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 דבר שר המשפטים וסגן ראש הממשלה

החלטת  מכוח  שנים  חמש  לפני  הוקמה  בגזענות  המאבק  לתיאום  הממשלתית  היחידה 
הבין הצוות  דוח  המלצות  יישום  בעקבות  זאת  יוצאי -ממשלה,  נגד  הגזענות  למיגור  משרדי 

 אתיופיה.

הממשלה  משרדי  כלל  לו  ששותפים  לאומי,  אתגר  הינו  והדוח  הממשלה  החלטת  יישום 
מ יותר  באמצעות  והן  ישיר  באופן  הן  שפועלת  התיאום,  יחידת  הממונים   72-בהובלת 

 המשרדיים למניעת גזענות.

הגזענות היא רעה חולה המכרסמת ביסודותיה המקודשים ביותר של החברה הישראלית. לא 
מדינת  על  "לגונן  היא  לגזענות  הסתה  בדבר  העבירה  של  שתכליתה  הפסיקה  קבעה  לשווא 
וגזעניות  דמוקרטיות  אנטי  רעיוניות  בתפיסות  הגלומות  החמורות  הסכנות  מפני  ישראל 

בע"פ   מצא  )השופט  והדמוקרטי"  היהודי  אופייה  על  אלבה              0222395ולשמור  עידו  הרב 
 נ' מדינת ישראל(

לצד פיתוח הידע והובלת הכשרות מקצועיות, מהווה היחידה כתובת ייעודית לתלונות הציבור 
פועלת  יחידת התיאום  גזעניות. לצד  בזיהוי פרקטיקות  רוחבי  ופועלת לשינוי  גזענות  בנושא 
לנשיאת  המשנה  רובינשטיין,  אליקים  פרופ'  השופט  כב'  בראשות  מייעצת,  ציבורית  מועצה 
ביהמ"ש העליון בדימוס. המועצה הציבורית המייעצת מהווה עוגן חשוב לפעילות היחידה ואני 

 מברך את המועצה על הירתמותה למהלך ציבורי זה.

שמועבר  מקצועית  ותפיסה  ידע  פיתחה  התיאום  יחידת  כי  הפעילות  בדוח  לקרוא  שמחתי 
הפעילות   בשנת  ממסדית.  בגזענות  המאבק  בתחום  הממשלה  משרדי  טיפלה   0202לכלל 

 תלונות מקרב בני אוכלוסיות ישראליות שונות. 452-היחידה ב

סקירת   גזענות.  למיגור  רבה  ופעילות  מודעות  יש  כי  מלמדים  הממשלה  משרדי  דיווחי 
הפעילות והנתונים המוצגים בדו"ח השנתי של היחידה, מלמדת כי המהלכים שננקטו לאורך 

 השנים הובילו לשיפור משמעותי בהתנהלות הרשויות השונות. 

ואף  בגזענות,  בנוסף, היחידה אף הצליחה להטמיע במשרדי הממשלה את חשיבות המאבק 
 מקיימת שיתופי פעולה בין מגזריים למאבק בגזענות.

בתום חמש שנים לפעילות יחידת התיאום, אני שמח לראות יחידה מקצועית מבוססת ויציבה 
 המהווה גורם מרכזי במאבק בגזענות ממסדית. 

 משרד המשפטים בהובלתי ימשיך לפעול ולסייע למיגור גזענות בכל הנדרש.

היומיומי  פועלם  על  היחידה,  צוות  ואת  זנה  קובי  אווקה  עו"ד  היחידה  ראש  את  מברך  אני 
 בנושא וחלקם החשוב בהישגים המופיעים בדו"ח המוצג לפניכם.

 גדעון סער
 שר המשפטים וסגן ראש הממשלה 
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 דבר מנכ"ל משרד המשפטים

תופעות של גזענות פוגעות בכבוד האדם, בזכויות ובהזדמנויות שיש לאדם וכל זאת על בסיס 
בית המשפט העליון התייחס לנזק החברתי של פגיעה בשוויון  שיוך קבוצתי ודעות קדומות. 

 וקבע כי: 

יותר לחברה מאשר תחושת בניה ובנותיה, כי נוהגים בהם  "אין לך גורם הרסני 
פוגעת  היא  שבתחושות.  מהקשה  היא  השוויון  חוסר  תחושת  ואיפה.  איפה 

 יפו(.-אביב-פורז נ' ראש עיריית תל 952327)בג"ץ בכוחות המאחדים את החברה" 

ופועל  בשוויון   הפגיעה  את  לצמצם  כדי  חברתיים  נושאים  במגוון  עוסק  המשפטים  משרד 
באופן יומיומי למען הגנה וקידום זכויות אדם. היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, 
אשר הוקמה בעקבות אימוץ המלצות הצוות הבין משרדי למיגור גזענות, מובילה את הפעילות 

 הממשלתית למניעת גזענות ואפליה ביחס לכלל האוכלוסייה בישראל. 

במגוון  מהציבור  תלונות  מאות  מקבלת  בגזענות:  למאבק  מרכזית  כתובת  מהווה  היחידה 
שינויים  מובילה  המדינה;  בשירות  שותפיה  עם  בתלונות  מטפלת  גזעני  רקע  על  נושאים 
מערכתיים; מפתחת את הידע בתחום המאבק בגזענות ועוסקת בהכשרה ובליווי מקצועי של 

 ממונים וממונות משרדי ממשלה ויחידות סמך.

באופן מפוכח את הנתונים הנאספים  ולשקף  תפקידו של הדו"ח המונח לפניכם הוא להציג 
שנה אחר שנה תוך זיהוי והצפת האתגרים המרכזיים והכשלים המערכתיים המחייבים טיפול 

 ותיקון.

אני מבקש להודות ליו"ר המועצה הציבורית המייעצת, השופט )בדימוס( אליקים רובינשטיין, 
ולכל חברי המועצה, על פועלם לקידום המאבק בגזענות. המועצה הציבורית המייעצת מהווה 
עוגן חשוב לפעילות היחידה ואין לי ספק כי יחד נצליח להמשיך ולקדם את המאבק בגזענות 

 ובכך לחזק את החוסן החברתי במדינת ישראל.  

תודה למנהל היחידה, עו"ד אווקה קובי זנה ולכל עובדות ועובדי היחידה על העבודה החשובה 
ובפרסום הדוח החשוב הזה. ברצוני להודות גם ל גזענות   72-לאורך השנה  הממונים למניעת 

ופועלים  שינוי  מובילי  כרשת  גם  הפועלים  הסמך,  וביחידות  השונים  הממשלה  במשרדי 
 משרדי למיגור הגזענות. יישר כח.-בשיתוף פעולה בין

 ערן דוידי
 מנכ"ל משרד המשפטים 
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 דבר יו"ר המועצה המייעצת
לא עלינו המלאכה לגמור ואין אנו בני חורין 

 להיבטל הימנה

כותרת דבריי היא פרפרזה על משנה במסכת אבות )ב', כ"א(.  הרעיון שהיא מבטאת הוא, כי 
אך חובה   –ישנן  משימות בחיי אנוש או חברה, שברי כי אין אפשר למלאן ולהגשימן עד תום  

כי  להמשיך ולפעול כדי להשיג ככל שניתן. המאבק בגזענות הוא אחת מאלה. אמרנו בעבר 
השאיפה,  בחברה.  חלקים  כלפי  מופנית  הנסתרת  שגזענותו  קטן",  "גזען  יושב  מאתנו  ברבים 

ההכרח   לאורך   –הרצוי,  מגזענות  קשות  סבל  היהודי  העם  זאת.  לשרש  להשתדל  הם 
וציבורים  מתוכו  חלקים  כלפי  גילוייה,  נגד  להיאבק  עליו  הריבונית  במדינתו  ההיסטוריה. 

 שמחוצה לו, הנהנים מזכויות שויוניות, ושיש להבטיח כי יינתנו.

הדו"ח שלפנינו מעורר השתאות. בכוח אדם זעיר מצליחה היחידה למאבק בגזענות בראשות 
פעילות  לפתח  בונה,  גליה  ד"ר  ובתוכם  המסורים,  המעטים  עובדיה  ובעזרת  זנה  אווקה  עו"ד 

 –לא בכולם, ועל כך יש להצר    –רחבה בטיפול בתלונות ובהנחיית משרדי הממשלה שברובם  
כבר ישנם ממונים ייעודיים למאבק. היחידה פעילה גם בחברה האזרחית בכלל. הדו"ח עשיר 

הושם על נושא הטמעת    –ובהצלחה  –בפרטים באשר למכלול עבודת היחידה. אחד הדגשים 
בהשתתפות  גם  רבה  התקדמות  והושגה  החינוך,  במערכת  וגזענות  אפליה  כנגד  החינוך 
במאבק  מרכזי  מקום  לעצמה  קנתה  היחידה  המייעצת.  המועצה  חבר  ותד,  עלי  פרופסור 
סטטוטוריות,  סמכויות  בהעדר  מעטה  לא  במידה  קשורות  כשידיה  פועלת  היא  אך  בגזענות, 
בחינת "תבן אין ניתן לעבדיך ולבנים אומרים לנו עשו" )שמות ה', ט"ז(. ענין זה טעון הסדרה. 
בכנסת הקודמת כבר הוחל בקידום חקיקה, אך עם חילופי הכנסות לא המשיך המאמץ, והוא 
הכנסה  ממבחן  שעה  הוראת  בחקיקת  הוחרגו  הפליה  על  תלונות  מחודשת.  לדחיפה  זקוק 
הוראת  בתום  אך  ומועיל,  חיוני  ענין  המשפטים,  במשרד  המשפטי  הסיוע  מן  עזרה  בקבלת 

 –שאין עליו מחלוקת    –השעה ובעקבות הנסיבות הפוליטיות השוררות בכנסת נפל חידושה  
 בין הכיסאות. בתקופה הקרובה יהא צורך לקדם את החידוש, ויפה שעה אחת קודם. 

לחברותיה  להתוודע  לי  נעם  את הקדנציה שלה.  סיימה  בהרכבת הראשון  המועצה המייעצת 
הרבנות  מועצת  של  החשובה  ההחלטה  נתקבלה  פעולתה  בעידן  במחיצתם.  ולפעול  וחבריה 
זצ"ל.  יוסף  הראשית באשר לעולי אתיופיה ביתא ישראל, ברוח חוות דעתו של הרב עובדיה 
אני מודה לחברי המועצה היוצאת מקרב לב, ומברך את המועצה החדשה, שהחלה בפעולתה. 

יש   –מי שאינם עובדי מדינה    –תקוותי היא כי נוכל להמשיך לסייע במאבק בגזענות. לחלקנו  
 גם נגישות לציבורים רחבים, והם יוכלו לתת לכך ביטוי בצורות שונות.

ראש  עם  משתתפים,  תוך שאנו  שויון,  ובעיות  הערבית  על החברה  ויושם  הושם  מיוחד  דגש 
תועלת.  אני מקוה שתהא לכך  בטייבה.  ניסויית  במאמץ לפעילות  ואחרים,  זנה  עו"ד  היחידה 

 היחסים בין יהודים וערבים בישראל הם במוקד חיינו כמדינה של רוב ומיעוט. 

והישגים.  מאמץ  על  בגזענות  למאבק  היחידה  ולעובדות  זנה  לעו"ד  לב  מקרב  אודה  בחתימה 
 ושוב, ברכה לחברי המועצה המייעצת, חדשים גם ישנים. 

 השופט פרופ' אליקים רובינשטיין
 המשנה לנשיאת בית המשפט העליון )בדימוס(
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דבר ראש היחידה הממשלתית לתיאום 
 המאבק בגזענות 

אני שמח להציג בפניכם את דוח הפעילות השנתי החמישי של היחידה הממשלתית לתיאום 
משרדי  פעילות  היחידה,  פעילות  את  סוקר  הדוח  המשפטים.  במשרד  בגזענות  המאבק 

 . 0202ממשלה שונים ומהלכים רוחביים שבוצעו בתחום המאבק בגזענות בשנת 

ונעצר בטענה שתקף 0225שנים, באפריל    7לפני   ידי שוטר  על  , הוכה החייל דמאס פקדה 
עורר סערה   -אירוע אשר תועד במצלמת אבטחה פרטית  -שוטרים. אירוע תקיפתו של פקדה

וניצל  שוטרים  ידי  על  הוכה  פקדה  החייל  כי  הידיעה  אתיופיה.  יוצאי  ידי  על  רחבה  ציבורית 
גזענות ממסדית  יוצאי אתיופיה על  בזכות מצלמה נסתרת, הציפה טענות  מהליכים פליליים 

 בכלל וגזענות בשיטור בפרט. 

הממסדית  הגזענות  ונגד  זכויות  שוויון  בעד  אתיופיה  יוצאי  שהובילו  הנרחבות  המחאות 
בישראל, הובילו להחלטת ממשלה להקים ועדה בין משרדית לבחינת הטענות, בראשותה של 

מס'   הממשלה  החלטת  פלמור.  אמי  עו"ד  דאז,  המשפטים  משרד  מיום 2227מנכ"לית   ,
יוצאי אתיופיה מהווה הכרה של ממשלת 4.0.0226 נגד  , שהקימה את הצוות למיגור גזענות 

 ישראל בצורך להתמודד עם תופעת הגזענות הממסדית.

מס'   0226ביולי    22ביום   בהחלטת ממשלה  גזענות.  למיגור  הבין משרדי  הצוות  דוח  פורסם 
, אימצה ממשלת ישראל את המלצות הצוות למיגור הגזענות 0226באוגוסט    29, מיום  2952

במשרד  ממשלתית  יחידה  הקמת  היא  הצוות  של  המרכזית  ההמלצה  אתיופיה.  יוצאי  כנגד 
 המשפטים שתתאם ותסנכרן את הפעילות הממשלתית במניעת גזענות ואפליה. 

כתובת  מהווה  היחידה  ממסדית:  גזענות  למיגור  סדורה  פעילות  יש  היחידה  להקמת  הודות 
מרכזית לתלונות הציבור הישראלי, היחידה מניעה מהלכים רוחביים למיגור גזענות ממסדית 

 ומפתחת את הידע הנדרש לקידום המאבק בגזענות הממסדית. 

לצד מהלכים מוצלחים שהובילה היחידה, יש אתגרים משמעותיים המקשים עדיין על המאבק 
בגזענות ממסדית. האתגר המרכזי הינו היעדר חקיקה המסדירה את פעילות היחידה. בהיעדר 
עיגון סמכויותיה של היחידה בחוק, נתקלת היחידה בקושי להוביל מדיניות משמעותית למיגור 
מנת  על  והכרחי  חשוב  צעד  הינו  ראשית,  בחקיקה  היחידה  פעילות  עיגון  ממסדית.  גזענות 

 לאפשר את המשך פעילות היחידה. 

יש לציין כי אחת ההמלצות החשובות של הצוות למיגור גזענות נגד יוצאי אתיופיה היא לתקן 
להלן חוק הסיוע, וזאת כדי שיינתן ייצוג משפטי לכל   2970  -את חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב

ללא צורך בעמידה   –מי שזקוק לכך בהקשר של פגיעה בשוויון או אפליה במתן שירות ציבורי
למקומות  ובכניסה  בשירותים  במוצרים,  הפליה  איסור  חוק  לפי  בתביעה  כלכלי  בקריטריון 

להלן חוק איסור הפליה. כחלק מיישום ההמלצה   0222  -בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א
בשנת   תוקן,  גזענות  למיגור  הוועדה  שעה 0222של  הוראת  במסגרת  המשפטי  הסיוע  חוק   ,

ומאז אין באפשרותנו להעניק סיוע   27.22.0202שנים. תוקף הוראת השעה פג ביום   2למשך  
 משפטי לפונים. עניין זה חשוב שיוסדר בהקדם. 



  8 0202ח פעילות לשנת “דו

אני שמח על מינוי המועצה הציבורית המייעצת בראשות פרופ' אליקים רובינשטיין, המשנה 
למיגור  הפעילות  בליווי  חשוב  עוגן  מהווה  אשר  )בדימוס(,  העליון  המשפט  בית  לנשיאת 
למשימה  הירתמותם  על  כולם  המועצה  וחברי  המועצה  ליו"ר  לב  מקרב  מודה  אני  גזענות. 

 חשובה זו. 

מ למעלה  פועלים  היחידה  ומטמיעים   72-לצד  גזענות  למניעת  משרדיים  וממונות  ממונים 
במשרדים תפיסה מקצועית למיגור גזענות ממסדית. אני מודה לכל הממונות והממונים אשר 

 שותפים למאבק בגזענות ממסדית. 

גזענות  נגד  וחינוך  בשותפות  לחיים  הועדה  בהובלת  היחידה  של  השותפות  על  שמח  אני 
גזענות  נגד גזענות הוא חלק מתפיסה אסטרטגית להשפעה על מיגור  במשרד החינוך. חינוך 

במשך   המהלך   4ופעלנו  על  החינוך  במשרד  לשותפינו  מודים  אנו  הנושא.  את  לקדם  שנים 
 החשוב שהם מובילים. 

אני שמח על פיילוט לשיתוף פעולה שנרקם עם עיריית טייבה למיגור גזענות ואפליה כלפי 
החברה הערבית. לאור שיתוף פעולה זה, נפעל להנגיש את שירותי היחידה ונגבש יחד תכנית 
עבודה בתחומים נבחרים לפעילות משותפת. תודה לראש עיריית טייבה מר שועאע מסראווה 

 מנצור, על הירתמותו לנושא. 

המהלכים  אחד  ממסדית.  גזענות  למיגור  בפעילות  ציבור  בשיתוף  רבה  חשיבות  רואה  אני 
החשובים שהובלנו בנושא זה הוא הקמת פורום ארגוני חברה אזרחית אשר חברים בו למעלה 

והידע שנצבר   42  -מ וקידום השוויון. הניסיון  ארגוני חברה אזרחית בתחום המאבק בגזענות 
בארגוני חברה אזרחית חשובים לנו לקידום שינויים רוחביים למיגור ומניעת גזענות במדינת 

 ישראל. תודה לכל השותפים והשותפות בפורום זה. 

 תודה לשר המשפטים וסגן ראש הממשלה, מר גדעון סער, על תמיכתו בפעילות היחידה. 

ותרומתו  היחידה  בפעילות  השותפות  על  המשפטים,  משרד  מנכ"ל  דוידי,  ערן  למר  תודה 
 לקידום היחידה והמאבק בגזענות. 

גליה  ד"ר  הישגים חשובים:  לציבור  להביא  זכינו  היחידה שבזכותן  לצוות  רבה  והערכה  תודה 
חורין, עו"ד סיוון שמר, גב' לנא אעקליאן, גב' מיכל מסובי, -בונה, גב' בקי בן שמעון, עו"ד עדי בן

 גב' אביה ציידה, גב' אודליה אסנת שפינגרן. 

 אווקה קובי זנה
ראש היחידה הממשלתית לתיאום 

 המאבק בגזענות 
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 תקציר מנהלים

 מבוא
יחידת התיאום הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות הוקמה לפני חמש שנים מכוח החלטת 

הבין־משרדי   29522ממשלה   הצוות  דוח  המלצות  יישום  בעקבות  התיאום"(  "יחידת  )להלן: 
למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה )להלן: "דוח פלמור"(. מאז יחידת התיאום פועלת הן באופן 

מ־ יותר  באמצעות  והן  לה   72ישיר  הכפופים  ממסדית,  גזענות  למניעת  הממונים המשרדיים 
ייעודית  כתובת  והיא  זה,  בתחום  מקצועית  ותפיסה  ידע  מפתחת  התיאום  יחידת  מקצועית. 
לתלונות הציבור בנושא גזענות. לצד יחידת התיאום פועלת מועצה ציבורית מייעצת בראשות 

 כב' השופט פרופ' אליקים רובינשטיין, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס. 

בתלונות,  טיפול  מישורים:  בשלושה  התיאום  יחידת  פועלת  המקצועית  מהתפיסה  כחלק 
 הובלת שינוי מערכתי, פיתוח ידע. 

 טיפול בתלונות
והפליה  ממסדית  גזענות  בנושא  הציבור  לתלונות  ייעודית  כתובת  משמשת  התיאום  יחידת 

בשנת   ציבורי.  שירות  ביחידה    0202במתן  גזענות.   452נפתחו  בנושא  תלונות  בגין  תיקים 
השוואת היקף התיקים שנפתחו ביחידת התיאום בשלוש השנים האחרונות מלמדת כי ישנה 

 יציבות בהיקף התיקים שנפתחו. 

מספר    22.22.0222ביום   תיקון  לתוקפו  המשפטי,   00נכנס  הסיוע  לחוק  שעה(  )הוראת 
, הקובע כי סיוע משפטי בתביעות לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים 2970–התשל"ב

התשס"א ציבוריים,  ולמקומות  בידור  למקומות  זכאות   0222–ובכניסה  בדיקת  ללא  יינתן 
ביום   בהוראת שעה שתוקפה לשלוש שנים.  תוקפה   0202בנובמבר    27כלכלית. מדובר  פג 

רקע  על  בתלונות  משפטי  סיוע  להעניק  ניתן  ולא  הסיוע המשפטי,  בחוק  הוראת השעה  של 
הוראת  להארכת  צפי  אין  זה  בשלב  כלכלית  זכאות  בדיקת  ללא  הפליה  איסור  חוק  הפרת 

 השעה. 

כי   ללמוד  ניתן  הפונים  זהות  עיקר  יוצאי   042מפילוח  לישראלים  משתייכים  מהפונים 
לבני החברה החרדית,    222משתייכים לבני החברה הערבית,    042אתיופיה,    72משתייכים 

זיהוי,   ללא  לשעבר,    62יהודים  המועצות  ברית  יוצאי  לישראלים  משתייכים   42משתייכים 
המזרח,   עדות  קורונה,    222לבני  רקע  על  הפליה  בנושא  היו  היו   202מהפניות  מהפניות 

 בנושא אחר.

כי   ללמוד  ניתן  הפנייה  נושא  לפי  התלונות  עיקר  הפליה   022מפילוח  בנושא  הן  מהתלונות 
בנושא התבטאות גזענית במרחב הציבורי,   222בנושא הפליה בתעסוקה,    222במתן שירות,  

 72התבטאות גזענית בשירות המדינה,    72פרסום גזעני או סטראוטיפי במרחב הציבורי,    92
בנושא שאינו בתחום  272בנושא עבירות ממניע גזעני,  22בנושא חינוך,  42בנושא משטרה, 

 סמכות יחידת התיאום.  

