבדה זכויות אלה, עם כמה חריגים. ,לרוב .הגירה ושיבה

הכניסות לעזה מחו"ל ודרשו היתרי יציאה היציאות ומות חמאס הגבילו חלק מרשוי

מלצאת מעזה  פלסטינייםחמאס אף מנע מחלק מה ארז. מעברשיצאו דרך  פלסטינייםמ

דיווחים מספר מסיבות הנוגעות למטרת נסיעתם או כדי לאלצם לשלם מיסים וקנסות. נשמעו 

 על רווקות שהוגבלו ביציאתן מעזה.

בגדה  פלסטינייםבטענה לחששות ביטחוניים, ישראל הטילה מגבלות משמעותיות על תנועת 

חלק מהיישובים ם תכופות נסיעות בין לעתי ההמערבית ובין הגדה לבין ירושלים. ישראל אסר

המתגוררים  פלסטינייםבמחסומים זמניים.  ההפלסטיניים בגדה המערבית או כולם והשתמש

המשיכו לפגוע בכלכלה. במהלך תקופות של מהומות  עוצריםבכפרים שנפגעו מכך מסרו ש

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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 הילהט, היהודיים והמוסלמיים העיקריים, ישראלייםאפשריות, לרבות בחלק מהחגים ה

מלצאת מהגדה המערבית ומעזה. לדוגמה, ישראל  פלסטינייםמ עישראל סגר מקיף שמנ

בספטמבר, אולם  23-30-וכות בסגר מקיף על עזה למשך שמונה ימים במהלך חג הס ההטיל

בספטמבר.  25-28-גישה לישראל מהגדה המערבית במהלך חלק מחג הסוכות ב התירה

ימי סגר  32. ארגון בצלם דיווח על פלסטינייםליים לנטען שסגרים אלה הובילו להפסדים כלכ

 במהלך השנה.

ור חששות ביטחוניים הגבילה ישראל את הגישה לאזורים בגבולות הימיים כמו כן, לא

והיבשתיים סביב עזה. היעדר מידע ברור בנוגע לאזורים המוגבלים יצר סיכונים עבור 

ן או בסמוך לגדר הגבול. המדיניות בעזה הגרים או עובדים לחופי הים התיכו פלסטיניים

מטרים לאורך גדר הגבול,  300, קובעת כאזור מוגבל 2009-מהישראלית העדכנית ביותר, 

מטרים. לא קיים  500אולם נתון זה לא הוחל בעקביות. באזורים מסוימים, ההגבלה חלה על 

שטח מה לכך, שילוט רשמי לסימון קו הגבול והמדיניות הרשמית משתנה לעתים תכופות. בדו

הדיג הפלסטיני לאורך חופי עזה השתנה בין שישה לבין תשעה מיילים בארבע הזדמנויות 

זכויות אדם, בלבול זה הוביל למקרים ארגוני . לדברי 2018עד אמצע  2017שונות מאמצע 

 חקלאים ודייגים.ירי צה"ל לעבר תכופים של 

המפרידה את רוב הגדה המערבית  ,היה גדר הגבול פלסטינייםמכשול עיקרי לתנועת 

מחסום זה למניעת  בנתה ישראלוכמה חלקים מהגדה המערבית.  ,מישראל, לרבות ירושלים

קהילות פלסטיניות בגדה הגדר . בחלק מהאזורים פיצלה פלסטינייםפיגועים על ידי מחבלים 

הגדה  קילומטרים לתוך 18המערבית ובירושלים. בנקודותיה הרחבות ביותר, הגדר נמשכת 

מתגוררים בקהילות ממערב לגדר  פלסטיניים 27,000-העריך ש המערבית. ארגון בצלם

כדי להגיע לשאר הגדה המערבית. מכשולים  ישראלייםשנדרשו לעבור בין מחסומים 

כללו חסימות כבישים פנימיים על ידי כוחות הביטחון  פלסטינייםמשמעותיים אחרים לתנועת 

המערבית ולעזה ומהן. וטובין לגדה  פלסטינייםאל על תנועת ומגבלות מצד ישר ישראלייםה

ם ברחבי מכשולים קבועי 705ביולי דיווח משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטאריים שישנם 

. מגבלות תנועה 2016-הסקר הקודם שערך בלעומת  3%הגדה המערבית, עלייה בת 

, לרבות גישה לאתרים םפלסטיניישהטילה ישראל פגעו כמעט בכל האספקטים של חיי ה

פעילויות עיתונאיות ל ,דתיים, לתעסוקה, לקרקעות חקלאיות, לבתי ספר ולבתי חולים

 .של ארגוני חברה אזרחיתפעילויות לוהומניטאריות ו

הגנה וסיוע לרוב, הרשות הפלסטינית וחמאס שיתפו פעולה עם ארגונים הומניטאריים ב

על תנועת חומרים, טובין ואנשים לעזה  בקרוים רשמי ישראלייםלעקורים ולפליטים. גורמים 

דיווחו על  Human Rights Watchוממנה בשל חששות ביטחוניים. אמנסטי אינטרנשיונל ו

קשיים של עובדים זרים בקבלת אשרות ישראליות, עובדה שפגעה באספקת סיוע הומניטארי 
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אף דיווחו שממשלת  Human Rights Watch-אמנסטי אינטרנשיונל ובגדה המערבית ובעזה. 

 ישראל מנעה מעובדיהם היתרי כניסה לעזה מישראל.

על תנועה  ישראלייםתובעים ושופטים ברשות הפלסטינית מסרו שאיסורי כוחות הביטחון ה

בגדה המערבית, לרבות מגבלות ישראליות על יכולתה של הרשות הפלסטינית להעביר 

 אסוף עדים, פגעו ביכולתם לעשות צדק.עצירים ול

ימי עבודה במהלך השנה,  1,376אונר"א דיווחה שסגל המטה שלה בגדה המערבית הפסיד 

בעיקר בשל דרישות ישראליות גוברות לחיפוש בכלי רכב של הסוכנות במחסומים בין בית 

 פלסטינייםפליטים  828,328-למעלה מ 2017נכון לסוף  לחם לבין ירושלים. לדברי אונר"א,

( מהפליטים 24%מיליון ברצועת עזה. כרבע ) 1.4-המערבית וכהיו רשומים בסוכנות בגדה 

בעזה. נאמר שחלק  40%-, בדומה לפליטים בגדה המערבית חיו במחנות פלסטינייםה

 ו בסוריה לפני מלחמת האזרחיםגרשנרשמו על ידי אונר"א כפליטים, ש פלסטינייםמה

שאינם רשומים באונר"א ים בעזה. בנוסף, נאמר שגם סורים ממוצא פלסטיני )גרשפרצה בה, 

 ים בעזה לאחר שברחו ממלחמת האזרחים בסוריה.גרכפליטים( 

בגדה המערבית  ישראלייםמבצעים ביטחוניים : התעללות במהגרים, בפליטים ובחסרי מדינה

. שישה מהם נהרגו 2017מוטבי אונר"א נכון לדצמבר  פלסטיניים 14גרמו למותם של 

. השימוש הישראלי ישראלייםאו אזרחים  ישראלייםהאת כוחות הביטחון לכאורה כשתקפו 

 פלסטיניים 223 ישראל פצעה לדברי אונר"א, בתחמושת חיה הוביל למרבית הפציעות.

קטינים מוטבי  15, בהם נפצעו מתחמושת חיה 92במחנות פליטים בגדה המערבית, מתוכם 

 אונר"א.

ת כתוצאה ממבצעים שסך הפציעו למרותעד אוקטובר מראים ש 2014-נתוני אונר"א מ

במחנות פליטים ובקרבתם יורד, הפציעות מתחמושת חיה כאחוזים  ישראלייםביטחוניים 

סוכנות הביעה חשש מיוחד מהשימוש בתחמושת חיה ה. 42%-ל 16%-עלו ממסך הפציעות 

נגד קטינים. ההרוג האחרון במחנה הפליטים דהיישה מדרום לבית לחם נהרג ביולי, 

 .14-ן טאהר מזהר בן האירו למוות בתחמושת חיה בארק ישראלייםשכוחות הביטחון הכ

 לדברי ממשלת ישראל, המשטרה הצבאית חוקרת את התקרית.