ממשלה   1 יוצאי 26.22.0226מיום    2952החלטת  נגד  הגזענות  למיגור  הבין־משרדי  הצוות  את המלצות  עיגנה  , אשר 
 . אתיופיה, שבראשו עמדה מנכ"לית משרד המשפטים דאז אמי פלמור
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כי   מלמד  ביחידה  התלונות  קבלת  אופן  ידי   622ניתוח  על  ישיר  באופן  התקבלו  מהתלונות 
אזרחית,    92המתלוננים,   חברה  ארגוני  גזענות   222באמצעות  למניעת  ממונים  באמצעות 

 ביוזמת יחידת התיאום. 02באופן אנונימי,  202במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, 

 שינוי מערכתי וקידום מדיניות:
 קידום שיתופי פעולה בין־מגזריים:

אזרחית:   • חברה  ארגוני  האזרחית   0202בדצמבר  פורום  החברה  ארגוני  פורום  הושק 
ארגוני חברה אזרחית המגיעים מתחומים שונים ובעלי  40למאבק בגזענות. בפורום חברים 

שנת   במהלך  מגוונים.  יעד  וקהלי  פעילות  של   0202אופי  מפגשים  חמישה  התקיימו 
הפורום: ארבעה מהם בהתאם לתוכנית העבודה המקורית ועוד מפגש חירום שכונס בזמן 

 . 0202אירועי מאי 

עיריית תל אביב, עיריית תל אביב:   • יחידת התיאום עם מנכ"ל  במסגרת פגישות שקיימה 
הוסכם על מינוי ממונה למניעת גזענות ושיתוף פעולה בין יחידת התיאום לרשות בהיבטים 

 שונים של מאבק בגזענות. 

נתניה:   • גזענות עיריית  מניעת  בנושא  עיון  ימי  בשלושה  השתתפה  התיאום  יחידת 
כ־ בימי העיון השתתפו  עובדים שבאים   922שהתקיימו בעירייה.  ובייחוד  עובדי העירייה, 

 במגע תכוף עם מקבלי השירות הציבורי. 

טייבה:   • הציבורית   0202ביוני    00ביום  עיריית  המועצה  של  מיוחדת  ישיבה  התקיימה 
משותף  משימה  צוות  שיוקם  סוכם  המפגש  בסיום  טייבה.  בעיריית  ליחידה  המייעצת 
לשלטון המרכזי והמקומי בהובלת יחידת התיאום, והפיילוט לפעילותו יתקיים בעיר טייבה. 

 הושק הפיילוט בעיריית טייבה.  0202בדצמבר  29בהמשך לכך, ביום 

 :0202אירועי מאי 

שונות 0202במאי   בערים  אלימות  מהומות  התרחשו  החומות",  "שומר  למבצע  במקביל   ,
בישראל. האווירה הציבורית המתוחה הובילה לעלייה במקרים וההתבטאויות הגזעניים. יחידת 
התיאום נקטה מספר פעולות מיידיות בתחומי פעילותה, לרבות כינוס חירום של פורום ארגוני 
חברה אזרחית, המועצה הציבורית המייעצת ופורום הממונים למניעת גזענות; והפצת עלון "על 

 קוצים ופרחים" המקנה כלים ליצירת מרחב עבודה מכבד בזמנים מתוחים. 

 עיגון פעילות יחידת התיאום בחוק:

, ועל בסיס החלטת 26.2.0226מיום    2952תפקידי יחידת התיאום נקבעו בהחלטת ממשלה  
בשנת   הקמתה.  מיום  התיאום  יחידת  פעלה  זו  לשם   0202ממשלה  מטה  עבודת  התקיימה 

גיבוש תזכיר חוק ביחד עם נציגי ייעוץ וחקיקה. בהתאם לתוכנית העבודה המשותפת שגובשה 
יפורסם תזכיר חוק   0200ליחידה וליעוץ וחקיקה, סוכם שעד סוף הרבעון השלישי של שנת  

 להתייחסויות הציבור.
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 :חינוך נגד גזענות

פרסמה המועצה להשכלה גבוהה מתווה להכשרת עובדי הוראה   0202בפברואר    02ביום   •
של  הליבה  ממרכיבי  כאחד  גזענות"  למניעת  "חינוך  היתר  בין  הכולל  "המתווה"(,  )להלן 

במשרד   0202במהלך    0המתווה. הוראה  עובדי  ִמְנהל  עם  ביחד  התיאום  יחידת  השתתפה 
הכוונה  את  המפרט  החינוך  משרד  חוזר  בגיבוש  הוראה  עובדי  הכשרת  ומוסדות  החינוך 
והציפייה של משרד החינוך ממוסדות להכשרת עובדי הוראה בכל הנוגע להטמעת חינוך 

 לחיים משותפים וחינוך נגד גזענות.

לתוכנית נכנסה  יחידת לימוד בנושא "גזענות בהיסטוריה", שיזמה והובילה יחידת התיאום,   •
 הלימודים המחייבת בהיסטוריה לשנת תשפ"ב.

 פיתוח ידע והכשרות:
 :קורס הכשרה לממונים למניעת גזענות

אחרי תקופה ממושכת שבה לא היה ניתן לקיים הכשרות עקב מגפת הקורונה והעדר תקציב, 
ממונים   0202באוקטובר   להכשרת  מפגשים  עשרה  בן  קורס  של  השלישי  המחזור  נפתח 

בקורס  המדינה.  שירות  נציבות  של  ההדרכה  אגף  עם  פעולה  בשיתוף  גזענות,  למניעת 
 משרדי ממשלה ויחידות סמך.  22השתתפו ממונים מ־

 :הכשרה וליווי מקצועי שוטף של הממונים למניעת גזענות

 20התקיימו    0202יחידת התיאום מקיימת מדי חודש מפגש מקוון של כל הממונים. בשנת  
ראש  קיימו  הממונים  של  הפרטנית  המקצועית  ההכשרה  מתהליך  כחלק  ממונים.  מפגשי 
בונה  גליה  ד"ר  והכשרות  ידע  פיתוח  בכיר  תחום  ומנהלת  זנה  אווקה  עו"ד  התיאום  יחידת 

 ממונים, על מנת להתעדכן בפעילותם, להנחות ולייעץ. 50פגישות אישיות עם 

 :פיתוח מערך להכשרת צוותים רפואיים

במסגרת שיתוף פעולה בין יחידת התיאום למשרד הבריאות, פותחו שני מערכי שיעור בנושא 
נערך פיילוט בבית חולים פוריה   0202גזענות המיועדים לצוותים רפואיים בבתי חולים. בשנת  

המשוב  בעקבות  במרכז.  רפואיים  לצוותים  שיעורים  שני  התקיימו  שבמסגרתו  שבטבריה, 
להעברת  תוכנית  מכינה  התיאום  יחידת  וכעת  המערכים  דויקו  הפיילוט  לאחר  שהתקבל 

 . 0200המערכים במחלקות בתי החולים בישראל במהלך 

 :סקר בחברה הערבית

ולייצר מסד  יחידת התיאום  ידי  על  עבור החברה הערבית  כדי לבסס את המדיניות שתגובש 
נתונים שיוכל לשמש את פעילות יחידת התיאום בפרט וכלל משרדי הממשלה, ערכה יחידת 
ממסדית.  גזענות  בנושא  הערבית  בחברה  מקיף  סקר  מטריקס,  חברת  באמצעות  התיאום, 
מטרת הסקר היא לבחון האם ובאילו תחומים סובל הציבור הערבי מגזענות ממסדית והאם יש 

 דוח ועדת המומחים לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראלמשרד החינוך   2
 ראו קישור(. לעיון בדוח: 0202)אפריל 

https://che.org.il/wp-content/uploads/decisions/501296/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-%D7%90-%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-23.2.2021.pdf
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הסקר  ממצאי  עיקר  ממסדית.  בגזענות  נתקל  כשהוא  ליחידה  לפנות  ממנו  שמונעות  סיבות 
 מלמדים כי:

 מהמשיבים לסקר סבורים שיש בישראל גזענות ממסדית כנגד החברה הערבית 222 •

 מהמשיבים חוו בעצמם גזענות ממסדית או מכירים אישית מישהו שנפגע ממנה 662 •

 מהמשיבים נתקלו בגזענות ממסדית שקשורה לתעסוקה 022 •

 מהמשיבים סבורים שהמדינה נאבקת בגזענות הממסדית במידה מועטה 622 •

 מהמשיבים סבורים שיש להגביר אכיפה וענישה ככלי למיגור הגזענות הממסדית 222 •

 השיבו שאם ייתקלו בעתיד בהפליה בשל היותם ערבים לא יפנו ליחידת התיאום 772 •

 מנמקים כי לא יפנו ליחידת התיאום בשל העדר יכולת לטפל ולעזור  462 •

 מנמקים שלא יפנו ליחידת התיאום בשל חוסר אמון שיש להם במערכת הממשלתית. 042 •

 :0202פעילות משרדי הממשלה למאבק בגזענות בשנת 

היו מספר מאפיינים ייחודיים שהשפיעו על פעילות הממשלה למאבק בגזענות:   0202לשנת  
במחצית  מעבר  ממשלת  וכהונת  מהשנה  גדול  בחלק  מדינה  תקציב  העדר  הקורונה,  מגפת 

 הראשונה של השנה.  

 :0202התוכנית הכלכלית לצמצום פערים החברה הערבית עד לשנת 

ממשלה    04.22.0202ביום   החלטת  לצמצום   552התקבלה  הכלכלית  "התוכנית  שכותרתה 
מטרת התוכנית להביא לצמצום פערים בין החברה   2".0206פערים בחברה הערבית עד לשנת  

על  הוחלט  הממשלה  בהחלטת  בחברה.  ושילוב  שגשוג  ולקידום  האוכלוסייה  לכלל  הערבית 
ממשלה  משרדי  ידי  על  הפערים  צמצום  לטובת  שונות  פעולות  ונקיטת  תקציבים  הקצאת 

 שונים. 

 :8591יישום החלטת ממשלה 

אימצה ממשלת ישראל את המלצות הצוות   0226באוגוסט    29מיום    2952בהחלטת ממשלה  
יוצאי אתיופיה. אחד התפקידים שהוגדרו ליחידת התיאום הוא מעקב  למיגור הגזענות כנגד 

 אחרי יישום המלצות הצוות הבין־משרדי, לרבות מעקב אחר המדדים שנקבעו בתוכנית.

יושמה לתקופה   22המלצות,    26המלצות יושמו    52מתוך   יושמו והמלצה אחת  המלצות לא 
 702. כיום, בתום חמש שנים מפרסום החלטת הממשלה, ניתן לדווח כי  0202קצרה במהלך  

האחראים  המשרדים  התייחסות  בפירוט  מובאת  בדוח  יושמו.  הממשלה  החלטת  מסעיפי 
 להמלצות שטרם יושמו או שיישמו תוכנית שונה מההמלצות שבהחלטת הממשלה. 

 ממונים למניעת גזענות:

ממשלה   בגופים   2952החלטת  למנות  הסמך  ויחידות  הממשלה  משרדי  מנכל"י  על  הטילה 

(. 04.22.0202" )0206"התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת  26של הממשלה ה־ 552החלטה  3
 https:33www.gov.il3he3departments3policies3government_decision_552לעיון בהחלטה: 

https://www.gov.il/he/departments/policies/government_decision_550
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הסטטוטוריים שבתחום אחריותם ממונה למניעת גזענות, שפועל בהנחיה מקצועית של יחידת 
 התיאום. 

שינוי  מובילי  כרשת  גם  פועלים  הממונים  המשרד,  בתוך  עושה  ממונה  שכל  לעבודה  מעבר 
יותר. בשנת   הושק "פרויקט   0202שביכולתה לפעול בשיתוף פעולה בין־משרדי באופן רחב 

שמ"ש: שער למובילי שינוי", שנועד ליצור פלטפורמה לשיתופי פעולה בין ממונים ממשרדים 
 שונים לשם הובלת יוזמות רוחביות. 

, הוקמו שישה צוותים ביוזמה והובלה 0202במפגש השקה של הפרויקט שהתקיים בדצמבר  
 של ממונים.

 סיכום
כגורם מקצועי מרכזי במאבק  ויציבה  יחידת התיאום מבוססת  בתום חמש שנים לפעילותה, 
הגשת  בתחום  עלייה  במגמת  להבחין  ניתן  התיאום  יחידת  הוקמה  מאז  ממסדית.  בגזענות 
למיגור  רוחביים  תהליכים  והובלת  המקצועי  הידע  פיתוח  בתחום  התפתחות  הציבור,  תלונות 

ה בשנת  ממסדיתהגזענות  גם  זאת,  עם  קידמו   0202.  הממשלה  ממשרדי  ממחצית  פחות 
 מדיניות למאבק בגזענות. 

הושפעה מהמאפיינים הייחודיים של   0202פעילות יחידת התיאום ומשרדי הממשלה בשנת  
הדבר  החומות".  "שומר  ומבצע  הקורונה  מגפת  השלטון,  חילופי  תקציב,  העדר  ובהם  השנה, 
ניכר בין היתר בתלונות שהתקבלו ביחידת התיאום ובתחומים שבהם בחרו משרדי הממשלה 

. מסקירת עבודת משרדי הממשלה בנושא המאבק  ממסדיתלהתמקד ולפעול למאבק בגזענות 
, 0200בגזענות עולות מספר מגמות ברורות שממקדות גם את מדיניות יחידת התיאום לשנת  

וההתמקדות  הערבית  בחברה  התיאום  יחידת  לפעילות  המודעות  את  להגדיל  הצורך  לרבות 
בפרט,  הציבורית  ובתחבורה  בכלל  ציבורי  שירות  במתן  הפליה  של  בסוגיות  מדיניות  בקידום 

בשנת   גם  בדיור.  והפליה  ואכיפה  בשיטור  הפליה  גזעני,  רקע  על  בתעסוקה   0202הפליה 
. המשך פעילות יחידת 29.2.0226מיום    2952יחידת התיאום פעלה מכוח החלטת הממשלה  

יחידת  ותקציב  תפקידים  סמכויות,  של  ראשית  בחקיקה  הסדרה  מצריכה  והרחבתה  התיאום 
התיאום. כמו כן, יש צורך דחוף בהארכת הוראת השעה לחוק הסיוע המשפטי, כדי שיחידת 

 התיאום תוכל להמשיך לטפל באירועי גזענות והפליה במתן שירות ציבורי. 
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 صّتنفيذيملخّ 

 مقدمة

تأسست وحدة التنسيق الحكومية لتنسيق مكافحة العنصرية قبل خمس سنوات بموجب قرار الحكومة رقم 

تقرير الفريق تقدم بها عقب تنفيذ التوصيات التي "(  وحدة التنسيق"يشار إليها فيما يلي بـ )  85918

يشار إليه فيما يلي )  الوزاري المشترك حول مناهضة العنصرية ضد اليهود المنحدرين من أصول إثيوبية

مسؤوالً   07ومنذ ذلك الحين، عملت وحدة التنسيق بشكل مباشر ومن خالل أكثر من "(.  تقرير بالمور"بـ 

تعمل وحدة التنسيق على تطوير المعرفة واإلدراك .  وزاريًا ممن يتبعون لها مهنيًا على مكافحة العنصرية

إلى جانب .  ص لشكاوى الجمهور في موضوع العنصرية~المهني في هذا المجال، وهي عنوان مخص

وحدة التنسيق، هناك مجلس استشاري عام برئاسة حضرة القاضي البروفيسور إلياكيم روبنشتاين، نائب 

 .سابقًارئيسة محكمة العدل العليا 

التعامل مع الشكاوى، وقيادة التغيير داخل المؤسسة، وتطوير :  تعمل وحدة التنسيق على ثالثة مستويات

 . المعرفة

 التعاملّمعّالشكاوى

تعمل وحدة التنسيق باعتبارها عنوانًا خاًصا بشكاوى الجمهور المتعلقة بالعنصرية المؤسسية والتمييز في 

تدل .  ملفًا في الوحدة بسبب الشكاوى المتعلقة بالعنصرية  891، تم فتح 0708في عام .  تقديم الخدمة العامة

مقارنة كمية الملفات التي فُتحت في وحدة التنسيق على مدار السنوات الثالث الماضية على أن هناك 

 .  وتيرة ثابتة في كمية الملفات المفتوحة

ز حي    8500لقانون المساعدة القضائية لعام (  أحكام مؤقتة)  00، دخل التعديل رقم 0781نوفمبر   81في 

التنفيذ، والذي ينص  على أن المساعدة القانونية في الدعاوى بموجب قانون حظر التمييز في المنتجات 

ينبغي تقديمها بدون فحص االستحقاق  0777-والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه واألماكن العامة

، انتهى سريان 0708نوفمبر   80في .  ويدور الحديث عن أحكام مؤقتة تسري لمدة ثالث سنوات.  لماديا

األحكام المؤقتة في قانون المساعدة القضائية، فلم يعد باإلمكان تقديم المساعدة القانونية في الشكاوى على 

 .  خلفية انتهاك قانون حظر التمييز

من الشكاوى مصدرها إسرائيليين   082الذين يتقدمون في شكاوى الجمهور: يمكن مالحظة أن  من هم

من الشكاوى تصل   872المجتمع العربي، و من الشكاوى تأتي من  082ينحدرون من أصل إثيوبي، و

من الشكاوى هي   2%يهود بشكل عام، في حين شكاوى من   02من المجتمع اليهودي األرثوذكسي، و

مجتمع اليهود  من متقدمي الشكاوى هم من  82إسرائيليين قدموا من دول االتحاد السوفيتي السابق، و من

من التوجهات   802من التوجهات تناولت موضوع التمييز على خلفية كورونا، و  872الشرقيين، 

 .تناولت موضوًعا آخر

8
، والذي أرسى توصيات الفريق الوزاري المشترك للقضاء على العنصرية ضد %71.078.%8المؤرخ في  8591قرار الحكومة رقم  

 اليهود المنحدرين من أصول إثيوبية، برئاسة المديرة العامة لوزارة العدل آنذاك، إيمي بالمور. 
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من الشكاوى تتعلق بموضوع التمييز في   032بعد تحليل غالبية الشكاوى حسب موضوعات التوجه، 

 52التعبيرات العنصرية في الحيز العام، و 872بموضوع التمييز في العمل، و  882تقديم الخدمة، و

 منشور ذو طابع عنصري

 82في موضوع الشرطة، و  02التعبير العنصري في خدمة الدولة، و  02أو نمطي في الحيز العام، و

حول موضوع ال   802في موضوع جنائيات من دوافع عنصرية، و  32في موضوع التعليم والثقافة، و

 .  يقع ضمن صالحية وحدة التنسيق

من   52من الشكاوى تم تلقيها مباشرة من قبل المشتكيين، و  72%يوضح تحليل كيفية تلقي الشكاوى أن 

من خالل مسؤولي منع العنصرية في الوزارات   832المجتمع المدني، و جمعيات/خالل منظمات

 .بمبادرة وحدة التنسيق 02بشكل مجهول الهوية، و 802الحكومية والوحدات التابعة، و

 :التغييرّالممنهجّوالنهوضّبالسياسات

 تعزيزّالتعاونّبينّالقطاعات:

ّالمدني • ّالمجتمع ّمنظمات ، تم إطالق منتدى منظمات المجتمع المدني 0707في ديسمبر  :منتدى

وتعمل من منظمة مجتمع مدني من مختلف المجاالت   80يتكون المنتدى من .  لمكافحة العنصرية

، تم عقد خمسة اجتماعات 0708خالل عام خالل أنشطة متنوعة تحاكي جماهير هدف متنوعة. 

أربعة منها وفقًا لخطة العمل السنوية واجتماع طارئ آخر تم عقده خالل أحداث شهر أيار :  للمنتدى

0708  . 

ضمن اجتماعات وحدة التنسيق مع المدير العام لبلدية تل أبيب، تم االتفاق على تعيين  :بلديةّتلّأبيب •

مسؤول عن منع العنصرية وتجيع التعاون بين بلدية تل ابيب وحدة التنسيق في مختلف جوانب مكافحة 

 .  العنصرية

شاركت وحدة التنسيق في ثالث أيام من الندوات المكثفة حول منع العنصرية التي أقيمت  :بلديةّنتانيا •

موظف بلدي، وخاصة الموظفون الذين يتواصلون بشكل متكرر   577حضر الندوة حوالي .  في البلدية

 . مع متلقي الخدمة العامة

ّالطيبة • ُعقد اجتماع خاص للمجلس االستشاري العام التابع لوحدة   0708  حزيران  00في  :بلدية

وفي نهاية االجتماع تم االتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للحكم .  التنسيق في بلدية الطيبة

بعد .  المركزي والمحلي بقيادة وحدة التنسيق، على أن يتم المشروع التجريبي لنشاطه في مدينة الطيبة

 . ، تم إطالق المشروع التجريبي في بلدية طيبة0708كانون األول  85ذلك، في 

 :0708أحداث شهر أيار 

، "شومير هحوموت-حارس األسوار"العسكرية المسماة  عملية، بالتوازي مع ال0708في شهر أيار 



  16 0202ח פעילות לשנת “דו

أدى الجو العام المتوتر إلى زيادة األحداث .  اندلعت أعمال شغب عنيفة في مدن مختلفة في إسرائيل

اتخذت وحدة التنسيق عددًا من اإلجراءات الفورية في مجاالت نشاطها، بما في .  والتعبيرات العنصرية

ذلك االجتماع الطارئ لمنتدى منظمات المجتمع المدني والمجلس االستشاري العام ومنتدى المسؤولين 

عن منع العنصرية؛ توزيع منشور يوفر أدوات إلنشاء مساحة عمل مبنية على االحترام المتبادل في 

 .األوقات العصيبة

 ترسيخ نشاط وحدة التنسيق في القانون:

، وبناًء على هذا القرار %078أب   %8المؤرخ في   8591تم تحديد مهام وحدة التنسيق بقرار الحكومة رقم 

، تم تنفيذ عمل مكثف لصياغة مذكرة قانون 0708في عام .  الحكومي، تعمل وحدة التنسيق منذ إنشائها

ووفقًا لخطة العمل المشتركة التي تمت صياغتها، فقد .  جنبًا إلى جنب مع ممثلي وحدة االستشارة والتشريع

تم االتفاق مع وحدة االستشارة والتشريع على نشر مذكرة قانون لتعليقات الجمهور بنهاية الربع الثالث من 

 .0700عام 

 التربية المناهضة للعنصرية:

يشار إليه فيما )، نشر مجلس التعليم العالي مخطًطا لتدريب أعضاء هيئة التدريس 0708شباط   03في  •

كأحد المكونات "  التربية لمنع العنصرية"، والذي يتضمن، من بين أمور أخرى، "(المخطط"يلي بـ 

، شاركت وحدة التنسيق مع مديرية هيئة التدريس في وزارة 0708خالل عام  0.األساسية للمخطط

التربية والتعليم ومؤسسات تدريب المعلمين في صياغة منشور من المدير العام في وزارة التربية 

والذي يشرح ويظهر توقعات وزارة التعليم من مؤسسات تدريب المعلمين فيما يتعلق بتعليم وتذويت 

 .مفاهيم التعايش والتعليم المناهض للعنصرية

 .0770، في منهاج تعليم التاريخ اإلجباري لعام "العنصرية في التاريخ"إضافة وحدة دراسية حول  •

 وحدة التنسيق. وذلك بمبادرة وقيادة

 :تنميةّالمعرفةّوتدريباتّمهنية

 دورة تدريبية للمسؤولين عن مكافحة العنصرية:

بعد فترة طويلة لم يكن من الممكن فيها عقد دورات تدريبية بسبب وباء كورونا ونقص الميزانية، في 

على منع العنصرية، مسؤولين الثالث من دورة من عشر جلسات لتدريب الالفوج ، بدأ 0708  أكتوبر

وزارة   85  وشارك في الدورة مسؤولين من.  بالتعاون مع قسم التدريب التابع لمفوضية خدمات الدولة

 .ات تابعةووحد

0
 للجنةّالخبراءّحولّفحصّهيكلّومخططّالتدريبّللتدريسّفيّمؤسساتّالتعليمّالعاليّفيّإسرائيلّوزارة التربية والتعليمتقريرّ 

 في االرتباطلالطالع على التقرير (. 0707أبريل )

https://che.org.il/wp-content/uploads/decisions/501296/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-%D7%90-%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%93
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 تدريب مهني مستمر للمسؤولين عن منع العنصرية:مرافقة و

 80، تم عقد 0708في عام .  تعقد وحدة التنسيق اجتماًعا عبر اإلنترنت لجميع المسؤولين كل شهر

كجزء من عملية التدريب المهني الشخصي للمسؤولين، عقد رئيس وحدة التنسيق، .  اجتماًعا للمسؤولين

المحامي إيفكا زانا ومديرة مجاالت تطوير المعرفة والتدريب، الدكتورة غاليا بونا، اجتماعات شخصية 

 .، من أجل اطالعهم على األنشطة المختلفة، ولكي يقدموا توجيهم ومشورتهممسؤوالً  90مع 

 تطوير منظومة تعليمية لتدريب الكوادر الطبية:

كجزء من التعاون بين وحدة التنسيق ووزارة الصحة، تم كتابة "خطة درس" تعليمية حول العنصرية 

، تم تجربة "خطة الدرس" في مستشفى بوريا في 0708في عام .  والمعدة للطواقم الطبية في المستشفيات

بعد المالحظات التي اعطيت التي حول .  طبريا، حيث تم عقد درسين تعليميين للطاقم الطبي في المستشفى

التجربة التعليمية، تم ترتيب الخطة التعليمية وتقوم وزارة الصحة اآلن، بالتعاون مع وحدة التنسيق، 

 .  0700التعليمية في كافة األقسام في مستشفيات إسرائيل خالل عام  الدرس"خطة "بإعداد خطة لتمرير 

 االستطالع في المجتمع العربي:

من أجل وضع السياسة التي ستصيغها وحدة التنسيق للمجتمع العربي وإلنشاء قاعدة بيانات يمكن 

استخدامها من قبل وحدة التنسيق بشكل خاص وجميع الوزارات الحكومية، أجرت وحدة التنسيق، من 

. خالل شركة ماتريكس، استطالًعا شامالً في المجتمع العربي يتناول موضوع العنصرية المؤسسية

الغرض من االستطالع هو فحص ما إذا كان الجمهور العربي يعاني من العنصرية المؤسسية، وفي أي 

مجاالت يعاني من العنصرية، وما إذا كانت هناك أسباب تمنعه من االتصال بالوحدة عندما يواجه 

 :تظهر معظم نتائج االستطالع أن. عنصرية مؤسسية

 من المستطلعين أن هناك عنصرية مؤسسية في إسرائيل ضد  المجتمع العربي 132يعتقد  •

ن اجابوا على االستطالع قد تعرضوا بنفسهم للعنصرية المؤسسية أو يعرفون شخصيًا   %%2  • مم 

ر من العنصرية  شخًصا تضر 

 والتشغيلمن المشاركين عنصرية مؤسسية تتعلق بالتوظيف  082واجه  •

 من المشاركين في االستطالع أن الدولة تحارب العنصرية المؤسسية بدرجة قليلة 82%يعتقد  •

 من المستجيبين أنه يجب زيادة اإلنفاذ والعقاب كأداة للقضاء على العنصرية المؤسسية 332يعتقد  •

 .أجابوا بأنهم إذا واجهوا تمييًزا في المستقبل ألنهم عرب فلن يتصلوا بوحدة التنسيق 002 •

 بأنهم لن يلجؤوا إلى وحدة التنسيق بسبب النقص في إمكانية المساعدة والمعالجة  2%8يبرر  •

ن 082 •  . لن يتواصلوا مع وحدة التنسيق بسبب عدم ثقتهم في النظام الحكومي اجابوا مم 
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 :0202أنشطةّالوزاراتّالحكوميةّلمكافحةّالعنصريةّفيّعامّ

وباء :  عددًا من الخصائص الفريدة التي أث رت على نشاط الحكومة المناهض للعنصرية  0708شهد عام 

كورونا، وعدم وجود ميزانية الدولة على مدار جزء كبير من العام، ووالية الحكومة االنتقالية في النصف 

 .  األول من العام

 :0202الخطةّاالقتصاديةّلتقليصّالفجواتّفيّالمجتمعّالعربيّبحلولّعامّ

الخطة االقتصادية "بعنوان   997، تم  تبني القرار الحكومي رقم 0708تشرين أول من العام   08في 

الغرض من الخطة هو تقليص الفجوات بين  3".%070لتقليص الفجوات في المجتمع العربي بحلول عام 

وتقرر من خالل قرار الحكومة .  المجتمع العربي وعامة السكان وتعزيز الرفاهية واالندماج في المجتمع

 .  تخصيص ميزانيات واتخاذ إجراءات مختلفة لتقليص الفجوات من قبل الوزارات الحكومية المختلفة

 :2591تنفيذّقرارّالحكومةّرقمّ

، تبنت الحكومة اإلسرائيلية توصيات الفريق المكل ف %078أب   85ينص  قرار الحكومة الصادر بتاريخ 

التي تم تحديدها لوحدة  أحد المهام.  بالقضاء على العنصرية ضد  اليهود المنحدرين من أصول إثيوبية

 .التنسيق مراقبة تنفيذ توصيات الفريق الوزاري، بما في ذلك مراقبة المؤشرات المحددة في الخطة

توصية، وتم تنفيذ توصية واحدة لفترة قصيرة   83توصية، ولم يتم تنفيذ   %3توصية، تم تنفيذ   97ومن بين 

 002واليوم وبعد مرور خمس سنوات على صدور قرار الحكومة، يُذكر أنه تم تنفيذ .  0708خالل عام 

ل التقرير الوزارات المسؤولة عن التوصيات التي لم يتم تنفيذها بعدُ أو التي .  من بنود قرار الحكومة يفص 

 . ستنفذ خطة مختلفة عن قرار الحكومة

 :المسؤولونّالمكل فونّبمكافحةّالعنصرية

الوزارات والوحدات التابعة لها بأن تعين في الهيئات القانونية التي تقع في   8591كلف قرار الحكومة رقم 

 .  نطاق مسؤوليتها شخًصا مسؤوالً عن منع العنصرية، يعمل تحت التوجيه المهني لوحدة التنسيق

باإلضافة إلى العمل الذي يقوم به كل مسؤول داخل الوزارة، يعمل المسؤولون أيًضا كشبكة من قادة 

بوابة :  ش.م.ش"، تم إطالق مشروع 0708في عام .  التغيير يمكنها العمل في تعاون أكبر بين الوزارات

ة للتعاون بين المسؤولين من مختلف الوزارات لقيادة المبادرات بين ، المصمم إلنشاء منص  "لقادة التغيير

 . الوزارات ومستويات كاملة

، تم إنشاء ستة فرق بمبادرة وقيادة 0708في اجتماع إطالق المشروع الذي عقد في كانون االول 

 .  المسؤولين

3.
 "%070الخطة االقتصادية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي بحلول عام "للحكومة السادسة والثالثين  997قرار رقم  

  eoot/://eee.d:e./e/ew/.wte/oiwso//t:e/w/w//d:ew/siwsop.ww///:sp997: لمراجعة القرار(. 08.87.0708)

https://www.gov.il/he/departments/policies/government_decision_550
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 :نشاطّالوزاراتّالحكوميةّفيّمكافحةّالعنصرية

ل التقرير األنشطة التي روجت لها كل وزارة حكومية في عام  لمكافحة العنصرية، بناًء على   0708يفص 

ينقسم عمل الوزارات الحكومية في مجال مكافحة العنصرية إلى تعزيز .  المعلومات التي قدمتها الوزارات

مثل معالجة شكاوى الموظفين )سياسات مكافحة العنصرية وأنشطة داخل الوزارات لمكافحة العنصرية 

وزارة حكومية وردت تفاصيل أنشطتها في   00ومن بين  (.وأنشطة زيادة الوعي بشأن مكافحة العنصرية

وزارة فقط على تطوير   88زارت بأنشطة داخلية لمكافحة العنصرية وعملت و 08التقرير، قامت 

ست وزارات لم تعمل على اإلطالق بشأن قضية مكافحة العنصرية  .سياسات في مجال مكافحة العنصرية

 .  0708في عام 

 صملخّ 

في نهاية خمس سنوات من العمل، أصبحت وحدة التنسيق راسخة ومستقرة كهيئة مهنية رئيسية في 

في مجال شكاوى  وتيرة ارتفاعمنذ إنشاء وحدة التنسيق، كان هناك .  مكافحة العنصرية المؤسسية

الجمهور، والتقدم في مجال تطوير المعرفة المهنية وقيادة عمليات عرضية للقضاء على العنصرية 

، شجع أقل من نصف الوزارات الحكومية سياسات لمكافحة 0708ومع ذلك، حتى في عام .  المؤسسية

 .  العنصرية

بالخصائص الفريدة لهذا العام، بما في ذلك   0708تأثر نشاط وحدة التنسيق والوزارات الحكومية في عام 

ويتضح هذا، من بين أمور .  نقص الميزانية وتغيير الحكومة ووباء كورونا وعملية "حارس األسوار"

أخرى، في الشكاوى التي تلقتها وحدة التنسيق وفي المجاالت التي اختارت الوزارات الحكومية التركيز 

تكشف مراجعة لعمل الوزارات الحكومية في مجال مكافحة .  والعمل على مكافحة العنصرية المؤسسية

، بما 0700العنصرية عن عدد من االتجاهات الواضحة التي تركز أيًضا على سياسة وحدة التنسيق لعام 

في ذلك الحاجة إلى زيادة الوعي بأنشطة وحدة التنسيق في المجتمع العربي والتركيز على تعزيز 

التمييز في التشغيل السياسات المتعلقة بالتمييز في الخدمة العامة بشكل عام والنقل العام بشكل خاص، 

 0708في عام .  التمييز في الشرطة وتطبيق القانون والتمييز في السكنوالتوظيف على خلفية عنصرية، 

إن استمرار عمل .  %85.1.078بتاريخ   8591أيًضا، عملت وحدة التنسيق بموجب قرار الحكومة رقم 

الوحدة التنسيقية وتوسعتها يتطلب سلسلة من التشريعات األولية لصالحيات الوحدة، مهامها وميزانية 

ة بتمديد قانون المساعدة القضائية حتى تتمكن وحدة التنسيق من .  وحدة التنسيق كما أن هناك حاجة ملح 

 . مواصلة معالجة حوادث العنصرية والتمييز في تقديم الخدمة العامة
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Introduction  
The Government Unit for Coordinating the Fight Against Racism was established 
five years ago by Government Decision 19581 (hereinafter: "the Coordination Unit”( 
following the implementation of the recommendations of the inter-ministerial 
team's report on eradicating racism against Israelis of Ethiopian origin 
(hereinafter: the “Palmor Report”(. Since then, the Coordinating Unit acts both di-
rectly and through more than 70 ministerial officers who are professionally subor-
dinated to the Coordination Unit, towards the eradication and prevention of institu-
tional racism. The Coordinating Unit develops professional knowledge for racism 
eradication, and receives grievances from the public regarding institutional rac-
ism. A Public Advisory Council acts alongside the Coordination Unit, headed by 
Honorable Justice, Prof. Elyakim Rubinstein the retired Vice President of the Su-
preme Court. 

The Coordination Unit operates on three levels: Handling of grievances, leading 
systemic change and knowledge development.  

Grievances:  
The Coordinating Unit receives grievances regarding institutional racism and dis-
crimination in the provision of public services. In 2021 the Coordination Unit re-
ceived 458 grievances. A comparison of the number of the grievances that were 
received in the Coordination Unit in the last three years shows that the number of 
the grievances received per year remained stable.  

On November 18, 2018 Amendment no. 22 (Temporary Provision) of the Legal Aid 
Law 5732-1972 entered into force, stating that legal aid will be provided in claims 
filed on the grounds of the Prohibition of Discrimination with Products, Services 
and Entry to Places of Entertainment and Public Places Law 5761-2000, without 
an examination of financial eligibility. This was a temporary provision that was in 
effect for a period of three years. On November 17, 2021 the temporary provision 
expired, and it is no longer possible to provide legal aid with respect to complaints 
filed on the grounds of violation of the Prohibition of Discrimination Law without 
an examination of financial eligibility.  

An analysis of the identity of those raising grievances shows that 24% of the com-
plainants are Israelis of Ethiopian origin, 24% are from the Arab sector, 10% are 
from the Ultra-orthodox sector, 7% are Jews without any affiliation, 6% are Israelis 
from the former Soviet  

1 Government Decision 1958, dated August 16, 2016, which set forth the recommendations of the 
Interministerial Team for Curbing Racism against Israelis of Ethiopian Origin. The team was headed by 
the Director-General of the Ministry of Justice at that time, Emi Palmor.  
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Union, 4% are of Jews of Sephardic origin, 10% of the complaints concerned 
discrimination related to the COVID-19 pandemic, 12% of the complaints 
concerned other identities.  

An analysis of the grievances based on the subject matter of the complaint, 
shows that 23% of the complaints concern discrimination in the provision of  
services, 11% concern discrimination in employment, 10% on racist comments , 
9% concern racist or stereotypical advertising, 7% concern racist comments by 
public servants, 7% regarding the police, 4% regarding education, 3% on offenses 
as a result of racist motives, 17% on subjects that are not within the authority of 
the Coordinating Unit.  

An analysis of the manner of receipt of the grievances shows that 60% were 
received directly from the complainants, 9% by civil society organizations, 13% by 
anti-racism officers in the government offices and the administrative units, 12% 
were anonymous, 2% were the initiative of the Coordinating Unit. 

Systemic change and policy promotion:  
Promoting inter-sectorial cooperation:  

• Civil Society Organizations Forum: the Forum of the Civil Society Organizations 
Against Racism was launched in December 2020. 42 civil society organizations 
are members of the forum. The forum held five meetings in 2021: four of them 
were in the Forum's work plan for 2021 and an additional emergency meeting 
was convened during the events of May 2021.  

• Tel Aviv - Yafo Municipality: as a result of meetings that the Coordination Unit 
held with the Director-General of the Tel Aviv-Yafo Municipality, the parties 
agreed to appoint an anti-racism officer in the municipality and additional 
cooperation between the Coordination Unit and the municipality fighting 
against racism.  

• Netanya Municipality: The Coordinating Unit participated in 3 seminars on the 
fight against racism that were held in the municipality. Approximately 900 
municipality employees attended these seminars, and in particular workers 
who come into frequent contact with the municipality's service recipients.  

• Taybeh Municipality: on June 22, 2021 a special meeting of the public advisory 
council advising to the unit in the Taybeh Municipality was held. At the end of 
the meeting, the parties agreed to form a joint task force for the central and the 
local government, led by the Coordination Unit, starting with a in the city of 
Taybeh. On December 19, 2021 the pilot was launched in the Taybeh 
Municipality. 
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The events of May 2021:  

In May 2021, while Military Operation 'Guardian of the Walls' was in progress, 
violent riots erupted in a number of cities in Israel. The tense public atmosphere 
resulted in an increase of racist incidents and the use of racist speech. The 
Coordinating Unit took a number of immediate actions, including emergency 
meetings of the Civil Society Forum, the Advisory Public Council and the Forum of 
the Anti-Racism Officers; distribution of the guiding document “On Thorns and 
Flowers” that provides a set of tools for the purpose of creating a tolerant work 
space during emergency periods.  

Incorporating the actions of the Coordinating Unit in the law:  

The roles of the Coordinating Unit were defined in Government Resolution 1958 
dated August 16, 2016, and the Coordinating Unit operates based on this 
Government Resolution as of the date of its establishment. In 2021 
comprehensive inter-governmental work was performed for the purpose of 
preparing an agreed bill together with representatives from the Office of Legal 
Counsel and Legislative Affairs. In the joint work plan that was prepared it was 
agreed that by the end of the third quarter of 2022 a draft bill for public comments 
would be published.  

Anti-racist Education:  

• On February 23, 2021 the Council for Higher Education published Guidelines for 
training teaching staff (hereinafter: the “Guideline”( that includes, among other 
things, “Education for the prevention of racism” as one of the core components 
of this Guideline.2 In 2021 the Coordinating Unit, together with the teachers 
administration in the Ministry of Education and teacher training institutions 
participated in the preparation of a Ministry of Education circular that states the 
intention and the expectation of the Ministry of Education from teacher training 
institutions to train teachers on subjects such as 'shared living' and anti-
racism education.  

• An academic unit on the subject “racism throughout history” that was 
initiated and led by the Coordination Unit, became part of the mandatory 
history program starting the next academic year. 

2 Ministry of Education Report of the Experts Committee on the Examination of the Structure and 
Guideline of Teachers’ Training in Higher Education Institutions in Israel (April 0202(. The report can be 
found in the following link. 

https://che.org.il/wp-content/uploads/decisions/501296/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-%D7%90-%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-23.2.2021.pdf
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Development of knowledge and trainings:  
Training course for anti-racism officers:  

After a long period in which it was not possible to hold trainings due to the 
outbreak of COVID-19 and the lack of state budget, in October 2021 the third cycle 
of anti-racism officer trainings was launched. The course carried out in 
cooperation with the Training Division of the Civil Service Commission, included 
10 full day sessions. Officers from 19 government offices and administrative units 
participated in this course.  

Routine training and support to the anti-racism officers:  

The Coordination Unit holds monthly online meeting for all anti-racism officers. 12 
meetings were held in 2021. Additionally in 2021, Adv. Awaka Zana, the head of 
the Coordination Unit, and Dr. Galia Boneh, Director of Training and Knowledge 
Development, held personal meetings with 52 officers in which they provided 
guidance and monitored their progress.  

Development of lesson plans for training medical teams: 

As part of the cooperation between the Coordinating Unit and the Ministry of 
Health, two lesson plans targeting medical staff in hospitals were developed and 
piloted. The pilot was held in Poriah Hospital in Tveria in 2021, where medical 
staff participated in two sessions. Following the feedback that was received after 
the pilot, the lesson plans were modified and at present the Ministry of Health, in 
coordination with the Coordinating Unit is preparing a plan for delivering these 
lessons in different departments in Israeli hospitals in 2022.  

A survey regarding racism towards Arab citizens:  

The Coordination Unit carried out a comprehensive survey, conducted by the 
company "Matrix", amongst Arab citizens, on the subject of institutional racism. 
The survey was conducted for the purpose of outlining the policy that will be 
formed for the Arab population by the Coordination Unit, and for the purpose of 
creating a database that can be used for the activities of the Coordination Unit in 
particular and the entire government offices. The purpose of this survey is to 
examine whether and in what areas the Arab population suffers from institutional 
racism and whether there are reasons preventing them from approaching the 
Coordination Unit when they experience institutional racism. The findings of the 
survey show the following:  

• 83% of the people who answered the survey think that there is institutional 
racism in Israel against the Arab population.  
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• 66% of the people who answered the survey experienced in person institutional 
racism or know in person a person who was harmed by institutional racism.  

• 21% of the people who answered the survey experienced institutional racism 
that is related to employment.  

• 61% of the people who answered the survey think that the State does not take 
sufficient action against institutional racism  

• 33% of the people who answered the survey think that it is necessary to 
increase the enforcement and punitive actions as a method of fighting 
institutional racism.  

• 77% of the persons who answered the survey said that they would not 
approach the Coordinating Unit if they experienced discrimination based on 
their identity as Arabs.  

• 46% would not approach the Coordinating Unit because of their belief it is 
unable to provide them with assistance.  

• 24% would not approach the Coordinating Unit due to the lack of faith they had 
in the government.  

The activities of the government offices in the fight against 
racism in 2021: 
The year 2021 had a number of unique characteristics that affected the activities 
of the Government in the fight against racism: the COVID-19 pandemic, lack of a 
state budget during a major part of the year and a transitional government in the 
first half of the year.  

The economic plan to reduce gaps in the Arab society until the year 2026: 

On October 04, 0202 Government Resolution no. 552 titled “The economic plan to 
reduce gaps in Arab society until the year 0206”3 was adopted. The purpose of 
this plan is to reduce the gaps between the Arab population and the general 
population and to advance and further its integration in society. The Government 
decided on the allocation of resources and an action plan to be carried out by 
various government offices for the purpose of reducing these gaps. 

Implementation of Government Resolution 1958:  

In Government Resolution no. 1958 dated August 19, 2016, the Government of 

3 Resolution 552 of the 26th Government: “Economic plan for closing gaps in Arab society until the year 
0206” (04.22.0202(. The decision may be viewed in the following link: https://www.gov.il/he/
departments/policies/government_decision_550  

https://www.gov.il/he/departments/policies/government_decision_550
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Israel adopted the recommendations of the team on eradicating racism against 
Israelis of Ethiopian origin. One of the roles that were assigned to the 
Coordination Unit is tracking the implementation of the recommendations that 
were provided by the inter-ministerial team, including tracking of the measures 
that were set in the program.  

Of the 50 recommendations, 36 recommendations were implemented, 13 
recommendations were not implemented and one recommendation was 
implemented for a short period in 2021. At present, five years after the 
Government Resolution was published, we can see that 72% of the 
recommendations in the Government Resolution were implemented. The report 
provides further information regarding the response of the ministries that are in 
charge of the recommendations that were not yet implemented or that 
implemented a plan different than the one outlined in the Government Resolution.  