לקבל מעמד  פלסטינייםלא היה תהליך דרכו יכולים היו בני זוג זרים או ילדים שנולדו בחו"ל ל

, במיוחד אלו רבים פלסטינייםחוקי קבוע בגדה המערבית. כתוצאה מכך, ילדים וצעירים 

הגיש באוקטובר עתירה שנולדו בחו"ל, נטולי מעמד חוקי באזור בו חיו רוב חייהם. המוקד 

. נטען שאבו חאפז חי במחנה הפליטים ג'נין מגיל שלוש, 24-בן ה במקרה של מען אבו חאפז

לאחר שעבר לשם עם אביו הפלסטיני ועם אימו אזרחית אורוגוואי. הבקשה לאיחוד משפחתו 

בשל  נעצר במחסום ומאז הוחזק בכלא ישראלי 2017במשך כמה שנים. בפברואר  עוכבה
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שהות לא חוקית ברמלה. ממשלת ישראל מנסה לגרש אותו לברזיל, בה נולד, אף שאין לו 

 קשרים שם ואינו דובר פורטוגזית.

בתוך הגדה  פלסטיניים: הרשויות הפלסטיניות לא הפריעו לתנועת תנועה בתוך המדינה

 ת.המערבי

רשויות חמאס לא אכפו מגבלות שגרתיות על תנועה פנימית בתוך עזה, אף שהיו כמה 

לחץ לציית לפרשנות חמאס את לרוב, שחמאס מנע את הגישה אליהם. אזורים בעזה 

 הוביל להגבלת תנועת נשים. המוסלמיותהנורמות 

כמה שעות עיכבו כדבר שבשגרה למשך  ישראלייםכחלק מהליכי ביטחון, כוחות הביטחון ה

. המעוכבים עברו אישורי כניסה לישראל למטרות עסקים םהמתגוררים בעזה ולה פלסטיניים

 .ישראלייםחקירות וחיפושים על גופם במחסומים 

זכויות אדם, ישראל הטילה מגבלות משמעותיות על תנועה פלסטינית בגדה ארגוני לדברי 

ברכוש פלסטיני במהלך  הפגע ישראלהגדה לבין ירושלים כמתואר לעיל. המערבית ובין 

היא מטילה שטענה כלי רכב. ממשלת ישראל  הכניסות ויציאות והחרימ הפשיטות, חסמ

סבור שישנו צורך צבאי בפעולה ושהנטל על חיי  צבאמגבלות קולקטיביות רק כאשר קצין 

 הינו מידתי. פלסטינייםהיומיום של אזרחים 

שניסו  פלסטיניים לים ועל עובדי רפואהמגבלות גישה לירושלים השפיעו לרעה על מטופ

בירושלים המציעים טיפול מיוחד שאינו זמין בגדה  פלסטינייםלהגיע לששת בתי החולים ה

לדברי הסהר האדום הפלסטיני, חיילי צה"ל במחסומים הטרידו ועיכבו לעתים  המערבית.

י חירום. אמבולנסים מהגדה המערבית או סירבו להתיר את כניסתם לירושלים, גם במקר

מאות פעולות כאלה שפגעו בשירותים הומניטאריים הסהר האדום הפלסטיני דיווח על 

במהלך השנה. רובן כללו חסימת גישה לנזקקים, מניעת העברתם למרכזים רפואיים מיוחדים 

העיכובים או גרימת עיכובים במחסומים, שנמשכו לעתים שעתיים. לדברי ממשלת ישראל, 

 .פלסטינייםהיעדר תיאום מוקדם מצד צוותי רפואה מביטחוניים ו תיאומיםנבעו בעיקר מ

כבישים ומקטעי כביש )שאורכם הכולל  שלושיםתנועה פלסטינית ב האו אסר הישראל הגביל

י התנועה הראשיים. כוחות קקילומטרים( ברחבי הגדה המערבית, לרבות רבים מעור 43

לבתיהם במהלך  פלסטינייםאת ה אף הטילו עוצרים זמניים שריתקו ישראלייםהביטחון ה

הנכנסים  פלסטינייםישראל את המגבלות על  המבצעי מעצר. במהלך חודש הרמדאן הקל

 מהגדה המערבית להשתמש בנמל התעופה פלסטינייםל הלישראל, לרבות ירושלים, והתיר

היתרי  הבהר הבית. ישראל לא הפיק ולהשתתף בטקסים דתייםבן גוריון, לבקר קרובים 

 .עזתיםביקור בירושלים ל
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 בחישוף הקרקע הכרמיזן ליד בית לחם והחל את גדר הביטחון בעמק הרחיבה ישראל

ולג'ה, גם הוא ליד בית לחם. ישראל המשיכה להגביל את -להרחבת הגדר דרך הכפר אל

התנועה ואת הפיתוח ליד הגדר, לרבות גישתם של כמה ארגונים בינלאומיים. בתגובה 

-שהגיש המוקד, דיווח צה"ל בנובמבר שבמהלך השנה סירב ל פי חוק חופש המידעלבקשה ל

לעבד את אדמתם שנחסמה על ידי גדר  פלסטינייםמבקשות ההיתר של חקלאים  72%

 מהסירובים נבע משיקולים ביטחוניים. לדברי המוקד, רבים מהסירובים 1%הביטחון, כאשר 

 דמות החקלאי קטנות מדי לעיבוד.נבעו מטענות שרירותיות של ישראל, לפיהן א

דרך גדר הביטחון.  יםרב מעבריםחברות אבטחה פרטיות שהעסיקה ממשלת ישראל שלטו ב

טענו שחברות אבטחה אלה לא מגיבות  יםזכויות אדם מקומיוארגוני ארגונים בינלאומיים 

 טובין או נציגי עמותות דרך הגדר. מעברלבקשות להתרת 

בגדה המערבית,  Cלדווח על קושי בגישה לאדמותיהם בשטח המשיכו  פלסטינייםחקלאים 

ופעילים קהילתיים דיווחו שהקרקעות ארגוני חברה אזרחית . שליטת ישראלהנתון ל

רבים הפכו בלתי נגישות בשל הגדר. משטר היתרים ישראלי  פלסטינייםבבעלותם של כפרים 

אלה שימוש מלא  פלסטינייםמורכב )המחייב למעלה מעשרה היתרים שונים( מנע מ

 באדמותיהם.

 300בעזה רואים בשטחים בני  פלסטינייםמשרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטאריים דיווח ש

מטרים מגדר הגבול אזור "אסור" ושטחים עד אלף מטרים נחשבו "עתירי סיכון", עובדה 

-חקלאים מעיבוד שדותיהם. משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטאריים העריך שכ שהניאה

 באזור המוגבל. יםמהאדמות החקלאיות ברצועת עזה מצוי 35%

ישראל התירו דיג רק בתוך שלושה מיילים ימיים מחופי שהטילה מגבלות בתקופות מסוימות, 

חילות הים הישראלי עזה. ממשלת ישראל מסרה שמגבלות אלה נחוצות מסיבות ביטחוניות. 

שנכנסו לשטחים ימיים מוגבלים.  פלסטינייםוהמצרי ירו בקביעות יריות אזהרה לעבר דייגים 

או"ם לתיאום עניינים הומניטאריים במישרין, לדברי משרד ה טווחו בחלק מהמקרים הדייגים

חמושים החרימו סירות דיג שיורטו באזורים אלה ועיכבו  ישראלייםא'(. כוחות  1)ראו סעיף 

 גבולות הדיג החדשים.דיווחו על בלבול באשר ל פלסטינייםאת הדייגים. דייגים 

וגישה  יםפלסטיניבגדה המערבית המשיכו רשויות צה"ל להגביל תנועת כלי רכב והולכי רגל 

לבתים ולעסקים בלב חברון, בטענה להגנה על כמה מאות מתנחלים המתגוררים בלב העיר. 

ן פרטיים בחברו פלסטינייםהמשיכו להשתמש בגגות בתים  ישראלייםכוחות הביטחון ה

כעמדות אבטחה, באלצם משפחות להשאיר את דלת הכניסה פתוחה לכניסת חיילים. 