Anti-racism officers:   

Government Resolution 1958 instructed the government offices and the 
administrative units to appoint anti-racism officers who will act under the 
professional guidance of the Coordination Unit.  

In addition to the work that each of these officers performs within their ministry, 
the officers also act as agents of change, who engage in broader multi-ministerial 
cooperation. In 0202 the project “SHEMESH: A Gate for Change Agents,” was 
launched, a project that is intended to create a platform for cooperation between 
officers from different government offices that will lead across-the-board 
initiatives.  

In the opening meeting of the project that was held in December 2021, six teams 
were formed following the initiative and under the guidance of volunteering 
officers.  

Activities of government offices aimed at fighting racism:  

The report provides information regarding the activities that each Governmental 
ministry carried out in 2021 with the aim of fighting racism, based on information 
that was provided by the ministries. The work of the government offices in the 
fight against racism includes policy promotion and performing inter-ministerial 
activities (such as handling grievances by employees and activities that increase 
employee awareness to the fight against racism). Of the 27 government offices 
whose actions are described in the report, most offices held an internal activity on 
the subject of the fight against racism, and only 14 offices promoted an anti-racist 
policy. Six offices did not take any action on the fight against racism in 2021.  
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Conclusion  
Five years after its establishment, the Coordinating Unit positioned itself as a 
major professional agency that fights institutional racism. As of its establishment, 
there is a noticeable increase in the filing of grievances by the public, increased 
development of professional knowledge and initiation of policy change in the field 
of fighting institutional racism. Nevertheless, even in 2021 less than half of the 
government offices advanced a policy for fighting racism. 

The work of the Coordination Unit and the Government Offices in 2021 was 
affected by the unique events that shaped this year, including lack of state budget, 
change of government, the COVID-19 pandemic and Operation Guardian of the 
Walls. This is reflected, among other things, in the grievances received by the 
Coordination Unit and in the areas the government offices decided to focus on. 
Following a review of the work of the government offices on the fight against 
racism, we can see a number of clear tendencies that will outline the policy of the 
Coordination Unit for the year 2022, such as the need to increase awareness to 
the work of the Coordination Unit amongst Arab citizens; focus on the 
advancement of a policy on issues related to discrimination in the performance of 
public service in general and in public transportation in particular; racist 
discrimination in the workplace, discrimination in police and enforcement; and 
housing discrimination. As in past years, in 2021 the Coordination Unit worked by 
virtue of Government Resolution 1958 dated August 19, 2016. The continuation of 
operations of the Unit and the expansion of its operations require regulation of its 
authorities, roles and budget under primary legislation. In addition, there is an 
urgent need to extend the Temporary Provision of the Legal Aid Law so that the 
Coordination Unit will be able to continue to handle racism and discrimination 
incidents in services provided by public authorities.  
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 מבוא

ממשלה   יוצאי   2952החלטת  של  המיטבי  שילובם  לקידום  ממשלתית  "מדיניות  שכותרתה 
הישראלית   בחברה  מיום   –אתיופיה  אתיופיה"  יוצאי  נגד  הגזענות  למיגור  המלצות  אימוץ 

היא הבסיס להקמת יחידת התיאום הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות )להלן   29.2.0226
"יחידת התיאום"(. החלטה זו קבעה שאחד מתפקידיה של יחידת התיאום יהיה כתיבה ופרסום 
פעילות  את  לפרט  הדוח  על  כי  נקבע  אזרחית.  שנה  כל  של  הראשון  ברבעון  שנתי  דוח  של 
מניעה  וצעדי  והפליה  גזענות  בגין  בתלונות  לטיפול  בנוגע  הממשלה  ומשרדי  יחידת התיאום 

 ומדיניות אחרים שננקטו לשם קידום השוויון ומניעת הפליה.

. דוח 0202בהתאם, מתכבדת יחידת התיאום לפרסם את הדוח השנתי החמישי שלה לשנת  
זה מחולק לשני חלקים: חלקו הראשון מפרט את עבודת יחידת התיאום, וחלקו השני מפרט 

 את פעילות משרדי הממשלה ויחידות הסמך. 

ובפרט   0202לשנת   ייחודיים שהשפיעו על כלל הפעילות הממשלתית  היו מספר מאפיינים 
על הפעילות בתחום המאבק בגזענות: מערכות הבחירות, תקציב מדינה ההמשכי לאורך רוב 

 השנה, מגפת הקורונה ומבצע "שומר החומות". 

בשנת   קידמו  הממשלה  ממשרדי  מכמחצית  פחות  בדוח,  שיפורט  נגד   0202כפי  מדיניות 
 גזענות.

תלונות, והיא פעלה בצורה נרחבת לפיתוח ידע והכשרות   452התקבלו ביחידה    0202בשנת  
בתחום, בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה. בה בעת, המשיכה יחידת 
החברה  ארגוני  פורום  הובלת  לרבות  משמעותיים,  ציבור  שיתוף  תהליכי  להוביל  התיאום 
האזרחית למאבק בגזענות, חניכת צוות עבודה משותף למאבק בגזענות של השלטון המרכזי 

 והמקומי וביצוע מדגם טלפוני מייצג בחברה הערבית שתוצאותיו יובאו בהמשך הדוח.

בגזענות,  למאבק  בעתיד  ולפעול  להמשיך  התיאום  יחידת  של  יכולתה  את  להבטיח  כדי 
הקדישה יחידת התיאום השנה זמן רב לעבודת מטה, שמטרתה גיבוש תזכיר חוק במטרה לעגן 

 סמכויותיה ותחומי פעילותה בחקיקה ראשית. 



  28 0202ח פעילות לשנת “דו

 ‘פרק א
פעילות היחידה הממשלתית 

לתיאום המאבק בגזענות 
 0202בשנת 
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 רקע א. 
בדרישה למיגור גזענות ממסדית  0225בעקבות מחאות יוצאי אתיופיה בחודשים אפריל ומאי 

אתיופיה  יוצאי  נגד  הגזענות  למיגור  הבין־משרדי  הצוות  הוקם  בפרט,  יתר  ושיטור  בכלל 
 בראשותה של מנכ"לית משרד המשפטים דאז עו"ד אמי פלמור )להלן: "ועדת פלמור"(.

יולי   יחידה  פורסם  0226בחודש  בו היא הקמת  דוח ועדת פלמור. אחת ההמלצות המרכזיות 
אומצו  פלמור  ועדת  המלצות  המשפטים.  במשרד  בגזענות  המאבק  לתיאום  ממשלתית 

מספר   ממשלה  ממשלה    29.22.02264 מיום    2952בהחלטת  "החלטת  או 2952)להלן   "
 5.2.0227.5מיום  0054"( ובהחלטת ממשלה 2952"החלטה 

כלל הקבוצות  כלפי  גזענות ממסדית  ומיגור  זה כחמש שנים למניעה  יחידת התיאום פועלת 
בישראל על רקע צבע עור, מוצא, לאום או דת. לשם כך יחידת התיאום מובילה שינוי מדיניות 

 ופרקטיקות ארגוניות לקידום שוויון וחוסן חברתי במדינת ישראל. 

 ליחידה שלושה תחומי פעילות מרכזיים: •

 שינוי מערכתי וקידום מדיניות •

 פיתוח ידע והכשרות •

 טיפול בתלונות. •

ממשלה   הסטטוטוריים   2952החלטת  בגופים  למנות  הממשלה  משרדי  מנכ"לי  על  הטילה 
כ־ פועלים  כיום  ליחידה.  גזענות שכפופים מקצועית  ממונים למניעת   72שבתחום אחריותם 

 ממונים למניעת גזענות במשרדי הממשלה ויחידות הסמך. 

הממשלה   להחלטת  בהתאם  כך,  על  ציבורית   2952נוסף  מועצה  התיאום  יחידת  את  מלווה 
 מייעצת בלתי תלויה אשר מונתה על ידי שר המשפטים.

המועצה הציבורית המייעצת ליחידה הממשלתית לתיאום  ב. 
 המאבק בגזענות: 

הצוות הבין־משרדי למיגור הגזענות המליץ על הקמת מועצה ציבורית בלתי תלויה אשר תלווה 
החברה  נציגי  יהיו  במועצה  החברים  הצוות,  המלצת  פי  על  התיאום.  יחידת  פעילות  את 
האזרחית, נציגי ממשלה ומומחים רלוונטיים לתחום המאבק בגזענות. המלצת הצוות אומצה 

 .0226באוגוסט  29מיום  2952בהחלטת ממשלה 

שר  ידי  על  ייקבעו  המייעצת  הציבורית  המועצה  שתפקידי  נקבע  הממשלה  בהחלטת 
המשפטים ויכללו, בין היתר, מתן חוות דעת על הצעת תוכנית העבודה של יחידת התיאום ודיון 

 בדוח השנתי של יחידת התיאום. 

ה־  2952החלטה   4 הממשלה  בחברה   24של  אתיופיה  יוצאי  של  המיטבי  שילובם  לקידום  ממשלתית  "מדיניות 
 ).29.2.0226אימוץ המלצות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה" ) –הישראלית 

ה־  0054החלטה   5 הממשלה  בחברה   24של  אתיופיה  יוצאי  של  המיטבי  שילובם  לקידום  ממשלתית  "מדיניות 
אתפ/  –הישראלית   מס'  להחלטה  נגד   29.2.0226מיום    22תוספת  הגזענות  למיגור  הוועדה  המלצות  אימוץ  בעניין 

 ).5.2.0227יוצאי אתיופיה" )

http://graphics-lapam.org.il/clients/roam/gizanut/index.html
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בשנת  איילת שקד,  הכנסת  מינתה שרת המשפטים דאז חברת  בהתאם להחלטת הממשלה, 
, לתקופה בת שלוש שנים, את המועצה הציבורית שליוותה את יחידת התיאום וייעצה 0227

מעת  המייעצת  המועצה  כהונתה התכנסה  תקופת  במהלך  לפעילותה.  הראשונות  בשנים  לה 
לתחום  הקשורים  שונים  בנושאים  ליחידה  לייעץ  מנת  על  לרבעון,  אחת  כלל  בדרך  לעת, 
פעילותה ולחוות דעתה לגבי טיוטת הדוח השנתי והצעת תוכנית העבודה של יחידת התיאום. 

 פג תוקף מינוי המועצה הציבורית המייעצת הראשונה ליחידה. 0202בשנת 

 ישיבות בנושאים הבאים: 0202המועצה היוצאת קיימה בשנת 

 .0202דיון בדוח השנתי של יחידת התיאום לשנת  •

 דיון מיוחד בנושא היחס לאוכלוסייה החרדית בתקופת הקורונה. •

 דיון מיוחד בעקבות המהומות האלימות שהתרחשו במקביל למבצע "שומר החומות". •

 וחיווי דעת המועצה בנושא. 0200דיון בתוכנית העבודה של יחידת התיאום לשנת  •

את  ולהביע  תודה  להכיר  מבקשת  בגזענות  המאבק  לתיאום  הממשלתית  התיאום  יחידת 
 הערכתה לחברי המועצה היוצאת:

 יו"ר המועצה: המשנה לנשיאת בית המשפט העליון )בדימוס(, פרופ' אליקים רובינשטיין; •

 ד"ר שולה מולא, יו"ר אגודת יהודי אתיופיה; •

 גב' אלכס ריף, משוררת ופעילה חברתית, מנהלת מרכז תרבות יוצאי בריה"מ; •

 עו"ד גלעד סממה, עו"ד לימור גולדנברג־חדד ועו"ד אביטל בגין, הסיוע המשפטי; •

 גב' דניאלה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי במשרד החינוך; •

 ד"ר יואב הלר, מנכ"ל ארגון "מעוז"; •

 ד"ר יואב ספיר, הסנגור הציבורי הראשי; •

 פרופ' יובל אלבשן, הקריה האקדמית "אונו"; •

 נצ"מ מירי היבנר, ראש מחלקת משמעת במשטרת ישראל; •

 עו"ד מרים כבהא, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה; •

 הרב משה סלומון, יו"ר גרעין "הנני"; •

 עו"ד נורית ליטמן, משנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים(; •

 פרופ' עלי ותד, ראש המכון האקדמי הערבי לחינוך במכללה האקדמית בית ברל; •

 מר ציון רגב, מנהל תוכנית החומש בחינוך במזרח ירושלים; •

 גב' ריקי סיטון, מקימת ומנהלת פרויקט "חברותא". •

חדשה.   0202באוקטובר    05ביום   מייעצת  ציבורית  מועצה  סער  גדעון  המשפטים  שר  מינה 
העליון  המשפט  בית  לנשיאת  המשנה  לעמוד  ימשיך  המייעצת  הציבורית  המועצה  בראש 

חברים   במועצה  רובינשטיין.  אליקים  פרופ'  לישיבתה   25)בדימוס(  התכנסה  והיא  חברים, 
 .0202בדצמבר  20הראשונה ביום 
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 חברי המועצה המכהנים:

 עו"ד ענת מיסד כנען, הסנגורית הציבורית הארצית;  •
עו"ד אלון אלטמן, מ"מ המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים ופרקליט מחוז דרום  •

 )פלילי(;

 הרב בן ציון נורדמן, מייסד ויו"ר בתי ספר ומכון "מדעים ויהדות"; •

 מר דניאל אוריה, יו"ר עמותת "מטה יוצאי אתיופיה";  •

 פרופ' דניאל הרשקוביץ, נציב שירות המדינה;  •

 אל"מ וג'די סרחאן, ראש מנהל אוכלוסיות בצה"ל בדימוס;  •

 פרופ' יובל אלבשן, דיקן הקמפוסים הרב־תרבותיים בירושלים, הקריה האקדמית אונו; •

 עו"ד מרים כבהא, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה;  •

 עו"ד נוחי פוליטיס, מנהלת הסיוע המשפטי; •

 ח"כ לשעבר עו"ד נורית קורן; •

 פרופ' עלי ותד, סגן הנשיאה לעניינים אקדמיים, המכללה האקדמית בית ברל; •

 מר צבי זילבר, עורך ראשי, רדיו "לוצ'שייה"; •

 ד"ר צגה מלקו, הקריה האקדמית אונו; •

 גב' רבקה סיטון, מקימה ומנהלת פרויקט "חברותא"; •

 גב' רחלי פרנקל, מנהלת תוכנית הלכתא, מתן. •
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 שינוי מערכתי וקידום מדיניות:  ג. 
 . שיתופי פעולה בין־מגזריים: 2.ג

 :פורום ארגוני חברה אזרחית למאבק בגזענות

הושק פורום ארגוני החברה האזרחית למאבק בגזענות. בפורום חברים   0202בדצמבר  
מ לפורום   42-למעלה  מגוונים.  יעד  וקהלי  פעילות  אופי  ובעלי  אזרחית  חברה  ארגוני 

 הוגדרו מספר מטרות:

למאבק  • הנוגע  בכל  האזרחית  החברה  לארגוני  הממשלה  בין  הפעולה  שיתוף  הידוק 
 בגזענות, בייחוד לשם חיבור לצרכים בשטח בקרב ציבורים שונים. 

למאבק  • הממשלה  פעולות  לגבי  התייחסויות  וקבלת  מידע  שיתוף  הדדי:  ידע  שיתוף 
הפעילות  המשך  לטובת  האזרחית  בחברה  והניסיון  המצטבר  הידע  ומינוף  בגזענות 

 הממשלתית בתחום. 

גזענות  • ולמניעת  למיגור  לקדם  יכולה  שהמדינה  למהלכים  ורעיונות  הצעות  קבלת 
 ממסדית.

התקיימו חמישה מפגשים: ארבעה מהם בהתאם לתוכנית העבודה   0202במהלך שנת  
מאי   אירועי  בזמן  שכונס  חירום  מפגש  ועוד  נערכו 0202המקורית  הפורום  מפגשי   .

 בפלטפורמה מקוונת. 

 :0202להלן פירוט נושאי מפגשי הפורום בשנת 

 ;0202: הצגת דוח יחידת התיאום לשנת 0202מרץ  •

"שומר 0202מאי   • למבצע  במקביל  שהתרחשו  המהומות  בעקבות  חירום  מפגש   :
 החומות";

 : מפגש בנושא שיטור ופרופיילינג;0202יוני  •

 ;0200: מפגש בנושא תוכנית העבודה של יחידת התיאום לשנת 0202ספטמבר  •

 : מפגש בנושא חינוך נגד גזענות.0202דצמבר  •
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אחת לרבעון נשלח לחברי פורום ארגוני חברה אזרחית עלון מידע לשם עדכון ושיתוף 
שנת   במהלך  התייעצה  התיאום  יחידת  כן,  כמו  התיאום.  יחידת  באופן   0202בפעילות 

פרטני עם חלק מחברי הפורום בנושאים שונים. כך למשל, חברי הפורום השתתפו ביום 
 הערכת מצב לפעילות יחידת התיאום וגיבוש תוכנית העבודה של יחידת התיאום.

 :0202. אירועי מאי 0.ג

, במקביל למבצע "שומר החומות", התרחשו מהומות אלימות בערים שונות 0202במאי  
בישראל. האווירה הציבורית המתוחה הובילה לעלייה במקרים וההתבטאויות הגזעניים. 

 יחידת התיאום נקטה מספר פעולות מיידיות בתחומי פעילותה:

כינוס חירום של פורום ארגוני חברה אזרחית במטרה לקבל חיווי בזמן אמת של המצב  •
 בשטח;

 כינוס חירום של המועצה הציבורית המייעצת ליחידה להתייעצות על דרכי פעולה; •

ולאפשר  • הממונים  את  להנחות  כדי  גזענות  למניעת  הממונים  פורום  של  חירום  כינוס 
עת  באותה  הממונים  התמודדו  שעימן  למורכבויות  בנוגע  והתייעצות  עמיתים  שיח 

 במסגרת תפקידם; 

המאבק  • לתיאום  היחידה  החינוך,  במשרד  הוראה  עובדי  מנהל  של  משותפת  פנייה 
בקריאה  מורים  בהכשרות  האקדמי  לסגל  מופ"ת  ומכון  המשפטים  במשרד  בגזענות 
ולשלוח  הדדית  וערבות  סובלנות  על  המבוסס  משותף  קיום  לקידום  פעילויות  לקיים 

 מנשרים בנושא;

ממשל • במפגש  אזרחית–השתתפות  אדם –חברה  לזכויות  מינרבה  מרכז  של  אקדמיה 
שביתה   –באוניברסיטה העברית בירושלים בנושא "חופש הביטוי הפוליטי ויחסי עבודה  

פוליטית ומחאה על רקע אירועי השבועות האחרונים", שהתקיים בעקבות טענות רבות 
שעלו על כוונת מעסיקים לפטר עובדים ערבים שנעדרו מעבודתם ליום אחד במסגרת 

 מחאה; 

חיים  • בנושא  שונים  ממשלה  משרדי  של  )קמפיינים(  פרסום  למסעות  במה  מתן 
יחידת התיאום במטרה להרגיע  עת בעמוד הפייסבוק של  באותה  משותפים שפורסמו 

 את האווירה הציבורית; 

הנחיית הממונים למניעת גזענות לשלוח לעובדים במשרדיהם איגרת ובה פרטי הקשר  •
יכולה  מדינה  עובד  של  גזענית  שהתבטאות  כך  על  ותזכורת  תלונות  להגשת  שלהם 

 לעלות כדי עבירת משמעת; 

מרחב  • ליצירת  כלים  מפרט  ופרחים" למשרדי הממשלה. העלון  קוצים  "על  עלון  הפצת 
עבודה מכבד בזמנים מתוחים. זהו עלון בן עמוד אחד שמפרט טעויות נפוצות )קוצים(, 

 6כלים אישיים להתמודדות )פרחים( וכלים ארגוניים )זרים(.

 https:33www.gov.il3he3departments3news3flowers_05לעיון בעלון "על קוצים ופרחים":  6

https://www.gov.il/he/departments/news/flowers_25
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 . עיגון סמכויות יחידת התיאום בחוק3.ג

ממשלה   בהחלטת  נקבעו  התיאום  יחידת  בסיס   26.2.0226מיום    2952תפקידי  ועל 
ממשלה  להחלטת  ב'  בנספח  הקמתה.  מיום  התיאום  יחידת  פעלה  זו  ממשלה  החלטת 

יחידת   2952 של  סמכויותיה  עיגון  ייבחן  לפעילותה  הראשונה  השנה  שבתום  נקבע 
התיאום בחקיקה. יחידת התיאום פועלת זה כחמש שנים מבלי שפעילותה, סמכויותיה, 

התקיימה עבודת מטה, שכללה   0202תפקידיה ותקציבה יעוגנו בחקיקה ראשית. בשנת  
בהתאם   20לפחות   וחקיקה.  יעוץ  נציגי  עם  ביחד  חוק  תזכיר  גיבוש  לשם  פגישות 

לתוכנית העבודה המשותפת שגובשה ליחידה ולייעוץ וחקיקה, סוכם שעד סוף הרבעון 
 יפורסם תזכיר חוק להתייחסות הציבור. 0200השלישי של שנת 

 . נוהל הזדהות:4.ג 

ידי  על  גובש  בפני שוטר"  וחובת הזדהות  זהות  "הצגת תעודת  נוהל משטרתי שכותרתו 
המשפטים. ומשרד  ישראל  הנוהל   7משטרת  נגד  עתרו  אזרחית  חברה  ארגוני  מספר 

 05.2.0202ודרשו לבטל את סמכות המשטרה לדרוש הזדהות מאדם ללא חשד. ביום  
שסעיף   העליון  המשפט  בית  מאדם   0פסק  לדרוש  שוטר  מסמיך  זהות  תעודת  לחוק 

זו  כי סמכות  נקבע  זאת,  עם  עבירה.  לביצוע  גם אם לא התעורר חשד סביר  להזדהות, 
זיקה  של  ולקיומה  המחויבים,  בשינויים  המעצרים,  לחוק  ג'  פרק  להוראות  כפופה 
כי  נקבע  כן,  כמו  הזהות.  בתעודת  המידע המצוי  ובין  להזדהות  בין הדרישה  קונקרטית 

סעיף   לפי  בהתאם  אדם,  של  ב"עיכוב"  כרוכה  להזדהות  המעצרים.   69הדרישה  לחוק 
לחוק תעודת זהות אינו מסמיך שוטר לבצע פעולות  0לצד זאת, פסק הדין קבע כי סעיף 

עם  טלפוני  בירור  או  המשטרתי  במסוף  פרטים  בדיקת  תשאול,  כגון  נוספות,  שיטור 
 2המוקד המשטרתי.

העותרים בהליך המקורי הגישו בקשה לקיום דיון נוסף על הקביעה בפסק הדין שסעיף 
לביצוע   0 גם כשאין חשד סביר  זהות  זהות מסמיך שוטר לדרוש תעודת  לחוק תעודת 

עבירה. המדינה הגישה בקשה לקיום דיון נוסף על הקביעה כי שוטר אינו מוסמך לבצע 
, דחה כב' המשנה 09.20.0202פעולות שיטור נוספות לאחר עיון בתעודת הזהות. ביום  

נוהל   22לנשיאה הנדל את שתי הבקשות לקיום דיון והורה שתוך   ימים ייכנס לתוקפו 
 .05.2.0202משטרתי התואם את פסק הדין מיום 

 . חינוך נגד גזענות:5.ג 

 חוזר משרד החינוך למוסדות להכשרת עובדי הוראה

הוקמה ועדה של המועצה להשכלה גבוהה לגיבוש מתווה חדש להכשרה   0227בשנת  
 02להוראה במוסדות להשכלה גבוהה, בראשות ד"ר רבקה ודמני ופרופ' עפרה ענבר. ב־

הגישה יחידת התיאום נייר עמדה למועצה להשכלה גבוהה, בו היא מבקשת  0222במרץ 
ב־ גזענות.  נגד  החינוך  נושא  את  החדש  במתווה  התפרסם   0202בפברואר    02לשלב 

ישראל   7 במשטרת  המבצעים  אגף  )  002.220.29נוהל  שוטר"  בפני  הזדהות  וחובת  זהות  תעודת  (. 5.7.0202""הצגת 
 https:33www.police.gov.il3menifa392.002.220.29_0.pdfלעיון בנוהל: 

 ).05.2.0202משטרת ישראל )פורסם בנבו  נ' צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה –עמותת טבקה  29-4455בג"ץ  8

https://www.police.gov.il/menifa/90.220.002.19_2.pdf
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למניעת  "חינוך  היתר  בין  הכולל  "המתווה"(,  )להלן  הוראה  עובדי  להכשרת  המתווה 
 9גזענות" כאחד ממרכיבי הליבה שלו.

, בוצעה פעילות משמעותית של יחידת התיאום עם 0202לאחר פרסום המתווה, במהלך 
מנהל עובדי הוראה במשרד החינוך ושותפים מהמכללות ומהחברה האזרחית שעוסקים 
משרד  חוזר  גובש  זו  משותפת  עבודה  במסגרת  גזענות.  נגד  הוראה  עובדי  בהכשרת 
עובדי  להכשרת  מהמוסדות  החינוך  משרד  של  והציפייה  הכוונה  את  המפרט  החינוך, 
הוראה בנוגע להטמעת חינוך לחיים משותפים וחינוך נגד גזענות. החוזר כולל עקרונות 

ה המבנית,  ברמה  לפעולות  והצעות  והאישית.ממסדיתמנחים  הבין־אישית  המתווה   22, 
העקרונות  הטמעת  לבחינת  חיצוני,  גורם  באמצעות  החינוך,  משרד  של  במחקר  מלווה 

 ובחינת התוצאה של הטמעת המתווה.

 22יחידת לימוד בהיסטוריה לחטיבות הביניים

, הובילה יחידת התיאום ומימנה פיתוח יחידת לימוד על גזענות בהיסטוריה 0202בשנת  
"גזענות  היוזמה  החינוך.  במשרד  הפדגוגית  המזכירות  ואישור  בתמיכה  מט"ח,  ידי  על 
בהיסטוריה" מעמידה לרשות מורים להיסטוריה בחטיבות הביניים יחידות לימוד שדרכן 
ההיבטים  ואת  הגזענות  תופעת  של  ההיסטורי  ההקשר  את  לעומק  להבין  אפשר 

בשנת   כיום.  לעולמנו  גם  שרלוונטיים  אליה,  הנלווים  יחידת   0202החברתיים  נכנסה 
לנובמבר   22הלימוד לתוכנית הלימודים המחייבת בהיסטוריה לשנת תשפ"ב. כמו כן, ב־

נציגת   0202 הציגה  ובו  מפמ"ר(,  )כנס  להיסטוריה  למורים  ארצי  כנס הכשרה  התקיים 
 מורים ומורות להיסטוריה. 427יחידת התיאום את יחידת הלימוד בפני 

דוח ועדת המומחים לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל משרד החינוך   9
 קישורראו (. לעיון בדוח: 0202)אפריל 

 קישורראו (. לעיון בחוזר: 0202)חינוך לחיים משותפים וחינוך נגד גזענות משרד החינוך  10

 קישורראו לעיון ביחידת הלימוד בנושא "גזענות בהיסטוריה":  11

https://che.org.il/wp-content/uploads/decisions/501296/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-%D7%90-%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%94%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-23.2.2021.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/hozer/he/hozer.pdf
https://lo.cet.ac.il/player/?document=bd02ce2b-d911-44d8-af87-dd70021ba423&lang&fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a27bd0a710a2196f&application_server_address=tie3.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
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 פיתוח ידע והכשרות:  ד. 

 . הכשרה וליווי מקצועי של ממונים משרדיים למניעת גזענות:2.ד

ממשלה   הסטטוטוריים   2952החלטת  בגופים  למנות  הממשלה  חברי  על  הטילה 
הממשלתית  ליחידה  מקצועית  שכפוף  גזענות,  למניעת  ממונה  אחריותם  שבתחום 

ממונים למניעת גזענות במשרדי הממשלה  72לתיאום המאבק בגזענות. כיום פועלים כ־
 ויחידות הסמך. יחידת התיאום מכשירה ומלווה מקצועית את הממונים.

 מחזור שלישי של קורס הכשרה לממונים

ניתן לקיים הכשרות עקב מגפת הקורונה והעדר  אחרי תקופה ממושכת שבה לא היה 
המחזור השלישי של הקורס להכשרת ממונים למניעת   0202תקציב, נפתח באוקטובר  

גזענות, בשיתוף פעולה עם אגף ההדרכה של נציבות שירות המדינה. בקורס השתתפו 
 משרדי ממשלה ויחידות סמך.  29ממונים מ־

ושלושה  פרונטליים  מפגשים  שבעה  מתוכם  מלאים,  מפגשים  עשרה  כלל  הקורס 
יחידת התיאום,  והיכרות, הכרת פעילות  כללו: פתיחה  מפגשים מקוונים. תוכני הקורס 
עקרונות  "גזענות",  במושג  והעמקה  רקע  חברתיות,  הבניות  להמחשת  סימולציה  תרגיל 
יחידת התיאום(, סיור שטח  ידי  "ההלפר" )מדריך ארגוני למאבק בגזענות שפורסם על 
בלוד, הקניית ידע וכלים לזיהוי פרקטיקות ארגוניות מדירות, יצירת פרקטיקות חלופיות 
בתלונות  לטיפול  רכות  מיומנויות  הקניית  מנוסים,  מממונים  למידה  בארגון,  והטמעתן 
במרכז סימולציה, עיסוק בממשק בין עבודת הממונה למניעת גזענות לעבודת הממונה 

 על הגיוון התעסוקתי במשרד ועוד.

 בתמונה: הממונים שהשתתפו בהכשרה מציגים את פרויקט סיום הקורס שהגישו.

 הכשרה וליווי מקצועי שוטף של הממונים למניעת גזענות:

התקיימו   0202יחידת התיאום מקיימת מדי חודש מפגש מקוון של כל הממונים. בשנת  
 מפגשי ממונים, שבחלקם השתתפו מרצים אורחים. להלן פירוט המפגשים: 20



 משרד המשפטים  37

 תוכן המפגש תאריך

4.2.0202 
  

 מפגש פתיחת שנה:
 הצגת התוכנית השנתית של הפורום ומטרותיו •
 הצגת תוכנית העבודה של יחידת התיאום •
 0202ציפיות מהממונים לשנת  •
 הצגת נוהל העבודה של הממונים •

 הצגת מפת הידע לקידום מוביליות חברתית, עומרי זגן מקרן רש"י 2.0.0202

"ההלפר: מדריך ארגוני למאבק בגזענות", ד"ר גליה בונה מיחידת  2.2.0202
 התיאום הממשלתית למאבק בגזענות

, עו"ד סוזן דסוקי מיחידת 0202הדוח השנתי של יחידת התיאום לשנת  29.4.0202
 התיאום הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות

הדין המשמעתי, עו"ד גיא דוד, מנהל אגף המשמעת בנציבות שירות  04.5.0202
 המדינה

לימוד עמיתים, זרקור על פעילותם של ארבעה ממונים: רונית אסא,  7.6.0202
משרד הביטחון; גלית ארזי, הרשות למיפוי ישראל; מסעד מסעד, משרד 

     המשפטים; צביקה אוהל, משרד מבקר המדינה.           

הסתה וחופש הביטוי, עו"ד חן שלום, המחלקה לתפקידים מיוחדים  5.7.0202
 בפרקליטות המדינה

במשרד  הפליה במתן שירות, עו"ד מירב שיבק מהסיוע המשפטי 0.2.0202
 המשפטים

הסבר על איסוף המידע ממשרדי הממשלה לקראת הדוח השנתי של  22.9.0202
, עו"ד אווקה זנה ועו"ד עדי בן־חורין מיחידת 0202יחידת התיאום לשנת 

 התיאום הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות.

ייצוג החברה הערבית בתקשורת וההשלכות על אזרחים, הממונה  4.22.0202
 למניעת גזענות במשרד המשפטים, עו"ד מסעד מסעד

מרצים אורחים: אורנה  –בניית קהילת מובילי שינוי בקרב העובדים  0.22.0202
שני, המרכז הבין־תרבותי בירושלים, וצביקה אוהל, ממונה במשרד 

 מבקר המדינה

פרויקט שמ"ש: הצגת היוזמות, חלוקה לצוותים וסיעור מוחות לגיבוש  24.20.0202
 עבודת הצוותים

נוסף על כך, הממונים מונחים מקצועית באופן פרטני בהתאם לצרכים המשתנים בין משרדי 
כחלק  לממונים.  שמוגשות  גזענות  על  בתלונות  הטיפול  ובמסגרת  הסמך  ויחידות  הממשלה 
מתהליך ההכשרה המקצועית הפרטנית של הממונים, קיימו ראש יחידת התיאום עו"ד אווקה 

ממונים,   50זנה ומנהלת תחום בכיר פיתוח ידע והכשרות ד"ר גליה בונה פגישות אישיות עם  
בין  ציפיות  תיאום  נערך  הפגישות  במסגרת  ולייעץ.  להנחות  בפעילותם,  להתעדכן  מנת  על 

 יחידת התיאום לממונים והוגדרו אמות מידה מקצועיות לממונה למניעת גזענות:
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 20ההלפר: מדריך ארגוני למאבק בגזענות:. 0ד.

בסוף   התיאום  יחידת  באתר  פורסם  בגזענות"  למאבק  ארגוני  מדריך  . 0202"ההלפר: 
הוא הוצג במסגרת פורום   –התקיים מפגש ממונים ייעודי להצגת המדריך   0202במהלך  

ב"גלובס"  22ארגוני החברה אזרחית למאבק בגזענות וכן פורסמו על בסיסו מאמר דעה 
 24ופרק לחוברת שפורסמה על ידי "שתיל".

 . פיתוח סרטונים ומערך להכשרת צוותים רפואיים:3ד.
במסגרת שיתוף פעולה בין יחידת התיאום למשרד הבריאות פותחו שני מערכי שיעור 
סרטון  כולל  הראשון  המערך  חולים.  בבתי  רפואיים  לצוותים  המיועדים  גזענות  בנושא 
שיח  לעורר  ומטרתו  הבריאות,  במערכת  גזענות  שחוו  שונים  אנשים  של  עדויות  של 
ומודעות בקרב הצוותים על אודות התופעה; המערך השני מציג סיטואציה שבה מטופל 
נוהג בגזענות כלפי מטפלת, ומציג שלוש דרכים שונות להתמודדות עימה, ומטרתו לתת 

 כלי התמודדות לצוותים הרפואיים. 

שני   0202בשנת   התקיימו  שבמסגרתו  שבטבריה,  פוריה  חולים  בבית  פיילוט  נערך 
כ־ השתתפו  מפגש  בכל  במרכז.  רפואיים  לצוותים  )רופאות   25שיעורים  צוות  אנשי 

ומטעם  התיאום  יחידת  מטעם  נציגים  ונכחו  ועוד(  קב"טים  ואחים,  אחיות  ורופאים, 

https:33www.gov.il3he3departments3news3):  0202)הלפר: מדריך ארגוני למאבק בגזענות  משרד המשפטים   12
helper 

https:33www.globes.co.il3)  27.6.0202)  גלובסד"ר גליה בונה "חייבים להתמודד עם הגזענות במקומות העבודה"   13
news3article.aspx?did=2222274924 

 ראו קישור(. לעיון: 0202)נקודת מבט על אתגרי הגיוון  –פאזל תעסוקתי בישראל שתיל  14

https://www.gov.il/he/departments/news/helper
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001374934
https://puzzleshatil.org.il/%d7%a4%d7%90%d7%96%d7%9c-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8/
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כולו  משרד הבריאות. בסוף כל מערך התקיים משוב עם המשתתפים, ואחרי הפיילוט 
דויקו  הלקחים  בעקבות  הבריאות.  ומשרד  התיאום  יחידת  נציגי  של  משובים  התקיימו 
המערכים וכעת הם מוכנים לשימוש. כמו כן, יחידת התיאום עובדת על תוכנית להעברת 

 .0200המערכים במחלקות בתי החולים בישראל במהלך 

 . סקר בחברה הערבית:4ד.

גזענות ממסדית כלפי כלל חלקי החברה בישראל. עם  יחידת התיאום פועלת למניעת 
זאת, שיעור הפניות מהחברה הערבית נמוך לעומת שיעור החברה הערבית באוכלוסייה 

בחרה יחידת התיאום ביעד אסטרטגי של חיזוק   0200הכללית. בתוכנית העבודה לשנת  
 אמון הציבור הערבי ביחידה. 

ולייצר  יחידת התיאום  ידי  כדי לבסס את המדיניות שתגובש עבור החברה הערבית על 
מסד נתונים שיוכל לשמש את יחידת התיאום וכלל משרדי הממשלה, הוחלט על ביצוע 
ובאילו  האם  לבחון  היא  הסקר  מטרת  ממסדית.  גזענות  בנושא  הערבית  בחברה  סקר 
תחומים סובל הציבור הערבי מגזענות ממסדית והאם יש סיבות שמונעות ממנו לפנות 
ידי  על  היחידה  עבור  בוצע  הנתונים  איסוף  ממסדית.  בגזענות  נתקל  כשהוא  ליחידה 

 522, המדגם כולל  0202במהלך השבועיים האחרונים של חודש דצמבר    matrixחברת  
בני   ונשים.  72–22משיבים  גברים  מאוכלוסיית   422,  מייצג  ארצי  במדגם  משתתפים 

 נדגמים מהעיר טייבה.  222החברה הערבית בצפון הארץ, במרכזה ובאזור הדרום. 

ובאילו  הערבית  החברה  כלפי  מוסדית  גזענות  של  קיומה  על  נשאלו  המשתתפים 
ויחידת  הממשלה  משרדי  פעילות  עם  היכרות  המוסדית,  הגזענות  השפעות  תחומים, 
כן נבחנה השאלה אם פנו בעבר ליחידה, ואם  התיאום למיגור הגזענות המוסדית. כמו 

 מאיזו סיבה. –לא 

 מהמשיבים לסקר סבורים שיש בישראל גזענות מוסדית כנגד החברה הערבית. 222 •

 מהמשיבים חוו בעצמם גזענות מוסדית או מכירים אישית מישהו שנפגע ממנה. 662 •

שירות  • בקבלת  הם  מוסדית  גזענות  בהם  שקיימת  המרכזיים  התחומים  המשיבים,  לפי 
משאבים.   ובהקצאת  הממשלה  מוסדית   022במשרדי  בגזענות  נתקלו  מהמשיבים 

 שקשורה לתעסוקה.

ו־  622 • מועטה,  במידה  המוסדית  בגזענות  נאבקת  שהמדינה  סבורים   222מהמשיבים 
 מהמשיבים סבורים שיש להגביר אכיפה וענישה ככלי למיגור הגזענות המוסדית. 

מהסקר עולה שקיימת בעיה של העדר אמון של החברה הערבית בפעילות הממשלתית  •
השיבו שאם ייתקלו בעתיד בהפליה בשל היותם ערבים, לא יפנו   772למיגור הגזענות.  

ליחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות. שני הנימוקים העיקריים לכך היו חוסר 
 ).042( והעדר אמון במערכת הממשלתית )462אמון שיחידת התיאום תעזור )
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 להלן תוצאות הסקר בפירוט:

 האם את/ה חושב/ת שקיימת גזענות ממסדית במדינת ישראל כלפי כלל החברה הערבית?

 878לא  138כן 

 כלפי בני החברה הערבית בכלל בישראל? ממסדיתבאילו שני תחומים קיימת גזענות 

 בקבלת שירות במשרדי ממשלה  022
 בהקצאת משאבים  292
 בתשתיות  262
 בקבלה לעבודה  222
 במקום העבודה  202
 בתחבורה  222

 ברשות המקומית  92

והפליה   לגזענות  שיש  וההשפעות  ההשלכות  בעיניך  החברה   ממסדיתמהן  בני  כלפי  זו 
 הערבית בישראל? 

 כעס ותסכול  002
 הגדלת פערים  002
 חוסר תעסוקה והזדמנויות  292
 עוני והדרה  262
 אלימות ופשיעה  202
 ניכור וחוסר שייכות  92
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וגזענות   בהפליה  נתקלת  אישית   ממסדיתהאם  מכיר/ה  שאת/ה  מישהו  כלפי  או  כלפיך 
תאר/י בקצרה את חוויות הגזענות או   –בישראל על רקע היותו/ה או היותך ערבי/ה? אם כן  

 .ממסדיתההפליה ה

 .ממסדיתאו מכירים אדם שחווה גזענות  ממסדיתמהנשאלים השיבו שחוו גזענות  662

גזענות   שחוו  המשיבים  דיווחו  שבהם  התחומים  של  נושאים  לפי  חלוקה  . ממסדיתלהלן 
 החלוקה נעשתה בשלב עיבוד התשובות, על בסיס תשובות פתוחות שהתקבלו לשאלה זו:

 עבודה  21%
 יחסי גזעני/מפלה מצד האוכלוסייה  16%
 בדיקות מורחבות/מניעת כניסה  14%
 משטרת ישראל  8%
 מוסדות/שירותים ממשלתיים  7%
 לימודים  7%
 אחר  5%
 בעיות תשתית/חשמל ביישוב  3%
 שירות בבתי חולים   2%
 שירות מחברות תקשורת  1%
 ענישה בגלל פוסטים על רקע אידיאולוגי  1%
 מעצר בשל השתתפות בהפגנות  1%

ה וההפליה  בגזענות  להיאבק  פועלת  המדינה  לדעתך  מידה  ערביי   ממסדיתבאיזו  כלפי 
 ( 11עד  1ישראל? )מ־

 2-2במידה מועטה    622
 4-6במידה בינונית    202
 7-22במידה גבוהה    72
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האם את/ה מכיר/ה או שמעת על פעולות אלו, או פעולות אחרות אשר הממשלה עושה 
 לטובת המאבק בגזענות?

 כן  262
 לא  242

נוסף למה שהמדינה כבר עושה, אילו עוד דברים המדינה יכולה לעשות כדי להתמודד עם 
 ?ממסדיתהגזענות וההפליה ה

 ענישה  ואכיפה  222
 חינוך לחיים שוויוניים ומשותפים  002
 חקיקה לשוויון  252

העסקת ערבים בשירות המדינה ובתחומים   252
 נחשקים

 תמיכה בזוגות צעירים  72
 הקצאת תקציבים ייעודיים לטיפול בגזענות  62
 אחר  02

 היכרות עם יחידת התיאום הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות:

במידה 
 מועטה

 במידה גבוהה

היכרות עם 
 היחידה

פנו אל החידה 
 )מקרב המכירים(

יעילות הפניה 
 )מקרב הפונים(

 לא

 כן

 לא

 כן
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מה  נשאלו  מעולם  אליה  פנו  לא  אך  התיאום  יחידת  את  מכירים  שהם  שציינו  משיבים 
 הסיבה לכך. להלן התפלגות התשובות:

 לא מאמין שיוכלו לעזור  502
 אין לי אמון במערכת  022
 לא יודע איך ליצור קשר  272
 לא יודע/אין תשובה  222

אם תיתקל/י בעתיד בהפליה על רקע היותך ערבי/ה, האם תפנה/תפני ליחידה הממשלתית 
 לתיאום המאבק בגזענות?

 לא

 כן

תהליך  אחר
בירוקרטי 

 וארוך

עלול 
לסבך 
 יותר

אין לי 
אמון 

 במערכת

לא מאמין 
שהיחידה 

 תעזור

כוונות פניה 
 ליחידה

סיבות לחוסר 
 פניה

 . כנסים והרצאות:5ד.
 כנס שנתי:

הבין  0202במרץ   היום  לציון  הכנס השנתי  את  יחידת התיאום  למאבק -קיימה  לאומי 
בגזענות באופן מקוון בשל מגבלות הקורונה. הכנס עסק בגבולות שבין חופש הביטוי 
גזענות  למניעת  עו"ד מסעד מסעד, הממונה  ידי  על  הונחה  גזעני. הכנס  למניעת שיח 
במשרד המשפטים, וכלל דברי ברכה של ח"כ בני גנץ, שר המשפטים דאז, עו"ד סיגל 
המשנה  רובינשטיין,  אליקים  ופרופ'  דאז  המשפטים  משרד  מנכ"לית  מ"מ  יעקובי, 
ליחידה;  המייעצת  הציבורית  המועצה  ויו"ר  )בדימוס(  העליון  המשפט  בית  לנשיאת 
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ופאנל  זנה  אווקה  עו"ד  התיאום,  יחידת  מנהל  ידי  על  התיאום  יחידת  פעילות  הצגת 
הרב־תרבותיים  הקמפוסים  דיקן  אלבשן,  יובל  פרופ'  הנחה  הפאנל  את  בנושא. 
בירושלים, הקריה האקדמית אונו וחבר המועצה המייעצת ליחידה. השתתפו בפאנל: 
לשעבר,  ציבורי־מנהלי(  )משפט  לממשלה  המשפטי  ליועץ  המשנה  זילבר,  דינה  עו"ד 
המכללה  למשפטים  הספר  בית  דיקן  ותד,  מוחמד  פרופ'  רובינשטיין,  אליקים  פרופ' 
מיוחדים  לתפקידים  המדינה  לפרקליט  המשנה  ליטמן,  נורית  ועו"ד  צפת  האקדמית 

 דאז. 