יש ושאבסולוטית  החופש תנועה אינהזכות ללת ישראל שבתגובה לדיווחים אלה מסרה ממש

 למול הביטחון והסדר הציבורי. הלאזנ
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למי שאינם מוסלמים נקבעו זמנים ייעודיים לביקור בהר הבית, אולם מסגד אל אקצה אינו 

פתוח לציבור שאינו מוסלמי. ממשלת ישראל, בהתאם להבנות הסטאטוס קוו מול רשויות 

, אוסרת באופן רשמי תפילה של מי שאינם מוסלמים ופעילות דתית את האתר ירדן המנהלות

מוסלמי בירושלים, קבוצות הר בית יהודיות וכלי אחרת שאינה מוסלמת בהר הבית. הווקף ה

ה להתיר תפילה יהודית שקטה וטקסים דתיים תטנתקשורת מקומיים דיווחו שהמשטרה 

ושל קבוצות המזדהים כפעילי  אחרים באתר במהלך השנה ושמספר הביקורים של יחידים

 נסתכברי על ח 2015-הר הבית הגיע לשיא. ביולי ביטל ראש הממשלה נתניהו את איסורו מ

לדברי פעם בשלושה חודשים.  בו לבקר בהר הבית והתיר להם לבקר ישראליים ושרים

בנובמבר החל נתניהו להתיר לגורמים אלה ביקורים חודשיים. ממשלת דיווחים בתקשורת, 

ישראל, בטענה לחששות ביטחוניים, המשיכה להטיל מגבלות תקופתיות על כניסת 

ווקף אמרו שמשטרת ישראל בלאתרים דתיים מסוימים, לרבות הר הבית. גורמים  פלסטיניים

לסגל  ישראל התירהים באתר. ומיזמי שיפוץ ותיקונ ממשיכה להגביל את תפעולי הווקף

טענו לחששות ביטחוניים  ישראלייםהווקף לבצע כמה תיקונים קלים בספטמבר. גורמים 

, לרבות גישה מוגבלת לירושלים במהלך חגים יהודיים והמשך בניית הכשהטילו מגבלות נסיע

 .בגדה המערבית פלסטינייםלתנועת מוסלמים ונוצרים  וגדר הביטחון של ישראל, שהפריע

: לרוב, הרשות הפלסטינית לא הגבילה את יציאתם של תושבי הגדה יציאה מהמדינה

המערבית. תושבים ולהם תיקים תלויים ועומדים בערכאות דיווחו שלא הצליחו לצאת עד 

 בגדה המערבית.לאחר ההכרעה בתיק. הרשות הפלסטינית לא שולטת במעברי הגבול 

שניסו לצאת מעזה לישראל  פלסטינייםועה על אכפו לעתים מגבלות תנ רשויות חמאס בעזה

 4-4ארז ולמצרים דרך מעבר רפיח. מאז אפריל קבע חמאס מחסום מול מחסום  מעברדרך 

 ליד מעבר ארז, המחייב את כל הנוסעים להירשם לפני הכניסה לעזה והיציאה ממנה.

דרך מעבר להיתרי נסיעה  פלסטינייםסירבה או לא הגיבה לבקשות  לעתים קרובות, ישראל

ארז. במרבית המקרים הגבילה ישראל את הכניסה לעזה ואת היציאה ממנה במעבר ארז 

מלנסוע לירושלים לראיונות אשרה  פלסטינייםלמקרים הומניטאריים. מגבלה זו מנעה מ

ם, לירדן )לעתים קרובות לשם נסיעה ממנה לארץ אחרת( דרך גשר אלנבי בחלק מהמקרי

 קה או השכלה.ולגדה המערבית למטרות תעסו

על  2000במהלך השנה המשיך בג"ץ לאכוף, עם חריגים מעטים, את האיסור שהושת בשנת 

לא ניסו  סטודנטים בעזה לרוב, סטודנטים מעזה ללמוד באוניברסיטאות בגדה המערבית.

 להירשם לאוניברסיטאות בגדה המערבית מתוך הבנה שישראל לא תעניק להם היתרים.

להחמיץ את  פלסטיניים מספרגרמו ל ישראלייםעיכובים באישור היתרים על ידי גורמים 

, ואפילו לבחינות באוניברסיטאות זרות. בחלק סטודנטיםמועדי הנסיעה לתוכניות חילופי 
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מהמקרים ביקשו הרשויות מהסטודנטים לעבור ראיונות ביטחוניים בטרם יקבלו היתרים. 

לא הגבלת זמן ובלא כתב אישום לאחר הראיון הביטחוני כמה סטודנטים ב עצרהישראל 

 גרמה לסטודנטים אחרים לסרב להתייצב לראיון מחשש למעצר.שלהם, עובדה ש

בחודשים החל במאי פתחה מצרים את מעבר רפיח להולכי רגל במשך חמישה ימים בשבוע, ו

שו בהשגת התק עזתיםדרך מעבר רפיח.  פלסטיניים 87,979יולי עד דצמבר יצאו מעזה 

 .חמאס דה פקטו בעזה ומממשלת מצריםממשלת למעבר דרך רפיח מהיתר 

ישראל השיתה מגבלות חדשות על גישה לשירותי בריאות לקרובי משפחה הקשורים 

ון , ברבעפלסטינייםלחמאס; לדברי גישה, ארגון ישראלי המתמקד בחופש התנועה של 

אה שהגישו תושבי עזה, בטענה בקשות להיתר יצי 833הראשון של השנה דחתה ישראל 

שהמבקשים הינם "קרובים מדרגה ראשונה של פעיל חמאס". לשם השוואה, לדברי "גישה" 

זכויות אדם  ארגוניבקשות מנימוקים אלה. במרץ עתרו "גישה" ו 21דחתה ישראל  2017-ב

חולות סרטן  מספרל לשינוי הנוהג. בעקבות העתירה העניקה ישראלבדרישה  יםאחר

 פלסטינייםלטיפול בבתי חולים במזרח ירושלים. ממשלת ירדן הפיקה דרכונים ל היתרים

 בהתאם לבקשות אינדיבידואליות.

 עקורים

איש בעזה  47,200, 2016משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטאריים העריך שנכון לסוף 

לשיקום המנגנון לאט.  םהתקד השיקוםנותרו עקורים בשל הרס שנגרם במבצע צוק איתן. 

הבתים שנהרסו בעזה, אולם  11,000מתוך  8,000עזה אפשר הכנסת חומרי בניין לשיקום 

 בתים. 3,000-הרשויות טרם בנו למעלה מ

אונר"א וארגונים הומניטאריים אחרים סיפקו שירותים לעקורים בעזה ובגדה המערבית, עם 

 גבול.על גישה לתנועה ושהטילה ישראל על שנבעו מהגבלות כמה מגבלות 

 הגנה על פליטים

בגדה המערבית ובעזה היו זכאים לגישה לבתי  פלסטיניים: פליטים גישה לשירותים בסיסיים

אונר"א, אף שבחלק מהמקרים מגבלות תנועה הגבילו  מטעםספר ולשירותי בריאות בסיסיים 

התעללות את הגישה לשירותי אונר"א ולמשאביה בגדה המערבית )ראו את סעיף "

 בפליטים ובחסרי מדינה" לעיל בנוגע להגדרת פליטים על ידי אונר"א(.במהגרים, 

אונר"א בגדה המערבית וברצועת עזה חייבו היתרים מממשלת ישראל, הפרוייקטים של כל 

 אולם אונר"א לא מבקשת היתרים במחנות פליטים.
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אקונומיים במהלך השנה בעזה פגעה בפליטים פגיעה קשה. -ההתדרדרות בתנאים הסוציו

 ביטחון התזונתי נותרה בעינה.ל שהסכנהאונר"א דיווחה 

שימוש כפול המשיכו לפגוע בעלות מגבלות ייבוא ישראליות על סחורות מסוימות הנחשבות ל

קבעה ישראל  2016-במבצעים הומניטאריים בעזה, לרבות מבצעים המיועדים לפליטים. ב

ד. כיוון שלוחות הזמנים אונר"א תקף לשנה אחת בלבפרוייקט של דרישה, לפיה אישור 

 מחדש פרוייקטיםעולים לרוב על שנה, דרישה זו הצריכה בקשות לאישור פרוייקט ליישום 

 ובכך פגעה ביישום וייקרה את עלויות העסקה במיזמים רבים של אונר"א.