 הצגה בכנס בין־לאומי רב תרבותיות בחינוך:

חינוך   22.6.0202ביום   על  בין־לאומי  בכנס  התיאום  מיחידת  בונה  גליה  ד"ר  הציגה 
מודל  את  בישראל,  האזרח  לזכויות  האגודה  של  החינוך  מחלקת  עם  יחד  בין־תרבותי, 
בסיס  על  פיתחה  שהאגודה  מורים  והשתלמות  בונה  ד"ר  שפיתחה  הממדים  ארבעת 
הבית  במרחב  והדרה  גזענות  של  ומסרים  פרקטיקות  לזיהוי  כלי  הוא  המודל  המודל. 

 ספרי ולהובלת שינוי משמעותי וארוך טווח.
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 טיפול בתלונות:  ה. 
, יחידת התיאום משמשת כתובת ייעודית לתלונות הציבור 2952בהתאם להחלטת הממשלה  

 בנושא גזענות ממסדית והפליה במתן שירות ציבורי.

 תיקים בגין תלונות בנושא גזענות.  452נפתחו ביחידה  0202בשנת 

של  הכולל  היקפה  את  משקף  ואינו  ביחידה  שהתקבלו  בתלונות  רק  עוסק  זה  בדוח  הדיווח 
תופעת הגזענות הממסדית בישראל. הנחת המוצא שלנו היא שיחידת התיאום אינה מונגשת 
דיה לציבור, לא נעשו הליכי פרסום משמעותיים להנגשתה, ורבים עדיין לא יודעים על קיומה 
ודרכי הפנייה אליה. כמו כן, לא התקיים מחקר מקיף בארץ בנושא זה שיכול לתת תמונת מצב 

 רחבה בנושא תופעת הגזענות בישראל.

שנפתחו  התיקים  בהיקף  יציבות  ישנה  כי  מלמדת  ביחידה  שנפתחו  התיקים  היקף  השוואת 
 בשלושת השנים האחרונות. 

פילוח כמות תיקים 
שנפתחו השנה 

בהשוואה לשנים 
 קודמות

 לפי חודשים: 0101פילוח תלונות שהתקבלו במהלך שנת 

 דצמ' נוב' אוק' ספט' אוג' יולי יוני מאי אפר' מרץ פבר' ינו'
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 פילוח לפי הגורם הפונה:

 ח"כ  %1

 משרד ממשלתי  %1

 עו"ד מייצג  %1

 אחר  %1

 יוזמת יחידה  %1

 ארגון חברה אזרחית  %1

 אנונימי   %%1

 ממונה למניעת גזענות  %31

 פונה  %01

מהתלונות התקבלו באופן ישיר על ידי המתלוננים,   622ניתוח אופן קבלת התלונות מלמד כי  
אזרחית,    92 חברה  ארגוני  במשרדי   222באמצעות  גזענות  למניעת  ממונים  באמצעות 

 ביוזמת יחידת התיאום.  02באופן אנונימי,  202הממשלה, 

 לפי נושאים:  0202סך כל הפניות שהתקבלו ב־

 פילוח לפי נושא הפנייה

 עבירה ממניע גזעני   31
 חינוך  %1
 התבטאות גזענית במשרד ממשלתי  %1
 משטרה   %1
 קורונה  %1
 פרסום גזעני / סטראוטיפי  %1
 התבטאות גזענית במרחב הציבורי  %01
 תעסוקה  %%1
 לא בתחום טיפול  %%1
 אפליה במתן שירות  %31
 אחר   %1

מהתלונות הן בנושא הפליה במתן שירות,   022פילוח התלונות לפי נושאי הפנייה מלמד כי  
בתעסוקה,    222 הפליה  הציבורי,    222בנושא  במרחב  גזענית  התבטאות  פרסום   92בנושא 

הציבורי,   במרחב  המדינה,    72גזעני/סטראוטיפי  בשירות  גזענית  בנושא   72התבטאות 
בנושא שאינו בתחום סמכות  272בנושא עבירות ממניע גזעני,  22בנושא חינוך,  42משטרה, 

 יחידת התיאום. 
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 פילוח לפי קבוצת האוכלוסיה הנפגעת

 דרוזי  %1
 מבקשי מקלט  %1
 מזרחי   %1
 רוסי  %1
 יהודי  %1
 קורונה  %01
 חרדי  %01
 אחר  %31
 אתיופי  %%1
 ערבי  %%1

כי   ללמוד  ניתן  הפונים  זהות  אתיופיה,   042מפילוח  יוצאי  לישראלים  משתייכים  מהפונים 
הערבית,    042 החברה  החרדית,    222לבני  החברה  זיהוי,    72בני  ללא  ישראלים   62יהודים 

ברית המועצות לשעבר,   עדות המזרח,    42יוצאי  קורונה,    222בני  אחר   202בנושא  בנושא 
 שאינו בתחום הסמכות של יחידת התיאום.

 . אופן הגשת תלונה:2ה.

ניתן להגיש ליחידה תלונה בדרכים מגוונות: טופס מקוון, דואר אלקטרוני ייעודי להגשת 
 תלונות, פקס ובאמצעות דף הפייסבוק של יחידת התיאום. 

בתלונה  הטיפול  בתלונות.  לטיפול  מסודר  נוהל  פי  על  ביחידה  מטופלות  התלונות 
מתבצע באופן הזה: תלונה מתקבלת ביחידה באחד האמצעים ונבדקת באופן ראשוני. 
בחינת  תיק. לאחר  נפתח  ציבורי,  גזענית של מוסד  אם היא מעוררת חשד להתנהלות 
לטפל  והרלוונטיות  בעל הסמכות  הממשלתי  לגורם  מועברת  וסיווגה, התלונה  התלונה 
בה. כל תלונה מתועדת במערכת לניהול תלונות ומתבצע מעקב אחר הטיפול בתלונה 

 על ידי הגורם המטפל האחראי 
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 להלן תרשים טיפול בתלונה:

 קבלת תלונה

תלונה הנוגעת 
למדיניות פסולה של 
 גורם ממשלתי/ציבורי

טיפול בתלונה 
במסגרת יחידת 

 התיאום

פנייה לקבלת התייחסות 
הגורם הפוגע או מנהל 

 הגוף הרלוונטי

פנייה לקבלת תגובת 
 הפונה/הנפגע

גיבוש עמדה והחלטה 
בדבר אופן הטיפול 

 בתלונה

בדיקה  לשינוי 
 מדיניות

מיפוי הטענות, בקשות 
הבהרה ואסמכתאות 

 מהפונה/הנפגע
העברת הטיפול 

בתלונה לגורם מתאים 
תוך מעקב ובקרה 
 אחר אופן הטיפול

תזכורות 
לגורמים 

 הרלוונטיים

קבלת תשובות 
מהגורמים 
 הרלוונטיים

עדכון רציף של 
 הפונה

 . השקת מערכת ממוחשבת חדשה לניהול קבלת התלונות:0ה.

נכנסה לשימוש יחידת התיאום מערכת ממוחשבת חדשה לניהול התלונות.  0202במאי 
המערכת נבנתה על בסיס הצרכים של יחידת התיאום והניסיון שנצבר בפעילות יחידת 
מערך  את  שמייעלים  עסקיים  תהליכים  מיישמת  המערכת  הקמתה.  מיום  התיאום 

 הטיפול בתלונות, לרבות מעקב ובקרה אחר מהלך הטיפול בתלונה. 
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 :0202. דוגמאות לתלונות שטופלו על ידי יחידת התיאום בשנת 3ה.

 : תלונה על הפליה בכניסה לסופר:4322

הגיע התובע לסניף "ויקטורי" בבית שמש על מנת לערוך   0222תיאור האירוע: בינואר  
בכניסה  התיק  את  להשאיר  לו  הורה  לסניף  בכניסה  השומר  גב.  תיק  ונשא  קניות 
למרכול ולא להיכנס עימו. התובע, שהבחין שבתוך המרכול נמצאים אנשים הנושאים 
תיקים שונים, פנה למנהל הסניף לקבלת הסבר. בתום השיחה השתכנע התובע כי הוא 
האירוע  בעקבות  מוצאו.  בסיס  על  קודמים,  במקרים  ואף  יום,  באותו  במרכול  הופלה 
צילם התובע סרטון בטלפון הנייד שלו ובו הוא מספר את מה שאירע לו בסניף מנקודת 

 מבטו ופרסם אותו בפייסבוק. הסרטון זכה לתגובות ולשיתופים רבים. 

של   בסך  המתלונן  נגד  תביעה  הסניף  מנהל  הגיש  מכך,  בגין   222,222כתוצאה  ש"ח 
הפרת חוק איסור לשון הרע לכאורה. במקביל הגישה רשת "ויקטורי" תביעה דומה נגד 

 ש"ח.  72,222המתלונן, בסך של 

המתלונן פנה ליחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים, ולאחר 
הוחלט  ונסיבותיו  בחינת התיק  לאחר  לסיוע המשפטי.  הועבר הטיפול  האירוע  בחינת 
בסיוע המשפטי כי מלבד התקיימותן של עילות הגנה לפי חוק איסור לשון הרע, קיימת 
גם עילה משפטית להגשת תביעות שכנגד בגין התנהלות הרשת ומנהל הסניף, שהיא 
הפליה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות 

להלן "חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים" או "חוק איסור   0222–ציבוריים, תשס"א
הפליה". במסגרת ההליכים המשפטיים הועלתה גם טענה שלפיה התביעות שהוגשו הן 

 תביעות השתקה בשל פערי הכוחות בין הצדדים. 

התקבל פסק הדין של בית משפט בירושלים,  התביעות שהוגשו נגד   06.5.0202ביום  
במוצרים  הפליה  איסור  חוק  מכוח  התביעות  את  קיבל  המשפט  בית  מנגד,  המתלונן. 

סך של   לטובת המתלונן  ופסק  והוצאות   75,222ושירותים  עו"ד  וכן שכר טרחת  ש"ח 
 ש"ח. בית המשפט קבע בפסק דינו:  05,222משפט בסך של 

ציבורי  עניין  בוודאי  היא  גדולה  מרכולים  רשת  ידי  על  אוכלוסייה  קבוצות  "הפליית 
שמצדיק דיון וביקורת ציבורית. כמו כן, הפליית בני העדה האתיופית היא נושא כאוב 
הנושא  והעלאת  דיון  ומצדיק  ותקשורתי  ציבורי  לדיון  לפעם  מפעם  שעולה  ורגיש 
לתודעה על מנת למנוע הישנות מקרים של הפליית ציבור זה. הדיון הציבורי אף יוצר 
לתועלת  מביא  ובכך  החוק  פי  על  האסורה  הפליה  מפני  ציבוריים  גופים  של  הרתעה 

 ציבורית".

 : תלונה על הפליה בבידוק ביטחוני על ידי חברת "אל על"027322

תיאור האירוע: המתלוננים, בני החברה הדרוזית, נסעו לטיול מאורגן עם חברים יהודים 
ידי  על  המתלוננים  זוהו  לישראל  בחזרתם  כי  עולה  מהתלונה  אפריקה.  לדרום 
כי ההליך הבידוק  ומבזה. המתלוננים תיארו  בידוק משפיל  ועברו  המאבטחים כערבים 

 המשפיל הוא על רקע מוצאם הערבי.
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המתלוננים  כי  ראשונית  תשתית  וגיבוש  התלונה  בחינת  לאחר  בתלונה:  הטיפול  אופן 
 הופלו בקבלת שירות ציבורי הועבר הטיפול לסיוע המשפטי לבחינת תביעה אזרחית. 

 סטטוס טיפול: הוגשה תביעה אזרחית נגד חברת "אל על".

סירוב לקבל לקוח שמשתייך לחברה הערבית  –: תלונה על הפליה במתן שירות 225302
 במספרה 

כשביקש  בעפולה.  במספרה  להסתפר  נהג  הדרוזית  החברה  בן  מתלונן  האירוע:  תיאור 
אותו  לקבל  סירבו  למספרה  כשהגיע  אך  תור,  קבע  שוב  המספרה  באותה  להסתפר 
בטענה שלא קבע תור, אף שהיה לו מסרון שאישר שכן נקבע התור. המתלונן קבע תור 
הגעתו  טרם  העבר,  ניסיון  ובשל  תורים,  זימון  מערכת  באמצעות  אחר  למועד  נוסף 
למספרה שלח הודעת וואטסאפ למספרה כדי לוודא שהכול תקין ויודעים שיש לו תור. 

היא:   המתלונן  שקיבל  לא התשובה  הרגיש  המצב  עקב  מבוטל  שלך  התור  "...כרגע 
ערב".   אחלה  חלילה  בנוח  תרגיש  שלא  "רוצה  בשאלה:  השיב  מצב? המתלונן  איזה 

 תבין לבד אחלה יום".והמספרה השיבה: " בגלל שאני ערבי?"

אופן הטיפול: לאחר בחינת התלונה ביחידה וביסוס תשתית ראשונית הועברה התלונה 
איסור  חוק  לפי  אזרחית  תביעה  הגשת  לבחינת  המשפטים  במשרד  המשפטי  לסיוע 

תשס"א ציבוריים,  ולמקומות  בידור  למקומות  ובכניסה  בשירותים  במוצרים,  –הפליה 
0222 . 

 סטטוס טיפול: הועבר לטיפול הסיוע המשפטי וממתין להחלטה. 

 :: חשד להפליית תלמיד על רקע מוצאו בעת רישום למוסד לימודים426302

תיאור האירוע: תלונה שהתקבלה ביחידה מאב חרדי ממוצא אתיופי. בנו בן הארבע היה 
מזרחי  חרדי  גן  לכיתת  בנו  לרשום את  ביקש  לאחר שהאב  חינוכית,  מצוי ללא מסגרת 

 בירושלים, אך סורב על ידי מספר מוסדות חינוך חרדי מזרחי בעיר. 

 אופן הטיפול: התלונה טופלה על ידי הממונה למניעת גזענות במשרד החינוך.

 סטטוס טיפול: הילד שובץ בגן הילדים המבוקש.

 :: תלונה על הפליית קטינים ממוצא אתיופי בנסיעה באוטובוס של חברת "דן"052302

, ביקשו לנסוע באוטובוס 25ו־  22תיאור האירוע: שני אחים, קטינים ממוצא אתיופי בני  
אתיופי.  ממוצא  שאינם  חבריהם  עם  יחד  יום,  כמדי  הספר  לבית  "דן"  חברת  של 
והותיר בתחנה את  כשהאוטובוס הגיע לתחנה, העלה הנהג את התלמידים בהירי העור 

 שני הקטינים כהי העור. 

אופן הטיפול: לאחר בחינת התלונה ביחידה וביסוס תשתית ראשונית, הועברה התלונה 
איסור  חוק  לפי  אזרחית  תביעה  הגשת  לבחינת  המשפטים  במשרד  המשפטי  לסיוע 

תשס"א ציבוריים,  ולמקומות  בידור  למקומות  ובכניסה  בשירותים  במוצרים,  –הפליה 
0222 . 
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 סטטוס טיפול: הועבר לטיפול הסיוע המשפטי, הוגשה תביעה אזרחית.

ממוצא 452302 נוסע  כלפי  אוטובוס  נהג  של  גזענית  והתנהגות  התבטאות  על  תלונה   :
 :אתיופי

שמש  מבית  תנופה  חברת  של  באוטובוס  לנסיעה  עלה  המתלונן  האירוע:  תיאור 
אליו  דיבר  הנהג  לאוטובוס. לטענת המתלונן  עלייתו  עם  הנסיעה  על  ושילם  לירושלים 
עצר  כזו  בצורה  אותו. כאשר המתלונן שאל את הנהג למה הוא מדבר  בזלזול והשפיל 
הנהג את האוטובוס ודרש ממנו לרדת, תוך איומים שאם יסרב תוזמן לו ניידת משטרה. 

 הנהג המשיך בהתנהגותו וגידף: "כוס אמק מי שהביא אתכם לארץ". 

המשפטי  לסיוע  הטיפול  הועבר  תשתית,  וגיבוש  האירוע  בחינת  לאחר  הטיפול:  אופן 
לצורך בחינת האפשרות להגשת תביעה אזרחית לפי חוק איסור הפליה. במקביל יחידת 
התיאום פנתה למנכ"לית משרד התחבורה לגבי התנהלותו החמורה של הנהג, בדרישה 

 לבחינת האירוע והתנהגות הנהג כמו גם נקיטת צעדים שימנעו אירועים דומים בעתיד.

בשדה 299302 ביטחוני  בבידוק  הערבית  החברה  בני  נוסעים  הפליית  על  תלונה   :
 : התעופה

ידי מנהל אגף החינוך במועצה המקומית  ביחידה על  תיאור האירוע: התלונה התקבלה 
של יישוב ערבי. קבוצת תלמידים מהיישוב זכתה בתחרות בנושא חלל והפרס היה טיסה 
ושישה  מורות  שלוש  הספר,  בית  מנהל  החינוך,  אגף  מנהל  היו  הקבוצה  חברי  לחו"ל. 
הקבוצה  את  עיכבו  לישראל  לחזור  כדי  בבלגרד  התעופה  לשדה  כשהגיעו  תלמידים. 
כערבים,  זוהו  שחבריה  הקבוצה,  הממתינים.  יתר  כל  את  הבידוק  בדלפק  והעבירו 
הועמדה בתור נפרד וכל אחד מחבריה עבר בידוק ותשאולים ממושכים, בשונה מכל יתר 

 הנוסעים בטיסה. חברי הקבוצה תיארו חוויה משפילה ומבישה. 

במשרד  לסיוע המשפטי  הועברה התלונה  ביחידה  האירוע  בחינת  לאחר  אופן הטיפול: 
 המשפטים לבחינת הגשת תביעה אזרחית לפי חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים. 

 סטטוס טיפול: הועבר לבחינת הסיוע המשפטי. 

 :: תלונה על הפליה בקבלת תרומת פלסמה על בסיס נטייה מינית40302

מדי  דם  לתרום  ונוהג  נדיר  דם  סוג  בעל  הוא  המתלונן  לטענת  האירוע:  תיאור 
הדם  לאור הביקוש לסוג  גם פלסמה,  לתרום  ביקש  שלושה־ארבעה חודשים. המתלונן 
לתרום  ניתן  שם  רק  אשר  השומר,  תל  חולים  בבית  הדם  לבנק  הופנה  המתלונן  שלו. 
שמילא,  השאלון  את  קראו  שהעובדים  לאחר  אך  הדם,  לבנק  הגיע  המתלונן  פלסמה. 
לתרום  באפשרותו  שאין  לו  ונמסר  הצוות  מצד  השמחה  האווירה  לדבריו  השתנתה 

 פלסמה. זאת מבלי שהוסברה לו הסיבה.

תרומות  מתקבלות  לא  לפיה  ממדיניות  נבע  שהסירוב  חשד  כי  ליחידה  פנה  המתלונן 
 פלסמה מגברים שמקיימים יחסי מין עם גברים.

ידי יחידת התיאום לממונה למניעת גזענות במשרד  אופן הטיפול: התלונה הועברה על 
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הפלסמה,  תרומת  נוהל  בעניין  לוועדה  הועבר  עניינו  המתלונן  ובהסכמת  הבריאות, 
 שהתכנסה במשרד הבריאות. 

ובתאריך   שונה,  הפלסמה  תרומת  נוהל  טיפול:  נוהל   2.22.0202סטטוס  לפועל  נכנס 
תרומות דם ופלסמה חדש, אשר אינו מונע תרומות בשל מאפיינים כמו מגדר ומשיכה 
לאחר  הבריאות  למשרד  המייעצת  הוועדה  בהמלצת  שונה  הנוהל  תורמים.  של  מינית 

 שהובאה בפניה תלונתו של המתלונן. 

 :: חשד להתנהלות גזענית של שוטרים בביקורת באוטובוס29302

תיאור האירוע: בתלונה נטען כי שוטרים עיכבו אוטובוס של חברת קווים, בטענה לביצוע 
לאחר  כי  עלה  מהתלונה  הקורונה.  מגבלות  אכיפת  רקע  על  משטרתית  פעילות 
הנוסעים  שמרבית  הבחינו  הקורונה,  תקנות  מבחינת  תקין  שהכול  מצאו  שהשוטרים 
באוטובוס ערבים והחלו בבדיקת רישיונות עבודה של הנוסעים הערבים. בתום הבדיקה 
לכל  דוחות  לחלק  החליטו  השוטרים  כי  נטען  הזה,  מהפן  גם  תקין  שהכול  ומשמצאו 
שהנוסעים  עלה  מהתלונה  בטיחות.  חגורת  אי־חגירת  על  באוטובוס  הערבים  הנוסעים 

 היהודים, שאף הם לא היו חגורים בחגורת בטיחות, לא קיבלו דוחות. 

אופן הטיפול: לאחר קבלת התלונה ובחינתה על ידי יחידת התיאום, הועברה תלונה על 
ידי יחידת התיאום למשטרת ישראל בגין חשד לאכיפה בררנית פסולה על רקע גזעני. 
התיאום  יחידת  את  ולעדכן  האירוע  מקיף של  בירור  לערוך  ישראל התבקשה  משטרת 
בירור  תום  עד  הדוחות  על  התשלום  דרישת  את  להקפיא  התבקש  כן,  כמו  בממצאיה. 

 התלונה.  

על  הוחלט  וכן  בדיקה,  לאחר  בוטלו  הדוחות  כי  עודכנה  התיאום  יחידת  טיפול:  סטטוס 
 נקיטת צעדים והפקת לקחים כתוצאה מהתנהלות השוטרים באירוע. 

 :: תלונה על דוח שניתן לקטינה על רקע שיטור יתר ופרופיילינג גזעני045302

ומגוון  לרב־תרבותיות  הקליניקה  באמצעות  ביחידה,  התקבלה  תלונה  האירוע:  תיאור 
בת   ערבי,  ממוצא  לקטינה  שניתן  דוח  בגין  העברית,  בסיס 27באוניברסיטה  על   ,

 פרופיילינג ושיטור יתר כשהמתינה בתחנת אוטובוס בדרכה לבחינת בגרות בבית הספר. 

ובמשרד  ישראל  במשטרת  הרלוונטיים  לגורמים  הועברה  התלונה  הטיפול:  אופן 
 המשפטים. לאחר בדיקת התלונה, בוטל הדוח. 

 :: חשד להתנהלות פסולה של שוטרים על רקע גזעני022302

ללא  שוטרים  ידי  על  הותקפה  ערבייה  משפחה  בני  כי  עלה  מהתלונה  האירוע:  תיאור 
הצדקה ובשל זיהויים כערבים. נטען כי השוטרים התפרצו לבית המשפחה והיכו את אב 
המשפחה ובניו ועצרו אותם בטענה לתקיפת שוטרים. סרטון שתיעד את האירוע הראה 

 כי בניגוד לנטען המשפחה הותקפה לכאורה ללא כל הצדקה. 

שוטרים  לחקירות  למחלקה  התיאום  יחידת  פנתה  התלונה  קבלת  עם  הטיפול:  אופן 
 במשרד המשפטים )להלן: "מח"ש"( לבחינת פתיחה בחקירה. 
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 סטטוס טיפול: בוצעה חקירה במח"ש. טרם ניתנה החלטה.

 : חשד להתנהלות אלימה של שוטר על רקע גזעני 422302

אתיופי.  ממוצא  קטין  של  אביו  ידי  על  ביחידה  שהתקבלה  תלונה  האירוע:  תיאור 
שוטרים  שני  הגיעו  לפארק  חבר.  עם  ציבורי  בפארק  שהה  הקטין  כי  עולה  מהתלונה 
)בלשים( בלבוש אזרחי אשר תשאלו את הקטינים, דרשו מהם להזדהות וערכו עליהם 
בשיחה  זהותו של הקטין  את  שווידאו  ולאחר  בתום החיפוש  חיפוש. לטענת המתלונן, 
עם אביו של הקטין, אחד השוטרים שאל את הקטין אם קיבל אי פעם אגרוף או סטירה 
משוטר. הקטין השיב בשלילה. לטענת הקטין, השוטר הכה אותו באגרוף בחזהו והודיע 

 לו "עכשיו קיבלת". 

 אופן הטיפול: עם קבלת התלונה פנתה יחידת התיאום למח"ש. 

החקירה  צוות  ידי  על  הועבר  התיק  ראיות.  ונאספו  נחקר  האירוע  טיפול:  סטטוס 
 לפרקליטות וממתין להחלטת המחלקה לחקירת שוטרים.

רצח 220302 לחקירת  בקשר  אתיופי  ממוצא  משפחה  כלפי  חסר  אכיפת  על  תלונה   :
 אביהם 

התנהלות  בגין  אתיופי  ממוצא  ממשפחה  ביחידה  שהתקבלה  תלונה  האירוע:  תיאור 
חשמליים,  אופניים  על  רכובים  אנשים  שני  ידי  על  נדרס  המנוח  אביהם.  מות  חקירת 
ברצח  מדובר  המנוח  משפחת  לטענת  מפצעיו.  מת  ובהמשך  מהפגיעה  קשות  נפצע 

 שתוכנן מראש.

חוסר  על  ובפרט  האירוע,  בחקירת  המשטרה  התנהלות  על  התלוננה  המנוח  משפחת 
מוטיבציה לכאורה מצד משטרת ישראל לפעול לאיתור חומרי ראיות חיוניים וכך לאתר 
בני  בעוד  באיחור,  החלו  החקירה  הליכי  כי  בתלונתה  פירטה  המשפחה  הפוגעים.  את 
את  לקדם  מנת  על  מצלמות  לאתר  לאירוע  בסמוך  עצמאי  באופן  פעלו  המשפחה 

 החקירה ולמצות את הדין עם הפוגעים באביהם. 

אופן הטיפול: לאחר בחינת התלונה ביחידה פנתה היחידה במכתב לראש אגף חקירות 
 במשטרת ישראל וללשכת מפכ"ל המשטרה. 

עוד ביקשה יחידת התיאום לקבל עדכון על סטטוס החקירה לצורך עדכון בני המשפחה. 
המנוח  למשפחת  לסייע  האפשרות  את  לבחון  בבקשה  התיאום  יחידת  פנתה  במקביל 

 במסגרת תוכנית סנ"ה )סיוע לנפגעי המתה(.

ועדיין  ביצעה  החוקרת  היחידה  לפיו  מפכ"ל,  מלשכת  מענה  התקבל  טיפול:  סטטוס 
המנוח  משפחת  בני  שיתוף  תוך  חשודים,  ואיתור  התיק  לקידום  רבות  פעולות  מבצעת 
לא  זה  בשלב  אך  ורצינית,  ראויה  בצורה  מטופל  התיק  כי  נטען  במענה  האפשר.  ככל 
הצליחו להגיע לכלל ראיות המצביעות על חשודים לצורך הגשת כתב אישום. המשפחה 

 הוכרה לסיוע במסגרת תוכנית סנ"ה ומלווה על ידי גורמי מקצוע. 
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ממוצא 464302 מתלוננת  כלפי  שבוצעה  בעבירה  לכאורה  חסר  אכיפת  על  תלונה   :
 אתיופי 

תיאור האירוע: המתלוננת הגישה תלונה למשטרת ישראל, לפיה הותקפה בחניון על ידי 
אישה שזהותה אינה ידועה לה. המתלוננת פירטה בתלונתה כי האישה התוקפת ניגשה 
אליה בחניון, קיללה אותה קללות גזעניות, דחפה אותה ולאחר מכן חזרה לרכבה ונסעה 

 לכיוון המתלוננת, בניסיון דריסה לכאורה. המתלוננת הזעיקה מייד את המשטרה. 

ימים לאחר  גזעני, אך שלושה  על רקע  המתלוננת הגישה תלונה במשטרה על תקיפה 
ללא  התיק  את  לסגור  החלטה  התקבלה  שלפיה  ישראל  ממשטרת  הודעה  קיבלה  מכן 
מתאים  אינו  הפלילי  "שההליך  באירוע  שמדובר  מאחר  פלילית,  חקירה  פעולות  ביצוע 
לבירורו". כמו כן, טענה המתלוננת כי היחידה החוקרת סירבה לאסוף ראיות )מצלמות 

 בעסק( שיחזקו את תלונתה. 

בבקשה  ישראל  למשטרת  התיאום  יחידת  פנתה  התלונה  בחינת  לאחר  הטיפול:  אופן 
 לטפל כראוי בתלונה תוך החשש לפרקטיקה של "שיטור חסר".

סטטוס טיפול: התקבל מענה ממשטרת ישראל כי בעקבות פניית יחידת התיאום הוחלט 
לפתוח בחקירה, נתפסו חומרי הצילום שתיעדו את האירוע ומבוצעות פעולות החקירה 

 הנדרשות. 

 : תלונה על אכיפת יתר לכאורה כלפי נוסעת ממוצא אתיופי באוטובוס042302

הנסיעה  על  ושילמה  אגד  חברת  של  אוטובוס  על  עלתה  המתלוננת  האירוע:  תיאור 
מבקר  למתלוננת  ניגש  דקות  מספר  לאחר  שלה.  קו  הרב  כרטיס  תיקוף  באמצעות 
לביקורת תשלום וטען שתיקפה את כרטיס הרב קו רק לאחר שהבחינה בו. המבקר בדק 

 222את כרטיס הרב קו של המתלוננת, וידא ששילמה על הנסיעה ורשם לה דוח על סך  
אחרים,  נוסעים  המתלוננת,  לטענת  עלייתה.  עם  שילמה  לא  לכאורה  לדבריו  כי  ש"ח, 

 שאינם ממוצא אתיופי, לא נדרשו לבדיקה ולא נטען כלפיהם כי לא שילמו. 

אופן הטיפול: לאחר בחינת התלונה פנתה יחידת התיאום למפקח על התעבורה בבקשה 
הפליה  שהיא  גזעני,  רקע  על  מוצדקת  ולא  סלקטיבית  אכיפה  מחמת  הדוח  לביטול 
פסולה. עוד התבקש המפקח לבדוק את התנהלות המבקר בפרט ואת התנהלות חברת 

 אגד בכלל, בנסיבות דומות.

יחידת  סטטוס טיפול: הדוח שניתן למתלוננת בוטל. התנהלות המבקר הועברה לטיפול 
התיאום לתלונות הציבור לשם בדיקת האירוע וקבלת החלטה. טרם התקבל מענה בעניין  

 מתן החלטה לגבי המבקר. 

 :: תלונה על התבטאות גזענית של נציגת שירות בבית חולים2302

תל  חולים  בית  נציגת  על  בתלונה  ליחידה  פנה  אתיופי  ממוצא  מתלונן  האירוע:  תיאור 
היוולדה  עם  התינוקת  בתו  את  לרשום  ביקש  כשהמתלונן  כי  עולה  מהתלונה  השומר. 
של  אביה  למוצא  שאלה  שם  והנציגה  לעמדה  ואשתו  המתלונן  ניגשו  החולים,  בבית 
לאשתו  הנציגה  אמרה  ובתגובה  גאורגי,  האישה  שאבי  השיבו  ואשתו  המתלונן  אשתו. 
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ואמרה  הוסיפה  ובהמשך  איתו?"  שתתחתני  הסכימו  שלך  ההורים  "איך  המתלונן:  של 
 לאשת המתלונן: "אני מקווה שהבת שלך תישאר לבנה". 

שירות  בנציבות  משמעת  לאגף  התיאום  יחידת  ידי  על  הועברה  התלונה  הטיפול:  אופן 
המדינה לטיפול משמעתי. התקבל מענה לפיו מדובר בעובדת תאגיד שיבא ולא בעובדת 

 בית החולים. 

לחוק שירות  22סטטוס טיפול: התאגיד ערך לעובדת שימוע והיא ננזפה בהתאם לסעיף 
 . 2962–המדינה )משמעת(, תשכ"ג

 :: תלונה על פיטורים על רקע גזעני027302

תיאור האירוע: התקבלה ביחידה תלונתו של אדם בן החברה הערבית אשר עבד בחברת 
אבטחה והתלונן על כך שזומן לשימוע לפני פיטורין מאחר שהשתתף בשביתת המחאה 

 .29.5.0202ביום 

שוויון  נציבות  של  לטיפולה  התלונה  את  העבירה  התיאום  יחידת  הטיפול:  אופן 
 הזדמנויות בעבודה לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מול המעסיק של המתלונן. 

 סטטוס טיפול: החלטת הפיטורין בוטלה.
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 פרק ב'
הפעילות הממשלתית למאבק 

 בגזענות
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 : 0202מבט רוחבי על פעילות הממשלה בשנת  א. 
 היו מספר מאפיינים ייחודיים. 0202לשנת 

הקורונה  מגפת  עם  להתמודדות  השנה  הוקצו  רבים  ציבוריים  משאבים  הקורונה:  מגפת 
בין  כוח האדם הממשלתי  ניהול  על הקצאת תקציבים,  היתר  בין  והשלכותיה. הדבר השפיע 
סגרים ובידודים ומתן שירותים ציבוריים לציבור שמצבו הבריאותי, הכלכלי והחברתי הושפעו 

 מההתמודדות עם המגפה. 

על בסיס תקציב המשכי,   0202העדר תקציב מדינה: משרדי הממשלה פעלו לאורך רוב שנת  
מה שהקשה בחלק מהמקרים על קידום פרויקטים בתחום המאבק בגזענות, בדגש על פעילות 

 פנימית בתוך משרדי הממשלה.

ממשלת מעבר: במחצית השנה הראשונה כיהנה ממשלת מעבר, עובדה שהקשתה על קידום 
 מדיניות בתחום המאבק בגזענות. 

 :0202. התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2א.

ממשלה    04.22.0202ביום   החלטת  הכלכלית   552התקבלה  "התוכנית  שכותרתה 
לשנת   עד  הערבית  בחברה  פערים  בהחלטת   25".0206לצמצום  שנקבע  התוכנית  שם 

مْ "תקאדום"  הממשלה הוא   התקדמות(, ומטרתה להביא לצמצום פערים בין החברה )  تَقَدُّ
 הערבית לכלל האוכלוסייה ולקידום שגשוג ושילוב בחברה. 

 לפי החלטת הממשלה:

"מטרות ההחלטה הן בין היתר לפעול לצמצום פערים בין החברה הערבית לאוכלוסייה 
שיעור  מבחינת  הן  התעסוקה,  פיתוח  על  דגש  שימת  תוך  תחומים,  במגוון  הכוללת 
על  לשמירה  במקביל  תשתיות  פיתוח  על  ודגש  איכותה  מבחינת  והן  התעסוקה 
כלכלי  לפיתוח  קודמות  החלטות  במסגרת  שננקטו  פעולות  עם  וסנכרון  המשכיות 
ממנגנוני  חלק  של  ההמשכיות  להבטחת  לעיל;  שצוינו  כפי  הערבית  בחברה  חברתי 
ההקצאה הממשלתיים הקיימים בהתאם לצורכים המקצועיים של המשרדים השונים 
כפי שמופו והכול כמפורט להלן. ההחלטה כוללת תחומי פעילות נוספים שלא נכללו 
המקומית  הרשות  ברמת  צמיחה  מנועי  פיתוח  על  דגש  תוך  קודמות  חומש  בהחלטות 
וברמה האזורית וזאת מתוך מטרה לשפר את איכות השירותים הניתנים לתושבים. כן 
עוסקת החלטה זו ברמת הפרט, בהעלאת הפריון ותרומה לכלכלה הלאומית תוך שימת 

 ."דגש על שיפור תחומי ההשכלה והתעסוקה בחברה הערבית

 . ממונים למניעת גזענות:0א.

ממשלה   בגופים   2952החלטת  למנות  הסמך  ויחידות  הממשלה  משרדי  על  הטילה 
ליחידה  מקצועית  שכפוף  גזענות,  למניעת  ממונה  אחריותם  שבתחום  הסטטוטוריים 

 הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות. 

(. 04.22.0202")0206"התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת  26של הממשלה ה־ 552החלטה  15
 https:33www.gov.il3he3departments3policies3government_decision_552 לעיון בהחלטה: 

https://www.gov.il/he/departments/policies/government_decision_550
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 יוזמות ממונים למניעת גזענות לשינוי רוחבי: 

מעבר לעבודה שכל ממונה עושה בתוך המשרד או יחידת הסמך, הממונים פועלים גם 
בשנת   יותר.  רחב  באופן  בין־משרדי  פעולה  בשיתוף  לפעול  שביכולתה   0202כרשת 

הושקו שתי יוזמות של ממונים בהנחיית יחידת התיאום הממשלתית לתיאום המאבק 
 בגזענות: "נקודת מבט" ו"פרויקט שמ"ש".

 פרויקט שמ"ש: שער למובילי שינוי

סוף   ליצור   0202לקראת  נועד  הפרויקט  שינוי.  למובילי  שער  שמ"ש:  פרויקט  הושק 
פלטפורמה לשיתופי פעולה בין ממונים ממשרדים שונים לשם הובלת יוזמות רוחביות. 
לשמש  ליחידה;  כוח"  "מכפיל  להיות  מנת  על  הממונים  של  הרשת  את  למנף  מטרתו 
פלטפורמה לממונים שרוצים לעשות יותר ולהשפיע ברמה המערכתית הרחבה, מעבר 
לעבודתם במשרדים וכן ליצור חיבור ושיתופי פעולה בין ממונים, למען הפריה הדדית, 

 השראה, התחדשות ויצירתיות.  

שירצו   0202בספטמבר   מיזמים  או  לצוותים  רעיונות  להציע  לממונים  קורא  קול  יצא 
להוביל. בנובמבר התקיים מפגש של כל ראשי הצוותים עם יחידת התיאום. בדצמבר 
בפרויקט  להשתתף  שמעוניינים  הממונים  כל  נכחו  שבו  השקה  מפגש  התקיים 
עבודה  לתוכנית  פורמט  הצוותים  לראשי  נשלח  המפגש  אחרי  בצוותים.  ולהשתבץ 
ובקשה לקבוע פגישת התנעה עם יחידת התיאום על מנת לאשר את תוכנית העבודה 

 של הצוות.  

 להלן הצוותים שהוקמו:

הוקמו שישה צוותים ביוזמה   0202במפגש ההשקה של הפרויקט שהתקיים בדצמבר  
 והובלה של ממונים:

 צוות עריכה למגזין "נקודת מבט"; •

עובדי  • בקרב  הקיים  לגיוון  מותאם  רווחה  סל  לקדם  ששואף  צוות  רווחה:  סל  צוות 
 המדינה;

צוות איגרות: צוות שכותב ומעצב איגרות לימים מיוחדים, בקובץ פתוח, לשימושם  •
 של כלל הממונים למניעת גזענות;

 צוות קידום חקיקה; •

 צוות מערכת הבריאות; •

הממשק  • את  לשפר  שמסייע  צוות  גזענות:  ומניעת  תעסוקתי  גיוון  ממשק  צוות 
 המהותי והלוגיסטי בין ממוני גיוון התעסוקתי וממוני מניעת גזענות. 

 "נקודת מבט": מגזין למניעת גזענות

לעובדי שירות המדינה  לרבעון  אחת  ומופץ  בגזענות  במאבק  עוסק  מבט  נקודת  מגזין 
היגוי  ועדת  ידי  על  נכתב  המגזין  גזענות.  למניעת  המשרדיים  הממונים  באמצעות 
שמורכבת ממספר ממונים למניעת גזענות ממשרדים שונים ומנציגת יחידת התיאום. 
ומעניין  חדש  מחקר  בישראל;  גזענות  נגד  הפועלת  דמות  עם  ריאיון  כולל:  גיליון  כל 
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בשירות  משמעתי  דין  כולל  והפליה,  גזענות  למקרי  בנוגע  עדכנית  פסיקה  בתחום; 
להיות  הציבורי  בשירות  לעובדים  והזמנה  התיאום  יחידת  פעילות  על  עדכון  המדינה; 
ערבים  עובדים  במאי,  האירועים  אחרי  שיצא  השני,  בגיליון  לדוגמה,  בגיליון.  פעילים 
בגיליון  נבנה עתיד משותף?";  יחד תשובה לשאלה "כיצד  ויהודים שלחו תמונה וכתבו 
המושג  של  "דימויים  של  תחרות  נערכה  הבין־לאומי,  הסובלנות  ביום  שיצא  השלישי, 

 סובלנות".
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 :2551. יישום החלטת ממשלה 3.א

אימצה ממשלת ישראל את המלצות   0226באוגוסט    29מיום    2952בהחלטת ממשלה  
ליחידה  שהוגדרו  התפקידים  אחד  אתיופיה.  יוצאי  כנגד  הגזענות  למיגור  הצוות 
הצוות  המלצות  יישום  אחרי  מעקב  הוא  בגזענות  המאבק  לתיאום  הממשלתית 

 הבין־משרדי, לרבות מעקב אחר המדדים שנקבעו בתוכנית.

יושמו    52מתוך   יושמה   22המלצות,    26המלצות  אחת  והמלצה  יושמו  לא  המלצות 
 )לעיון ברשימת ההמלצות שיושמו ראו נספח א'(.  0202לתקופה קצרה במהלך 

כי   לדווח  ניתן  הממשלה,  החלטת  מפרסום  שנים  חמש  בתום  מסעיפי   702כיום, 
החלטת הממשלה יושמו. עמדת יחידת התיאום הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות 
היא כי יש לערוך בדיקה מעמיקה על אודות אופן יישום החלטת הממשלה והשפעתה 
על נושא המאבק בגזענות. אנו ערים לכך שחלק מהסעיפים בהחלטת הממשלה יושמו, 
נשאר  שהוא  כך  המקצועית,  תפיסתנו  פי  ועל  מיטבי  באופן  הוטמע  לא  היישום  אך 
החלטת  של  מהותי  ביישום  רבה  חשיבות  רואה  התיאום  יחידת  טכנית.  יישום  ברמת 
בעיקר  גזענות,  ולמגר אירועי  הממשלה על מנת לקדם את המאבק בגזענות ממסדית 
בשירות הציבורי. לשם למידה מעמיקה יותר על אודות אופן יישום החלטת הממשלה, 
הממשלה  החלטת  את  שיבחן  למחקר  מתווה  אלה  בימים  מגבשת  התיאום  יחידת 

 בתחומים מסוימים והאופן שבו השפיעה על המציאות וקידמה את המאבק בגזענות. 

 להלן התייחסות המשרדים האחראים להמלצות שלא יושמו:

בחינת האפשרות לגיבוש הנחיה הליכים משמעתיים כלפי בעלי מקצועות רישויים:   •
הולמת"  שאינה  "התנהגות  של  משמעת  לעבירת  בנוגע  רישויים  מקצועות  בעלי  לגבי 
מקצועות  בעלי  של  המשמעת  דיני  אכיפת  על  המופקדים  הגורמים  לידיעת  והבאתה 

 רישויים. 

 : היועץ המשפטי לממשלהגורם אחראי

 : האחראיהתייחסות הגורם 

מקצועות   0227בשנת   בעלי  כלפי  המשמעתי  הדין  שהסדרת  וחקיקה  מיעוץ  נמסר 
מקצועות  המסדירים  שונים  חוקים  של  קיומם  בשל  רחבה  בחינה  מצריכה  רישויים, 
רישיון.  בעל  של  הולמת  התנהגות  המסדרים  אתיקה  כללי  יש  אף  ובחלקם  רישויים 

 נושא זה מצוי בבחינה על ידי הגורמים הרלוונטיים בלשכת היועץ המשפטי לממשלה.

נמסר מיעוץ וחקיקה שהתקיים דיון בעניין זה עם המשנה ליועץ המשפטי  0229בשנת  
בגופים  מדובר  שאין  מכיוון  זו  החלטה  ליישום  קשיים  עלו  במהלכו  לממשלה, 

 ממשלתיים. 

נמסר שבעקבות המלצות הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה בדוח   0202בשנת  
, לפעול לאכיפה משמעתית כנגד בעלי מקצועות מוסדרים או מקצועות 0226משנת  

רישויים )שעל מנת לעסוק בהם נדרש רישיון מטעם המדינה(, ולאחר שהמלצות הדוח 
אושרו בהחלטת ממשלה, נבחנה האפשרות לגיבוש הנחיה לגבי בעלי מקצועות כאמור 
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במחלקה למשפט ציבורי־חוקתי בנוגע לעבירת משמעת של "התנהגות שאינה הולמת"  
 וממתינה להכרעה.  בייעוץ וחקיקה. המלצה בעניין הועברה ליועץ המשפטי לממשלה

אקדמאים:   • למשרות מאגר  אתיופיה  יוצאי  אקדמאים  מועמדים  של  מאגר  הקמת 
את  בהצלחה  שיעברו  מועמדים  המינויים.  חוק  להוראות  בכפוף  מיועדות  אקדמיות 

 הליכי המיון ייכללו במאגר. 