 חסרי מדינה

בעזה לא מחזיקים בתעודות  פלסטיניים 40,000-50,000-, כארגוני חברה אזרחיתלדברי 

זהות המוכרות על ידי ישראל. חלקם נולדו בעזה, אולם ישראל מעולם לא הכירה בהם 

כתושבים; חלקם ברחו מעזה במלחמת ששת הימים; וחלקם עזבו את עזה מסיבות שונות 

מעטים מנטולי תעודות הזהות המוכרות נולדו ברצועת אולם חזרו מאוחר יותר.  1967לאחר 

לא עזבו מעולם, אולם החזיקו רק בתעודות זהות שהפיק חמאס. בהתאם להסכמי עזה ו

אוסלו, הרשות הפלסטינית מנהלת את מרשם האוכלוסין הפלסטיני, אף ששינויי סטאטוס 

במרשם מחייבים את אישור ממשלת ישראל. ממשלת ישראל לא טיפלה בשינויים במרשם 

 .2000מאז שנת 

 

 ך הפוליטי. החופש להשתתף בתהלי3סעיף 

לבחור את ממשלתם ולהצביע  פלסטינייםהיסוד של הרשות הפלסטינית מאפשרים לחוקי 

בהתאם לזכות הצבעה  ,בבחירות תקופתיות חופשיות והוגנות בהצבעה חשאית

אוניברסאלית ושווה. הרשות הפלסטינית לא ערכה בחירות בגדה המערבית או בעזה מאז 

, לא יכולים היו לבחור את ממשלתם 2007אס מאז . תושבי עזה, הנתונה לשליטת חמ2006

 מוסלמיותבעזה מסרו שחמאס וקבוצות חברה אזרחית לדרוש ממנה דין וחשבון. ארגוניאו 

אחרות לא מתירות מחלוקות פומביות, אופוזיציה, פעילות אזרחית או קידום ערכים המנוגדים 

 ן.לאידיאולוגיה הפוליטית והדתית שלה

 יטיתבחירות והשתתפות פול

בדצמבר  22-לא נערכו בחירות בגדה המערבית ובעזה. ב 2006מאז : הבחירות האחרונות

הכריז הנשיא עבאס שבית הדין החוקתי של הרשות הפלסטינית החליט על פירוק המועצה 

וקרא לבחירות למועצה המחוקקת בתוך שישה חודשים. הרשויות קבעו בחירות  המחוקקת

; עם זאת, הרשות הפלסטינית דחתה את 2017מקומיות הן בגדה המערבית והן בעזה במאי 
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הבחירות המקומיות בעזה. חמאס והחזית העממית לשחרור פלסטין החרימו את הבחירות 

בלא תקריות אלימות לרוב עה התקיימה בגדה המערבית. לדברי משקיפי בחירות, ההצב

מהמועמדים ברשימות היו נשים. נכון  20%הפלסטיני, בחוק ובלא הפחדת מצביעים. כנדרש 

 לסוף השנה לא נקבע מועד לבחירות ארציות או מקומיות חדשות בגדה המערבית או בעזה.

מגוון  הרשות הפלסטינית התירה את הקיום של: מפלגות פוליטיות והשתתפות פוליטית

מפלגות פוליטיות בגדה המערבית, אולם הגבילה את יכולתם של חברי חמאס לנהל מסעי 

מפלגות פוליטיות אחרות אך הגביל את  בחירות ולארגן עצרות. בעזה התיר חמאס

, הרשות הפלסטינית וחמאס עצרו באופן שרירותי Human Rights Watchפעילויותיהן. לדברי 

 השתייכותם הפוליטית או הבעת דעותיהם. לבשזה את תומכי זה אך ורק 

הרשות הפלסטינית לא מגבילים השתתפות נשים או בני חוקי : השתתפות נשים ומיעוטים

. מבחינה חוקית, נשים ובני מיעוטים יכולים בו בתהליך הפוליטי והם אכן השתתפומיעוטים 

שנשים התמודדו עם להצביע ולהשתתף בחיים פוליטיים כמו גברים ומי שאינם מיעוטים, אף 

מכשולים חברתיים ותרבותיים משמעותיים הן בגדה המערבית והן בעזה. בקבינט הרשות 

 היו שלוש נשים ושלושה נוצרים.חברים  23הפלסטינית המונה 

 לרוב, חמאס החריג נשים מתפקידי הנהגה במשרדי הממשלה דה פקטו בעזה.

 . שחיתות והיעדר שקיפות בממשלה4סעיף 

בגין שחיתות רשמית, אולם בפועל נעשה ענישה פלילית הפלסטינית קובעים  הרשותחוקי 

 מעט לתביעת גורמים רשמיים מושחתים.

הטענות לנוהגים מושחתים בקרב הנהגת הפת"ח נמשכו, במיוחד בנוגע לאפליה : שחיתות

 ולהעדפת קרובים במינויים ציבוריים, שפורסמו בפומבי לעתים נדירות.

מקומיים ועמותות למקרים של מעורבות חמאס בנוהגים מושחתים, זה טענו משקיפים עב

ואגרות מיבואנים עזתים.  לרבות תנאי רכישה מיטיבים לנדל"ן ורווחים פיננסיים מגביות מס

 חמאס דה פקטו מנעו דיווח וגישה למידע.רשויות 

נציגי עסקים מקומיים בעזה טענו שהמשרד לעניינים אזרחיים של הרשות הפלסטינית, 

בהעדפת קרובים והעניק יחס  נקטהמגיש בקשות לישראל לכניסת חומרים מוגבלים לעזה, 

 .ומקורבימבין מיטיב ליבואנים מעזה 

כמעט ולא התקיימה  שרי הרשות הפלסטינית כפופים לחוקי גילוי פיננסי, אולם: גילוי פיננסי

עובדי המגזר  ענישה בגין אי ציות. הרשות הפלסטינית פרסמה מסמכי גילוי פיננסי של
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לא התקבל מידע על דרישות  הציבורי, בהם שרים, דרך הנציבות שלה למאבק בשחיתות.

 חוקיות לגילוי פיננסי מצד רשויות חמאס דה פקטו בעזה.

ת בנוגע לטענות להפרת ות ולא ממשלתיובינלאומילחקירות . גישה ממשלתית 5סעיף 

 זכויות אדם

בלא הגבלה בגדה המערבית ם בינלאומיים פעלו לרוב וארגוני פלסטיניים ארגוני זכויות אדם

שיתפו פעולה עם מאמציהם מצד הרשות הפלסטינית. גורמים רשמיים ברשות הפלסטינית 

כמה קבוצות  ,Human Rights Watchלפיקוח על נוהגי זכויות האדם ברשות, אף שלדברי 

חברתיות האשימו את הרשות בציתות לטלפונים. כמה משירותי הביטחון של הרשות 

המודיעין הכללי והמשטרה האזרחית, מינו קציני קישור רשמיים שעבדו עם  םהפלסטינית, בה

 קבוצות זכויות אדם.

בצלם,  בגדה המערבית ו/או בעזה, לרבות הפועלים פלסטינייםו ישראלייםארגוני זכויות אדם 

על הטרדה מצד מתנחלים ומקורות  ורבנים למען זכויות אדם ושוברים שתיקה, דיווח

עמותות דיווחו על הטרדה טלפונית מתמשכת בעקבות פרסום נרחב של סרטון אנונימיים. 

שדיווחו על ה ארגוני חברה אזרחיתהנוקב בשמותיהם של פעילים או של תומכים בארבע

בצלם, רבנים למען זכויות אדם, יש דין, ת ומשמיץ אותם. סוגיות זכויות אדם פלסטיניו

Human Rights Watch  ושוברים שתיקה דיווחו שעובדיהן נחשפו להפחדה, לאיומים על

טענו שהתנהגויות אלה גברו במהלך תקופות ארגוני חברה אזרחיתחייהם או לתקיפה פיזית. 

בוגדות לאור כת או ן כאויבובהן דיברו נציגי הממשלה נגד פעילויותיהן או ביקרו אות

 התנגדותן למדיניות הממשלה.

בגדה המערבית ובעזה דיווחו על מתקפות  יםהפועל ישראלייםו פלסטינייםזכויות אדם ארגוני 

 סייבר מתוחכמות נגד אתריהן, שרתיהן ומסדי הנתונים הפנימיים שלהן.

 ,תשלום מיסים ודרשו מעזה דיווחו שנציגי חמאס הופיעו במשרדיהןארגוני חברה אזרחית 

 נציגים לחקירה בתחנת משטרה. וזימנורשימות מוטבים ופרטי שכר 

ארגונים ארגונים הומניטאריים המשיכו להביע חששות באשר למרחב הפעולה המצטמצם ל

בעזה בעקבות דיווחים בתקשורת הישראלית, לפיהם ישראל בינלאומיים  לא ממשלתיים

בהברחת כלי נשק מעזה לגדה המערבית בכלי רכב עצרה עובד קונסוליה צרפתית שהודה 

. פרשה זו הובילה לפיקוח נוסף על מבקרים בעזה, הן לא ממשלתיים והן דיפלומטיים רשמיים

 דיפלומטיים.

ניטרו את נוהגי ממשלת ישראל  יםובינלאומי ישראליים ,פלסטינייםארגוני חברה אזרחית 

זכויות אדם ארגוני ישראל התירה לכמה . םבגדה המערבית ובעזה ופרסמו את ממצאיה
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לערוך ולפרסם מסיבות עיתונאים וסיפקה לוועד הבינלאומי של הצלב האדום גישה לרוב 

 העצירים.

 מישראל והרשות הפלסטיניתלרוב, גורמים רשמיים : האו"ם או גופים בינלאומיים אחרים

את ביקוריהם. לפי דיווחים  תירושיתפו פעולה עם נציגי האו"ם וארגונים בינלאומיים אחרים וה

 רבים, חמאס הטריד חברים בארגונים בינלאומיים.

המשיכה  הנציבות הפלסטינית העצמאית לזכויות האזרח: גופים ממשלתיים לזכויות אדם

לכהן כנציבות קבילות הציבור וזכויות האדם של הרשות הפלסטינית. הנציבות פרסמה דוחות 

ות אדם באזורים בשליטת הרשות הפלסטינית. הנציבות חודשיים ושנתיים לגבי הפרות זכוי

אף יצאה בהמלצות רשמיות לרשות הפלסטינית. לרוב, הנציבות הייתה עצמאית אך 

 יםזכויות אדם מקומיארגוני התמודדה עם מחסור במשאבים שפגע ביכולתה לעבוד ביעילות. 

 שיתפו פעולה עם הנציבות. יםובינלאומי

 ברתית וסחר בבני אדם. אפליה, התנכלות ח6סעיף 

 נשים

הרשות הפלסטינית לנשים כמה זכויות מוגבלות בנוגע לילדיהן הקטינים. העניקה במרץ 

פלסטיניות מעבירות כעת את האזרחות לילדיהן. נשים מורשות לבחור בית ספר "הולם" 

לילדיהן הקטינים ולפתוח חשבון בנק על שם ילד קטין. אימהות רשאיות לבקש דרכון לילדן 

 אפוטרופוס חוקי גברי. הקטין, אף שהילד אינו מורשה לנסוע בלא רשות

הרשות הפלסטינית אוסרים אונס, אולם ההגדרה החוקית לא חוקי : אונס ואלימות במשפחה

שנות מאסר. אף שהרשות  5-15מטפלת באונס בידי בן זוג. הענישה בגין אונס הינה 

, שפטר אנס מאחריות פלילית אם 1960-לחוק העונשין מ 308הפלסטינית ביטלה את סעיף 

קטו לא אכפו ביעילות חוקים היה נשוי לקורבן, הן הרשות הפלסטינית והן רשויות חמאס דה פ

הנוגעים לאונס בגדה המערבית ובעזה. בשנים קודמות נשמעו דיווחים, לפיהם המשטרה 

באונס סוגיה חברתית ולא פלילית והרשויות שחררו כמה חשודים באונס לאחר  רואה

 שהתנצלו בפני קורבנותיהם.

תעללות נפשית לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הרשות הפלסטינית, אלימות וה

הרשות הפלסטינית לא אוסרים אלימות חוקי במשפחה נפוצו בגדה המערבית ובעזה. 

במשפחה במפורש, אולם תקיפה הינה עבירה. הרשות הפלסטינית ורשויות חמאס דה פקטו 

ארגוני חברה מקרי אלימות במשפחה בגדה המערבית ובעזה. לא אכפו את החוק ביעילות ב

יות סירבו לעתים קרובות לדווח על אלימות או על התעללות לרשות דיווחו שפלסטינאזרחית 

מחשש לנקמה או כיוון שלא האמינו שיקבלו סיוע.  ,הפלסטינית או לרשויות חמאס דה פקטו
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תבעה בהצלחה רק שהרשות הפלסטינית  Human Rights Watchבשנים הקודמות דיווח 

 מקרים מועטים של אלימות במשפחה.

ענייני נשים של הרשות הפלסטינית הינו קידום זכויות האישה. המשרד המנדט של המשרד ל

בתיאום עם  ,עבד בגדה המערבית על הדגשת האתגרים עימם מתמודדות פלסטיניות

עם המגזר הפרטי ועם ארגונים בינלאומיים  ,ארגוני חברה אזרחיתמוסדות ציבוריים, עם 

 ואזוריים.

למי שרוצחים על רקע כבוד המשפחה" כהגנה : החוק אוסר את "מסורות פוגעניות אחרות

כדי לאסור את  1960-לחוק העונשין מ 99זה. במרץ תיקנה הרשות הפלסטינית את סעיף 

הנוהג לפיו שופטים הקלו בגזרי הדין של עבירות נגד נשים וילדים לעומת עבירות נגד גברים. 

על רצח על רקע כבוד עמותות טענו שהחוק לא נאכף כהלכה. לא התקבלו דיווחים מאומתים 

הביעו חששות  ארגוני חברה אזרחיתהמשפחה במהלך השנה בגדה המערבית ובעזה, אולם 

באשר לדיווח בחסר, לאור האופן בו המשטרה הפלסטינית מתעדת תלונות בגדה המערבית 

 ולאור היעדר מידע בנוגע למצב בעזה.

להטרדה מינית, שהיוותה : אף חוק של הרשות הפלסטינית לא נוגע במפורש הטרדה מינית

בעיה משמעותית ונפוצה בגדה המערבית ובעזה. כמה נשים טענו שכשדיווחו על הטרדה, 

 הרשויות הטילו עליהן את האחריות לגרימת ההתנהגות המטרידה מצד הגברים.

 : לא התקבלו דיווחים על הפלות בכפייה או על עיקור שלא מרצון.בקרת אוכלוסייה בכפייה

הרשות הפלסטינית מחייבים שוויון מגדרי, אולם מפלים נגד נשים. נשים יכולות חוקי : אפליה

לרשת, אולם פחות מגברים. גבר רשאי להינשא לכמה נשים. נשים רשאיות להוסיף תנאים 

לחוזי הנישואים כדי להגן על האינטרסים שלהן במקרה של גירושים ושל מחלוקות בנוגע 

לעתים, גורמים רשמיים יעצו  רק לעתים נדירות.למשמורת על הילדים, אולם עשו זאת 

 לנשים אלה לעזוב את קהילותיהן כדי להימנע מהטרדה.

חמאס אכף בעזה פרשנות שמרנית של האסלאם, המפלה נגד נשים. לרוב, הרשויות אסרו 

 עירוב מגדרי בפומבי. בעזה, יחסי מין לפני הנישואים נחשבו לעבירה שדינה מאסר.

ל הרשות הפלסטינית, כל אזרח כשיר זכאי לעבוד. עם זאת, החוקים העבודה שחוקי לפי 

 ב'(. 7נים )ראו סעיף כמסדירים את עבודת הנשים ואוסרים עליהן לעבוד במקצועות מסו

לפי דיווחים בתקשורת ומטעם עמותות, בחלק מהמקרים מורים בבתי ספר בניהולו של 

דיו, אולם האכיפה לא הייתה  חמאס שלחו הביתה ילדות כיוון שלבושן לא היה שמרני

 שיטתית.
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 ילדים

שנולדו בגדה המערבית ובעזה וישראל  פלסטינייםהרשות הפלסטינית רושמת : רישום לידות

לשב"כ. הרשות הפלסטינית לא יכולה לקבוע אזרחות. מידע זה דורשת מהרשות להעביר 

יכולים לקבל תעודת זהות פלסטינית שמנפיק השב"כ, אם נולדו  פלסטינייםילדים להורים 

בגדה המערבית או בעזה להורה בעל תעודת זהות פלסטינית. הן משרד הפנים של הרשות 

 לתעודה זו. הזכאותהפלסטינית והן השב"כ ממלאים תפקיד בקביעת 

חינוך מגיל באזורי הגדה המערבית הנתונים לשליטת הרשות הפלסטינית חלה חובת : חינוך

בגדה המערבית בלא  פלסטינייםלערך(. החינוך זמין לכל ה 16' )גיל טשש עד סוף כיתה 

 עלות עד לסיום התיכון.

אונר"א, רשויות חמאס דה פקטו, מוסדות דתיים בעזה, החינוך היסודי אינו אוניברסאלי. 

נית, אונר"א וארגונים פרטיים סיפקו הדרכה. בנוסף לתוכנית הלימודים של הרשות הפלסטי

שיעורים מיוחדים בנושאי זכויות אדם, יישוב מחלוקות וסובלנות. נשמעו דיווחים,  העבירה

לפיהם חמאס הציע קורסי הכשרה צבאית בבתי הספר שלו במהלך קייטנות. הכשרות אלה 

 היו פתוחות להרשמת ילדים בגילאי בית הספר.

 ישראלייםמקרים של "הפרעה לחינוך" מצד כוחות  11 במהלך השנה תועדולדברי האו"ם, 

כללו ירי תחמושת חיה, גז מדמיע או רימוני  מהמקריםבגדה המערבית. למעלה ממחצית 

מיכל גז  בנובמבר נראה חייל צה"ל זורק 18-הלם בבתי ספר או בקרבתם. בסרטון שצולם ב

גורמים מהממשלה מדמיע לבית ספר בחברון במהלך שעות הלימודים. בגדה המערבית 

בהפרעה  ישראלייםהאשימו את כוחות הביטחון ה הפלסטינית ומאוניברסיטאות פלסטיניות

בקמפוסים, במיוחד באזורים סמוכים להתנחלויות. גורמים מקמפוס אבו דיס של אוניברסיטת 

אל קודס בגדה המערבית המשיכו להאשים את חיילי צה"ל בהטרדת סטודנטים בקמפוס 

ליד הכניסה לאוניברסיטת אל קודס אירעו כמה היתקלויות לא רות בסטודנטים. ובניסיון להתג

 חמורות בין צה"ל לבין צעירים שאינם קשורים לאוניברסיטה.

בגדה המערבית פגעו בגישה של סטודנטים  Cמגבלות מטעם ישראל על בנייה בשטח 

-הפלסטינית א בית ספר בעיירה ישראלייםבדצמבר הרסו כוחות  5-להשכלה. ב פלסטיניים

היו כפופים  לפחות פלסטינייםבתי ספר  חמישיםסמוע מדרום לחברון בשל היעדר היתרים. 

 בגדה המערבית. Cבשטח  מהם 42לצווי הריסה תלויים ועומדים, 

הרשות הפלסטינית אוסרים חוקי נטען שההתעללות בילדים נפוצה. : התעללות בילדים

אכפו ענישה בשל ית והרשויות דה פקטו בעזה אלימות נגד ילדים, אולם הרשות הפלסטינ

 עבירות אלימות במשפחה רק לעתים נדירות.
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הרשות הפלסטינית, הגיל המינימאלי חוקי : לפי נישואים בגיל צעיר ונישואים בכפייה

. נראה שנישואי 15האסלאם מתירים נישואים כבר בגיל חוקי . עם זאת, 18לנישואים הינו 

מרכז הנשים ובהן ארגוני חברה אזרחית ילדים אינם נפוצים בגדה המערבית ובעזה, לדברי 

 לסיוע משפטי ולייעוץ. למידע נוסף, עיינו בנספח ג'.

: הרשות הפלסטינית רואה בבעילת קטין/ה עבירה, בהתאם לחוק ניצול מיני של ילדים

כוללת שבע שנות מאסר לכל  15ן הירדני. הענישה בגין אונס קורבן שטרם מלאו לו העונשי

חשודים שהורשעו ניתן להוציא להורג הפחות. בעזה, תחת שלטון רשויות חמאס דה פקטו, 

. נשמעו דיווחים, לפיהם נורמות חברתיות הובילו להיעדר 14באונס קורבן שטרם מלאו לו 

 בעזה. ם לרשויות דה פקטודיווח על ניצול מיני של ילדי

 : נשמעו דיווחים, לפיהם החמאס הכשיר ילדים כלוחמים.חיילים קטינים

בגדה המערבית  פלסטינייםד'( עקרו ילדים  2וצווי הריסה )ראו סעיף הסכסוך : ילדים עקורים

 ובעזה.

 אנטישמיות

דית בעזה, מתנחלים. לא הייתה אוכלוסייה יהו 420,000-בהתנחלויות בגדה המערבית גרו כ

 למעט נתינים זרים.

התכחשו לשואה. ומוסלמים השתמשו ברטוריקה אנטישמית ו פלסטינייםכמה מנהיגים דתיים 

העוינות נגד ישראל נפוצה בשיח הציבורי ולעתים חצתה את הגבול והפכה אנטישמית, 

ת . בעתות מתיחוישראלייםלרבות ביטויים הכמהים לעולם בלי ישראל והאדרת פיגועים נגד 

הופצו לעתים בתקשורת הפלסטינית ובתקשורת החברתית  םיפלסטיניבין ישראל לבין ה

 קריקטורות המעודדות תקיפות כאלה.

אסיפה של המועצה הלאומית הפלסטינית. לדבריו, באפריל נאם הנשיא עבאס ב 30-ב

היהודים עברו את השואה "לא בגלל דתם, אלא בגלל תפקידיהם החברתיים הנוגעים למיסים 

 .דבריובהמשך התנצל בפני מי שנפגעו מ ולבנקים".

 הרשות הפלסטינית לא גינתה ביטויי אנטישמיות בכלי התקשורת הרשמיים שלה.

, לרבות דוגמאות פלסטינייםלתוכן בעייתי בספרי לימוד טענו חברה אזרחית ארגוני

בדיון לגבי  מיליטריסטיות ופלגניות מאוד נגד ישראל, והיעדר היהדות לצד הנצרות והאסלאם

דיווחו  IMPACT-se-( ומבט לתקשורת פלסטינית) Palestinian Media Watchהארגונים דת. 

הכילו חומרים המהללים את  2017-2018שספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית לשנה"ל 

 הטרור ומקדמים אלימות.
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חמאס, בעזה ובגדה המערבית היו מקרים בהם כלי תקשורת, במיוחד כלי תקשורת בשליטת 

 , לעתים עד כדי הסתה לאלימות.פרסמו ושידרו חומרים שכללו תוכן אנטישמי

 סחר בבני אדם

ירים גילדים ובכמה ן שטעסחר בבני אדם ונבמפורש הרשות הפלסטינית לא אוסרים חוקי 

 ב'(. 7בכפייה הן בגדה המערבית והן בעזה )ראו גם סעיף  הועבדו פלסטיניים

 אנשים עם מוגבלות

החוק אוסר אפליה בשל מוגבלות קבועה או חלקית ביכולות פיזיות, פסיכולוגיות או 

לא מחייב גישה לבניינים, למידע או לתקשורות. הנציבות הפלסטינית  החוקמנטאליות. 

ברחבי  פלסטינייםהעצמאית לזכויות האזרח דיווחה על היעדר תחבורה נגישה באזורים 

נגישות בכל המבנים החדשים במחנות אפשור נה הגדה המערבית. מדיניות אונר"א הי

 פליטים.

קבל שירותים וטיפול באיכות ירודה ובלא עקביות. הרשות עם מוגבלות המשיכו ל פלסטיניים

הפלסטינית בגדה המערבית ורשויות חמאס דה פקטו בעזה היו תלויות באופן חלקי 

הציעו טיפול ובלות פיזית בטיפול באנשים עם מוגובארגוני חברה אזרחית בסוכנויות או"ם 

הסדרי תשתית מועטים, אם בעזה דיווחו על  פלסטינייםלקוי באנשים עם מוגבלות מנטאלית. 

 ניידות ועל קושי בייבוא כסאות גלגלים ועזרי ניידות אחרים.בבכלל, לאנשים עם מוגבלות 

 מיעוטים לאומיים/גזעיים/אתניים

חיו בשטח  פלסטינייםבדואים  27,500-ים, כלדברי משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטארי

C  בגדה המערבית. רבים מהם היו רשומים באונר"א כפליטים. בדואים גרו לעתים קרובות

ממשלת באזורים שישראל ייעדה כשטחים צבאיים סגורים או מתוכננים להרחבת יישובים. 

הקהילות הללו . לרבות מCישראל המשיכה בהריסה ובעקירת בדואים וקהילות רועים בשטח 

 לא הייתה גישה למים, לשירותי בריאות, לחינוך ולשירותים בסיסיים אחרים.

 אלימות, אפליה והתעללויות אחרות לאור נטייה מינית וזהות מגדרית

-חדיחסי מין , אוסרים 1960-הרשות הפלסטינית, המבוססים על חוק העונשין הירדני מחוקי 

 פלסטינייםהרשות הפלסטינית לא תבעה יחידים שנחשדו בפעילות זו. כמה בהסכמה.  יםמיני

ושכנים הטרידו, התעללו ולעתים עצרו להט"בים  תפלסטיניטענו שאנשי ביטחון של הרשות ה

בגלל נטייתם המינית או זהותם המגדרית. עמותות דיווחו שגם חמאס הטריד ועיכב אנשים 

 בשל נטייתם המינית או זהותם המגדרית.

 ואיידס HIVסטיגמה חברתית לגבי 
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חולי /HIVמשרד הבריאות של הרשות הפלסטינית אומנם סיפק טיפול והגנות פרטיות לנשאי 

עידו איידס, אולם האפליה החברתית נגדם נפוצה בגדה המערבית. ראיות אנקדוטיות ה

 איידס נפוצה מאוד בעזה.חולי /HIVשהאפליה החברתית נגד נשאי 

 חברתית אחרתאלימות או אפליה 

תקריות של אלימות מצד  181משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטאריים דיווח על 

 28%ירידה בת . מדובר בבגדה המערבית, בעיקר יידוי אבנים ישראלייםנגד  פלסטיניים

 פלסטינייםשנהרגו על ידי  ישראליים. אף שמספר התקריות פחת, מספר ה2017לעומת 

, לרבות תקרית בה פצעו 2018-לשבעה ב 2017-בגדה המערבית עלה מארבעה ב

עוברה בירי מרכב חולף. בתקרית נפצעה אישה הרה ש ישראלייםשישה אזרחים  פלסטיניים

 יולד בטרם עת ומת מאוחר יותר.

תקריות של תקיפות מתנחלים  280משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטאריים זיהה 

לעומת  77%עלייה בת . מדובר ב, לפציעתם או לנזק לרכושםפלסטינייםשהובילו להרג 

, פלסטינית תושבת הכפר בידיה, מיידוי ראבי-נהרגה עאישה אבאוקטובר  12-. ב2017

אבן גדולה, שנזרקה לכאורה על ידי מתנחלים, חדרה דרך שמשת הרכב  .אבנים ליד שכם

כריזה הפרקליטות על כוונתה ופגעה בראשה פגיעה קטלנית. בעקבות חקירת השב"כ ה

טענו ארגוני חברה אזרחית . נגד קטין מההתנחלות רחלים בגין הריגה להגיש כתב אישום

משימוש בקרקע שהמתנחלים  להניאםכדי  פלסטינייםמתנחלים נוקטים באלימות נגד ש

 רוצים לעצמם.

 שיכו לטעוןכויות אדם ובצלם, המיש דין, רבנים למען ז ם, בהיםזכויות אדם שונארגוני 

שישראל לא חוקרת כהלכה את אלימות המתנחלים ומגישה תביעות בגינה רק לעתים 

ממאנים לדווח על תקריות, מחשש לנקמה מצד מתנחלים ומתוך  םפלסטיניינדירות. נטען ש

 .ארגוני חברה אזרחיתהבנה שברוב המקרים הצדק לא ייעשה, לדברי 

לויות בגדה המערבית, לרבות דיור, חינוך הגישה לשירותים סוציאליים ומסחריים בהתנח

 פלסטינייםהפלו  ישראליים. נטען שגורמים םישראלייושירותי בריאות, הייתה זמינה רק ל

 למסמכיגישה  פלסטיניים, בכך שמנעו מיבגדה המערבית בגישה לתעסוקה ולדיור חוק

 רישום.

 . זכויות עובדים7סעיף 

 חופש ההתאגדות והזכות להסדר קיבוצי .א

הרשות מתירים לעובדים להקים איגודים עצמאיים, להצטרף אליהם ולשבות כדין. החוק חוקי 

דורש מו"מ קיבוצי בלא לחץ או השפעה, אך לא כולל הגנות על עובדים ועל איגודים הפותחים 
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במו"מ קיבוצי. אפליה נגד איגודים והתערבות מעבידים וממשלה בתפקודי האיגוד אינם 

מחייב החזרה לעבודה בשל פעילות  ולאלא אוסר במפורש פיטורים חוקיים, אולם החוק 

 איגוד.

העבודה של הרשות הפלסטינית לא חלים על עובדי המגזר הציבורי או על עובדי משק חוקי 

בית, אף שהחוק מתיר לעובדי המגזר הציבורי להקים איגודים. הדרישות לשביתות חוקיות 

נקמה. עובדים המעוניינים לשבות חייבים למסור  ושובתים כמעט ולא הוגנו מפנימסורבלות 

התרעה בכתב שבועיים לפני השביתה )ארבעה שבועות במקרה של שירותים ציבוריים(. 

כפות בוררות; עובדים או איגודים הוכפפו משרד העבודה של הרשות הפלסטינית יכול ל

יישב את לפעולה משמעתית אם דחו את התוצאה. אם אין ביכולתו של משרד העבודה ל

, המורכבת ממספר שווה של והמחלוקת, הוא יכול להפנות אותה לוועדה בראשות נציג

חברים שייעדו העובדים והמעביד ולבסוף לבית דין לעבודה, אף שהרשויות לא הקימו את 

 י העבודה.חוקבית המשפט כנדרש ב

 יםבאפקטיביות חוקי עבודה והכפיפה הליכים לעיכובים ולערעור אכפה לא הממשלה

והאכיפה לא הספיקו כדי להוות הרתעה נגד הפרות חוק. הרשות הענישה ממושכים. 

הפלסטינית אכפה איסורים על אפליה נגד איגודים ועל הפרעת מעביד לתפקודי איגוד, אולם 

לא אכפה בעקביות חוקים בנוגע לחופש ההתאגדות. הרשות הפלסטינית לא ניסתה לאכוף 

, למעט איגודים המייצגים את עובדיה. חמאס המשיך לשמר זכויות הסדר קיבוצי לאיגודים

שליטה דה פקטו בזכויות עובדים בעזה, שבה הרשות הפלסטינית לא הצליחה לאכוף דיני 

 עבודה.

הרשות הפלסטינית כיבדה את חופש ההתאגדות ואת הזכות להסדר קיבוצי בגדה 

היו עצמאיים מהרשויות  המערבית, עם כמה חריגים משמעותיים. האיגודים המקצועיים לא

שני איגודים מקצועיים עיקריים בגדה ומהמפלגות הפוליטיות בגדה המערבית ובעזה. 

המערבית )הפדרציה הכללית הפלסטינית של איגודים מקצועיים והפדרציה של איגודים 

 ל חברות ועל הכרה פוליטית.עמקצועיים ושל עובדים עצמאיים ודמוקרטיים( התחרו 

האזרחי הישראלי על התנחלויות ישראליות בגדה המערבית, אך החוק ת ישראל מחילה א

המחייבת את הממשלה , 2007-הרשויות לא אכפו אותו באופן אחיד. למרות פסיקת בג"ץ מ

בהתנחלויות, ממשלת ישראל לא אכפה את  פלסטינייםעל עובדים  ייםישראלחוקים בהחלת 

את חוק העבודה  פלסטינייםאה. רוב ההתנחלויות המשיכו להחיל על עובדים והפסיקה במל

; חוק זה מחייב שכר נמוך יותר ומספק פחות הגנות לעומת החוק 1967הירדני שחל לפני 

 הישראלי.

 איסור עבודה כפויה .ב
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עבודה כפויה הרשות הפלסטינית לא אוסרים במפורש עבודה כפויה או סחר בבני אדם. חוקי 

בגדה המערבית ובעזה. נשים שעבדו במשק בית נחשפו לתנאי עבודה כפויה הן  התקיימה

בגדה המערבית והן בעזה, כיוון שהרשות הפלסטינית ורשויות חמאס דה פקטו לא הסדירו 

 פורמאלי הגדול.-עבודת משק בית בתוך בתים או במגזר הלא

 איסור העסקת ילדים והגיל המינימאלי להעסקה .ג

הרשות הפלסטינית חוקי . 15ית אוסרים העסקת אדם שטרם מלאו לו הרשות הפלסטינחוקי 

. 15-18ומגבילים את ההעסקה של ילדים בני  18מסווגים ילדים כאנשים שטרם מלאו להם 

סוגי העסקה מסוימים בהתאם לתנאים קבועים. ב 15-18החוק מתיר העסקת ילדים בני 

תחת פיקוח  ,בים מדרגה ראשונהלעבוד אצל קרו 15החוק מאפשר לילדים שטרם מלאו להם 

 הדוק.

שעות בשבוע; לתפעל  40-לילדים לעבוד למעלה מ לא מתיריםהרשות הפלסטינית חוקי 

סוגים מסוימים של מיכון ושל ציוד; לעבוד בעבודה העלולה להיות מסוכנת או לפגוע 

 צו בבריאותם או בהשכלתם; ולעבוד בלילה, בעבודת פרך או הרחק ממרכזים עירוניים.

בגין הפרתו. הרשות ענישה מפורשת נשיאותי כולל תניות בנוגע לעבודת ילדים ולצדן 

הפלסטינית יכולה להעניש עבריינים חוזרים בהכפלת קנסות ו/או בסגירה מלאה או חלקית 

 של עסקיהם. הקנסות והאכיפה לא הספיקו כהתרעה נגד הפרות.

 שבעיםלו גורמים ברשות הפלסטינית , השנה האחרונה לגביה היו נתונים זמינים, גי2017-ב

מהם לבתי המשפט. בשנים  עשרה( והפנו 15-מקרים הנוגעים לעבודת ילדים )בני פחות מ

שקנסו אנשים "רבים" לאחר חקירות מוצלחות האחרונות דיווחו גורמים ברשות הפלסטינית 

ל משרד העבודה הפלסטיני. המשרד בדק רק עסקים הפועלים בכלכלה הפורמאלית ניהש

בגדה המערבית, הנתון  Cולא הצליח לנהל חקירות ברצועת עזה. לא הייתה לו גישה לשטח 

אירעו בסביבות לשליטת ישראל. נאמר שמקרים רבים של עבודת ילדים בגדה המערבית 

 פתוחות לביקורת של משרד העבודה.ביתיות, לדוגמה בחוות משפחתיות, שאינן 

הילדים מ 3%בגדה המערבית ברבעון השני של השנה העריכה הרשות הפלסטינית ש

 פלסטינייםמהילדים בגילאים אלה בעזה. עובדים  1.4%עובדים, לעומת  10-17בגילאים 

 לפגיעים ביותר לעבודה כפויה או לפגעי מזג האווירהחשיבה הרשות הפלסטינית שקטינים 

ו לרוב בחנויות, כמוכרי רחוב לצד הכביש או במחסום, בשטיפת כלי רכב, במפעלי ייצור עבד

 קטנים או בחוות משפחתיות.

נטען שחמאס לא אכף חוקי עבודת ילדים בעזה. נטען שחמאס עודד ילדים לעבוד באיסוף 

 חצץ ופסולת מתכת מאתרי הפצצות כדי למכור אותם לסוחרי מחזור והגביר את גיוס הנוער

 לחפירת מנהרות. נשמעו גם דיווחים, לפיהם חמאס הכשיר ילדים כלוחמים.
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הגדה המערבית שטרם מלאו מ פלסטינייםממשלת ישראל מסרה שאינה מפיקה היתרים ל

לעבוד בהתנחלויות בגדה המערבית, למעט בבקעת הירדן, שם החוק מתיר הנפקת  18להם 

נכנסו  פלסטינייםים, לפיהם כמה ילדים במהלך השנה נשמעו דיווחומעלה.  16היתרים לבני 

להתנחלויות או חצו את הגבול שלא כחוק, לעתים קרובות בהברחה, כדי לחפש עבודה. 

שעבדו בהתנחלויות בגדה המערבית ניצבו  פלסטינייםהרשות הפלסטינית דיווחה שילדים 

וקית או בפני סיכונים ביטחוניים, ניצול והטרדה, כיוון שלא הייתה להם גישה להגנה ח

 לביקורת עבודה.

 Findings on the Worst Forms of Child Laborראו גם את דוח משרד העבודה האמריקני 

 .labor/findings-www.dol.gov/ilab/reports/childבכתובת 

 אפליה מקצועית ותעסוקתית .ד

רשות הפלסטינית ותקנותיה לא אוסרים אפליה לאור גזע, שפה, נטייה מינית או זהות חוקי ה

רשות הפלסטינית חוקי האו מחלות מידבקות אחרות, או מעמד אישי. אף ש HIVמגדרית, 

כדי להוות הרתעה והרשות  הלא הספיקהענישה אוסרים אפליה לאור מגדר ומוגבלות, 

ה ביעילות בגדה המערבית. חמאס לא אכף חוקים הפלסטינית לא אכפה חוקים ותקנות אל

רשות הפלסטינית, העבודה היא זכותו של כל אזרח כשיר. עם חוקי הלפי בעזה.  ותקנות אלה

 זאת, דינים אלה מסדירים את עבודתן של נשים ומונעים מהן עבודה במקצועות מסוכנים.

אפליה מקצועית ותעסוקתית לאור הקטגוריות דלעיל. נשים  שררהבגדה המערבית ובעזה 

למרות שיעורי ההשכלה סבלו מדעות קדומות ובחלק מהמקרים מתנאי דיכוי בעבודה. 

השתתפות הנשים בכוח העבודה הפלסטיני הינה אחת הנמוכות באזור  ,והאוריינות הגבוהים

 .בלבד בגדה המערבית 17%-ד בעזה ובלב 20%-כועומדת על 

 סביריםי עבודה תנא .ה

שקלים, הרבה מתחת לקו העוני שעמד  1,450שכר המינימום ברשות הפלסטינית עמד על 

-מתושבי הגדה המערבית ו 14%-שקלים לחודש. הרשות הפלסטינית העריכה ש 2,470על 

 שקלים ליום. 16.4שעמד על  ,מתושבי עזה חיים מתחת לקו העוני 39%

העבודה המרבי הרשמי בימים ראשון עד חמישי  רשות הפלסטינית, שבועחוקי הבהתאם ל

חופשות רשמיות ודתיות בתשלום, שמעבידים אינם  שעות. החוק אף מאשר 48עמד על 

שעות  45-לכל שעה מעבר ל 150%רשאים לנכות מחופשה שנתית. יש לשלם לעובדים 

 שעות נוספות בשבוע. 12-יותר מ םסיקין להעבשבוע וא

http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings
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החוק לא מקנה משרד העבודה הפלסטיני היה אחראי לקביעת תקנים לבטיחות תעסוקתית. 

התרחקות ממצבים המסכנים את בריאותם או את שלומם  הגנה בדמות פלסטינייםעובדים ל

 מבלי להסתכן בפיטורים.

ובריאות יכולת האכיפה של משרד העבודה בנוגע לשכר, לשעות עבודה ולתקני בטיחות 

קנסות הייתה מוגבלת, גם בגדה המערבית, בין היתר בשל מחסור בעובדים. תעסוקתיות 

השנה ערך משרד העבודה  ךולא הספיקו כגורם הרתעה. במהל₪  200-500עמדו על 

ערכה מחלקת  2017-עבודה. בחוקי הביקורים תקופתיים במקומות עבודה כמתחייב מ

סגל צוות בתי עסק.  7,300-ביקורים בלמעלה מ 9,500-הביקורת של משרד העבודה כ

. הרשות הפלסטינית לא פיקחה באפקטיביות על לחוק ציותההביקורת לא הספיק לאכיפת 

 מקומות עבודה קטנים, שלא עמדו לעתים בתקני הבטיחות החוקיים.

עבודה הפלסטיניים ממערב לגדר הביטחון או חוקי הלא יכול לאכוף את משרד העבודה 

 בהתנחלויות בגדה המערבית.

חלק משמעותי מכוח  פלסטינייםאל לא ערכה ביקורת עבודה בהתנחלויות, בהן היוו הישר

לניצול. בעובדים בהתנחלויות תרמה לפגיעות  רשות מוסמכת בענייני עבודההיעדר העבודה. 

. במהלך הרבעון נרחב בהתנחלויות כגון קו לעובד מסרו שהניצול ארגוני חברה אזרחית 

ארגון . פלסטיניים 125,600התנחלויות בגדה המערבית השני לשנה עבדו בישראל או ב

כדי לשלם  העריך שכמחצית מכל העובדים בעלי ההיתרים עבדו (ILO) בינלאומיההעבודה 

-בממוצע( כדי להשיג היתרי עבודה תקפים. כ 600$-עמלות חודשיות מופרזות למתווכים )כ

עובדים בישראל ובהתנחלויות, בעיקר בבניין ובחקלאות עונתית. עובדים  פלסטיניים 40,000

אלה פגיעים ביותר לניצול ואינם זכאים להטבות סוציאליות כגון חופשה שנתית בתשלום ודמי 

הישראלי קו לעובד הגיש תביעות בבתי הדין לעבודה בישראל מטעם הארגון מחלה. 

הלנת גדה המערבית. רבות מהתביעות נגעו לשהועסקו בישראל ובהתנחלויות ב פלסטיניים

אי לא הולם לאחר פגיעה תעסוקתית ולתביעות ביטוח ושכר או לאי דיווח על שכר, לטיפול רפ

 במערכת הישראלית כתוצאה מכך.

מהעובדים  33%לפי סקר כוח העבודה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפלסטינית, 

מהעובדים  13%-כ שני לשנה. בגדה המערביתבשכר קיבלו פחות משכר המינימום ברבעון ה

מהעובדים בשכר  78%פחות משכר המינימום החודשי. בעזה קיבלו בשכר במגזר הפרטי 

שעבדו בהתנחלויות דיווחו  פלסטינייםפחות משכר המינימום החודשי. קיבלו במגזר הפרטי 

, לפיה 2008-שהמשיכו לקבל שכר נמוך משכר המינימום הישראלי, למרות פסיקת בג"ץ מ

 ישראלייםמעסיקים לבין  פלסטינייםחלים על היחסים בין עובדים  ישראלייםעבודה החוקי ה

 בהתנחלויות.
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במהלך השנה נהרגו בישראל או תעסוקתית לא כובדו בפועל. ובריאות תקני בטיחות 

הישראלי קו לעובד תיעד עשרות הארגון . פלסטינייםלמעלה מעשרים פועלים בהתנחלויות 

לעובדים לחזור לגדה המערבית לאחר שנפצעו בעבודה, במקום  ובהם מעבידים הור מקרים,

 ל.לבקש טיפול רפואי בישרא