 : נציבות שירות המדינה גורם אחראי

נציבות שירות המדינה עדכנה כי ישנן סוגיות   0227: בשנת  התייחסות הגורם האחראי
ל"אקדמאים"  שמשרות  כך  המדינה,  בשירות  השונות  המשרות  בין  לשוני  הקשורות 
יכולות להיות שונות מאוד אלו מאלו, באופן כזה שגם תנאי הסף הנדרשים וגם פרופיל 

נמסר מנציבות   0229המועמד מבחינת כישורים ומיומנויות נבדל בין המשרות. בשנת  
שירות המדינה כי ההמלצה בדבר הקמת מאגר של מועמדים יוצאי אתיופיה אקדמאים 
למשרות אקדמיות מיועדות בכפוף להוראות חוק המינויים לא תבוצע, בנימוק כי "לאור 
בחינה וחשיבה מעמיקה של האגף לא מצאו לנכון להקים מאגר ייעודי ליוצאי אתיופיה 
לכלל  מאגר  הקמת  בוחנים  אלו  בימים  התועלת.  על  יעלה  זו  מפרקטיקה  הנזק  שכן 

 האוכלוסייה ובכלל זה יוצאי אתיופיה".

 02לאיוש    0222השנה נמסר מנציבות שירות המדינה שהיא פרסמה קול קורא בשנת  
תקני סטודנטים יוצאי אתיופיה בשירות המדינה ומרבית התקנים אוישו על ידי יחידות 

 שירות המדינה. 

התיאום יחידת  מאגר התייחסות  להקים  היא  הממשלה  בהחלטת  שאומצה  ההמלצה   :
בשירות  ומקצועיים  ניהוליים  תפקידים  למילוי  כשירים  אקדמאים  מועמדים  של 

 המדינה, ולא עוסקת בהשמת סטודנטים.

בניית תוכניות עבודה ליצירת אקלים חיובי ולטיפול בדעות קדומות ומופעי גזענות  •
 באמצעות השתלמויות חובה לכלל המורים.

 : משרד החינוךגורם אחראי

 :התייחסות הגורם האחראי

תשע"ז  0227בשנת   לשנים  העבודה  בתוכנית  כי  החינוך  משרד  שולב –עדכן  תשע"ט 
נושא ההתמודדות עם גזענות כחלק מיעדי המשרד, ובמסגרת זו מוצעות השתלמויות 

 222לכלל הצוות החינוכי. עוד עודכנו כי בשנה האחרונה השתלמו בפיתוח המקצועי כ־
מורים במסגרת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, במסגרת זו כל מורה המשתתף 

 בתוכנית גם מיישם אותה עם תלמידיו.

משרד החינוך כי אין באפשרותו לחייב בתי ספר ומורים להשתלם מסר    0222בשנת  
וולונטרי בלבד. הן על בסיס  נמסרה   0202בשנת    בהשתלמות חובה, והשתלמויות  לא 

 ממשרד החינוך התייחסות ספציפית להמלצה זו.
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הכשרה שיטתית ומחייבת של מנהלים, מורים ועובדי מטה בנושא גזענות, ליצירת  •
 אקלים חיובי במסגרות החינוך ולטיפול בדעות קדומות.

בנושא  0227בשנת   עובדי   נמסר ממשרד החינוך שחסרים משאבים לטיפול  הכשרת 
משרד החינוך לסוגיו )מנהליים ופדגוגיים( למניעת גלויי גזענות והפליה. עניין זה יחייב 

מבנים שונים ברחבי הארץ   24עבודה של למידה להכשרה, לרבות הכשרה שתופעל ב־
ו־  0,952לכ־ מנהליים  לקיים   542עובדים  כדי  כי  לנו  נמסר  עוד  פדגוגיים.  מפקחים 

 05שעות סדנה לקבוצה, בקבוצות שלא יעלו על   25הכשרה אפקטיבית יש להשקיע כ־
כ־ ולהפעיל  סה"כ    225איש  עבודה,  של   2,605קבוצות  כוללת  בעלות  סדנה  שעות 

ש"ח. אם יתקבל תקציב זה, הציע משרד החינוך שיתוף פעולה בנושא זה, וכי   427,522
הצוות  עם  החינוך  משרד  של  המקצועי  הצוות  יגבש  הסדנה  ופיתוח  התכנים  את 

 המקצועי של יחידת התיאום הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות. 

נמסר ממשרד החינוך שהתקיימו פגישות עם גורמים רלוונטיים במשרד   0222בשנת  
 החינוך כדי לקדם נושא זה, אולם לא התקבל מתווה ליישום החלטה זו. 

מעובדי   0202בשנת   חלק  השתתפו  שבהן  הכשרות  של  פירוט  החינוך  משרד  העביר 
 ההוראה בנושא חיים משותפים וחינוך נגד גזענות. 

פיתוח מנגנונים לתמרוץ בתי ספר לעידוד יצירה של בני נוער במסגרת לימודיהם  •
ותיאטרון: קולנוע  במגמות  באמצעות   בתיכון  ספר,  בתי  לתמרוץ  מנגנונים  פיתוח 

תקציב ייעודי, שיעודד יצירה של בני נוער במסגרת לימודיהם בתיכון במגמות קולנוע 
 ותיאטרון.

 : משרד החינוך בהשלמת משרד התרבות והספורטגורם אחראי

 :התייחסות משרד החינוך

ממשרד החינוך נמסר כי כבר קיימת תכנית להקצאת שעות תגבור ליצירה  0227בשנת  
משותפים,  וחיים  אזרחי  לחינוך  המטה  עבודת  במסגרת  נוער.  בני  של  משותפת 

הפדגוגית, נוער    במזכירות  בני  של  משותפת  ליצירה  תגבור  שעות  שנה  מדי  מוקצות 
כאן גם  הישראלית(.  בחברה  הקבוצות  את    )מכלל  לצטט  החינוך  במשרד  מבקשים 

אחרת  או  זו  קבוצה  להדגיש  שלא  האתיופית  הקהילה  ותפיסה  האקדמיים  המומחים 
גזענות  ל"מניעת  מ"סובלנות"  התכנית  בעדכון  צורך  אין  לדעתם  לעיל,  האמור  ולאור 
מניעת  מקדמת  אלא  אחר  או  זה  קהל  בין  מבחינה  אינה  היא  שכן  משותפים"  וחיים 
גזענות כעקרון בסיסי. בתי ספר ומורים המעוניינים בכך יכולים להגיש בקשה ותכנית 
עבודה מסודרת ועד כה לא היה קושי לאשר את הקצאת השעות לבתי הספר שעמדו 

 בדרישות.

ספר   0222בשנת   בתי  לתמרוץ  מנגנונים  פיתוח  שבמסגרת  החינוך  ממשרד  נמסר 
ללמידה  לבתי ספר  מתקצבת שעות  המזכירות הפדגוגית  נוער,  בני  יצירה של  לעידוד 
ניתן  התקצוב  והאומנות.  הקולנוע  בתחום  הישראלית  בחברה  קבוצות  בין  משותפת 
לאבני  בהתאם  וזאת  נבדלת,  כקבוצה  האתיופית  הקהילה  לתלמידי  ולא  ספר  לבתי 

 היסוד בתוכנית "הדרך החדשה". בתי ספר שבהם יוצאי הקהילה נכללים בתוכנית.
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נמסר שמדי שנת לימודים מוקצות במסגרת עבודת המטה לחינוך אזרחי   0202בשנת  
נוער  בני  של  משותפת  ליצירה  תגבור  שעות  הפדגוגית,  במזכירות  משותפים,  וחיים 
קולנוע  במגמות  בתיכון  לימודיהם  במסגרת  גם  הישראלית(,  בחברה  הקבוצות  )מכלל 
ותיאטרון. מידע על כך נשלח לכלל המנהלים ובתי הספר. בתי ספר ומורים המעוניינים 
את  קושי לאשר  היה  לא  כה  עד  מסודרת.  עבודה  ותוכנית  בקשה  להגיש  יכולים  בכך 

 הקצאת השעות לבתי הספר שעמדו בדרישות.

 :התייחסות משרד התרבות והספורט

לביצוע הוטלה על משרד החינוך בשיתוף  "אחריות  נמסר:  והספורט  ממשרד התרבות 
עם משרד התרבות והספורט. משרד החינוך לא פנה אלינו להיוועצות בפיתוח מנגנונים 
גם  כמו  הבלעדית,  הסמכות  שהרי  נוער,  בני  של  יצירה  לעידוד  ספר  בתי  לתמרוץ 

 האחריות על בתי הספר, היא שלו."

רב־תרבותית:   • לתוכנית  ספר  בתי  וליישם תמרוץ  לפתח  ספר  בתי  ותמרוץ  עידוד 
חברה  וליצירת  אתיופיה  יוצאי  קהילת  בהקשרי  גזענות  למיגור  פעולה  תוכניות 
רב־תרבותית הכוללת את בני הקהילה על ידי מנגנון תמרוץ )תקציב נוסף לבתי הספר 
המציגים תוכנית פעולה אפקטיבית ו/או מתן אות "בית ספר מגוון" לבתי ספר העומדים 
בקריטריונים של מאבק בגזענות ועיסוק בתכנים בנושא רב־תרבותיות(. לרבות קליטת 

 .מורים יוצאי אתיופיה

 : משרד החינוך.גורם אחראי

 התייחסות הגורם האחראי:

את   0227בשנת   לקדם  מנת  על  המשאבים  את  בידם  שאין  החינוך  ממשרד  נמסר 
 מימוש ההחלטה, וכי עניין זה: "לא חובה ותמרוץ מחייב תקציב".

ש  0222בשנת   החינוך  ממשרד  הקהילה נמסר  בני  להכשרת  תוכניות  שש  נפתחו 
האתיופית להוראה. התוכניות הן במסגרת כלל ההכשרה להוראה, עם קורסים ייחודיים 
וגננות.  כמורים  החינוך,  נעשה מאמץ לשילוב הבוגרים במערכת  כן,  כמו  של העצמה. 
זו  בשנה  הקולטים.  למנהלים  תוספתיות  שעות  מקצה  המשרד  ההשתלבות  לתמרוץ 

זה   באופן  את   224השתלבו  מלווה  ההדרכה  מערך  הקהילה.  בני  וגננות  מורים 
גם פרס הקליטה המיטבית לבתי ספר שקלטו  ולראשונה הוכרז  ההיקלטות במערכת, 

 באופן מיטבי את בני הקהילה.

ידי האגף לקליטת   0202בשנת   על  מסר משרד החינוך פירוט של תוכניות שהופעלו 
תלמידי עולים במנהל הפדגוגי )לפירוט ראו בהמשך הדוח את החלק העוסק בפעילות 

למאבק בגזענות(. עם זאת לא נמסר מידע על אודות מנגנון   0202משרד החינוך בשנת  
 תמרוץ תקציבי בהתאם להמלצה שאומצה בהחלטת הממשלה. 

חטיבות עליונות, לשם   –פיתוח מנגנונים לתמרוץ בתי ספר  תמרוץ תכנים נגד גזענות:  •
יוצאי  קהילת  בהקשרי  גזענות  עם  התמודדות  של  בסוגיות  נוער  בני  של  יצירה  עידוד 

 אתיופיה ועידוד הנכחת צדדי החוזק והטוב שבקהילה.
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 : משרד החינוך אחראי גורם

 :התייחסות הגורם האחראי

פועל  החינוך  במשרד  הפדגוגי  במנהל  על־יסודי  חינוך  שאגף  נמסר  החינוך  ממשרד 
ופעילות  לימודיים  מענים  נותנת  התוכנית  החדשה".  "הדרך  תוכנית  במסגרת  בנושא 
הלומדים,  בין  והקשרים  ההיכרות  את  לחזק  כדי  מעורבות  בקבוצות  הניתנים  העצמה 

 דבר המסייע בהתמודדות עם סוגיות אלה.

נוסף על כך פעל האגף השנה להנכחת החוזק והטוב של הקהילה בתוכנית הפרויקט 
הלאומי הפועלת בבתי הספר ומקדמת תוכניות מנהיגות. במסגרת תוכנית המחזקת את 
הקשר הבין־דורי בקהילת יוצאי אתיופיה, תלמידים חוקרים את הוריהם ובני משפחתם 
הקהילה  של  הייחודיות  את  התוכנית  מחזקת  ובכך  העלייה,  סיפורי  את  ומתעדים 

 ומדגישה אותה.

הישראלית־אתיופית: • החוויה  להנכחת  שידורים  לשידורי   ערוץ  המועצה  הנחיית 
כבלים ולוויין לתמוך בערוץ או ברצועת שידורים מסחריים בעברית, שיהיו במה להצגת 
לתקופה  הישראלית־אתיופית,  החוויה  את  המנכיחים  מגוונים  טלוויזיוניים  תכנים 

 מוגדרת, שתיבחן מעת לעת.

אחראי ומשרד גורם  ולוויין  כבלים  לשידורי  המועצה  בהשלמת  התקשורת  משרד   :
 התרבות והספורט.

 :התייחסות משרד התקשורת

למצב    0227בשנת   פתרון  הציעו  בעבר  כי  ולוויין  כבלים  לשידורי  מהמועצה   –נמסר 
הקשור  בכל  במלואן  הוועדה  מטרות  את  ויגשים  חקיקה  תיקון  אמנם  שמחייב  פתרון 

מיליון ש"ח המיועדים מדי שנה   4.2לאחריות שר התקשורת. פתרון זה עיקרו בהעברת  
הישראלי  השידור  לתאגיד  ייעודי  כתקציב  וטיגרינית  באמהרית  בשידורים  לתמיכה 
להפקה של הפקות מקור טלוויזיוניות ליוצאי אתיופיה. עמדת המועצה לשידורי כבלים 

שעלו   –ולוויין   הבעיות  כל  את  תפתור  התאגיד  לאחריות  התמיכה  כספי  העברת 
 במסגרת יישום החלטה זו:

הצפייה בהפקות תתאפשר ללא תשלום לכלל הציבור, וכך גם הציבור שאינו דובר  −
אמהרית ייחשף להפקות, וציבור דוברי האמהרית יוכל לצפות בהן ללא נטל כלכלי 

 כלל. 

בתוכן  − העוסקים  התאגיד,  של  התוכן  אנשי  ידי  על  תתבצע  התקציבית  החלוקה 
העבודה  משגרת  כחלק  מקצועי  באופן  העבודה  את  ויבצעו  קבוע  באופן  טלוויזיוני 
שלהם )כיום חלוקת התקציב להפקות נעשית על ידי המועצה, שהיא גוף רגולטורי, 

 ולא על ידי אנשי מקצוע העוסקים בתוכן טלוויזיוני כעיקר תפקידם(. 

את  − ומכירים  השפה  את  הדוברים  אתיופיה  יוצאי  ישנם  התאגיד  עובדי  מקרב 
התרבות הרלוונטית. בניגוד למועצה )כרגע זולת יועץ חיצוני, אין בצוות שמחלק את 
יוצאי אתיופיה כלל; כלומר הצוות אינו מכיר את ההוויה התרבותית ואינו  התקציב 

 דובר את השפה של ההפקות הנתמכות(. 
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, לצורך יישום החלטה זו, 05.0.0222נמסר ממשרד התקשורת שבתאריך    0222בשנת  
תשמ"ב ושידורים(,  )בזק  התקשורת  חוק  תיקון  את  המשרד  במסגרת 2920–קידם   .

מס'   )תיקון  זה  אתיופיה" 62תיקון  יוצאי  בעבור  מקומיות  בהפקות  "השקעה  נקבעה   )
של   תקציב  כי  נקבע  לחוק  בתיקון  העברית.  לנושאים   4.2בשפה  יוקצה  ש"ח  מיליון 

 הבאים: 

ואת  .1 תרבותם  את  הקהילה,  לב  רחשי  את  לבטא  הקהילה  לבני  אפשרות  מתן 
 מסורותיהם;

 הבלטת הישגיהם של בני הקהילה, בתוך הקהילה וכלפי החברה הישראלית כולה; .2

משרדי  .3 זה  ובכלל  בישראל,  גופים  עם  להתמודדות  הנוגע  בכל  רלוונטי  מידע  מתן 
 הממשלה והמוסדות המטפלים בקהילה; 

 הצגת אורח החיים הישראלי כדי לסייע בקליטתם של בני הקהילה בישראל; .4

 הכרת ההיסטוריה והתרבות הישראליות. .5

להפקות בשפה העברית על   62, בוטל תיקון  72, במסגרת תיקון  00.22.0222בתאריך  
ל יועבר  התקציב  כי  ונקבע  אתיופיה  יוצאי  יוצרים  מקומיות -ידי  בהפקות  השקעה 

הגורמים  לעמדת  בניגוד  נעשה  החוק  תיקון  והטיגרנית".ביטול  האמהרית  בשפות 
 .המקצועיים במשרד התקשורת

בפגישה שהתקיימה עם הגורמים הרלוונטיים במשרד התקשורת נמסר כי ההתעקשות 
שידור  ברצועת  תמיכה  מניעת  משמעותה  וטיגרנית"  "אמהרית  בשפות  הפקות  לקיים 
הממשלה  שקבעה  כפי  הישראלי,  הציבור  לכלל  נגישה  שתהיה  העברית,  בשפה 

מס'   החלטה  שקבע 2952במסגרת  התיקון  לאחר  כי  התקשורת,  במשרד  ציינו  עוד   .
לערוץ   מופנה  התקציב  עיקר  והטיגרנית,  האמהרית  בשפות  בהפקות  . IETVתמיכה 

גם ליוצאי אתיופיה  נגישה  והטיגרנית, אינה  צפייה בשידורי הערוץ, בשפה האמהרית 
בשנת   גבוהה.  בעלות  והלוויין  לכבלים  להתחבר  ממשרד   0229שנדרשים  נמסר 

הקהילה  של  בהפקות  תמיכה  שתאפשר  חוק  הצעת  קידמה  "המועצה  התקשורת: 
האתיופית בערוצים חינמיים. הצעת החוק התקבלה אך בהמשך בוטלה. כיום המועצה 
בערוץ  המשודרות  וטיגרינית  באמהרית  להפקות  תמיכות  החוק,  פי  על  מעניקה, 
האתיופי. בעבר עלה הרעיון להעביר את כספי התמיכה לתאגיד השידור הציבורי אך 

 הוא לא קודם".

סעיפים    0202בשנת   שכיום  התקשורת  ממשרד  )בזק   6-ו  0נמסר  התקשורת  לחוק 
תשמ"ב יוצאי 2920–ושידורים(,  קהילת  של  מקומיות  להפקות  תמיכה  קובעים   ,

אתיופיה רק אם הן בשפות האמהרית והטיגרינית ורק אם הן משודרות בערוץ המשדר 
בשפה האמהרית. המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין קידמה תיקון לחוק, באופן 
בני הקהילה גם אם הן בעברית ושניתן יהיה לשדרן  שתתאפשר תמיכה להפקות של 
בהמשך  אך  התקבל,  לחוק  התיקון  דין.  כל  לפי  בישראל  לציבור  המשודר  ערוץ  בכל 
בוטל. על כן המועצה מעניקה, על פי החוק, תמיכות להפקות מקומיות שהן באמהרית 

 וטיגרינית והמשודרות בערוץ האתיופי. 
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 :התייחסות משרד התרבות והספורט

עם  בשיתוף  התקשורת  משרד  על  הוטלה  לביצוע  "האחריות  נמסר:  התרבות  ממשרד 
ומשרד התרבות והספורט. משרד התקשורת לא פנה  ולוויין  כבלים  המועצה לשידורי 
סמכות  כל  אין  לנו  כידוע,  ולוויין.  כבלים  לשידורי  המועצה  גם  וכך  להיוועצות  אלינו 
לשידורי  במועצה  מהספורט  נציג  יש  למשרד  הידוע,  ככל  אלה.  בנושאים  ואחריות 

 כבלים ולוויין שיכול לענות האם הנושא עלה במועצה."

עריכת מחקר, אחת לשנתיים, הבוחן באופן תקופתי בחינה מחקרית של ייצוג מגוון:   •
ובסוגים  ברבדים  ואיכותה  הישראלית  בחברה  שונות  קבוצות  של  הנוכחות  מידת  את 

  שונים של עשייה תקשורתית.

אחראי:   ולרדיו גורם  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  מועצת  בהשלמת  התקשורת,  משרד 
 והמועצה לשידורי כבלים ולוויין.

 התייחסות הגורם האחראי:

לשילוב   0227בשנת   ועדה  של  הקמתה  את  אישרה  השנייה  הרשות  שמועצת  נמסר 
אוכלוסיות מהפריפריה החברתית בחברה הישראלית בשוק התקשורת, אשר תבחן את 
גופי  תוך שיתוף  וזאת  ושילובם של קבוצות אלה בתקשורת,  ייצוגם  הדרכים להגדלת 
חברת  עמדה  הוועדה  בראש  אחרים.  רלוונטיים  וגורמים  וברדיו  בטלוויזיה  השידור 

 המועצה גב' מרה סנבטו.

השנייה   0229בשנת   הרשות  למועצת  הנוגעת  "ההחלטה  התקשורת:  ממשרד  נמסר 
לשנתיים  אחת  מחקר  לערוך  היא  ולוויין  כבלים  לשידורי  ולמועצה  ורדיו  לטלוויזיה 
שיבדוק את הייצוגיות של קבוצות שונות במדיה כפי שהן משתקפות בנוכחות ואיכות 
הייצוג. המועצה מעריכה את החשיבות שבקיום מחקר שכזה, שאף ייתכן שיסייע לנו 
אנחנו  עליה  וטיגרינית  באמהרית  לשידורים  התמיכות  חלוקת  במסגרת  בתפקידנו 
עוד  כאמור.  מחקר  לעריכת  תקציב  קיבלה  לא  המועצה  ואולם,  חוק.  פי  על  אמונים 
אוסיף כי הרשות השנייה עורכת מחקרים מעת לעת לביצוע תפקידה, למשל "הנעדרים 
והנוכחים בזמן צפיית שיא" שהוא מחקר מקיף ומתמשך על ייצוג של קבוצות בערוצים 
והמשאבים  המקצועי  הניסיון  את  יש  השנייה  שלרשות  כך  פיקוחה,  תחת  שנמצאים 
לבצע את המחקר בתחומה. יש להדגיש כי ביצוע המחקר חשוב הרבה יותר בערוצים 
יותר  גדול  בהם  הצופים  ומספר  מאחר  השנייה,  הרשות  פיקוח  תחת  שנמצאים 

 בהשוואה לערוצים שנמצאים בפיקוחה המועצה לשידורי כבלים ולווין". 

השנייה   0202בשנת   הרשות  למועצת  הנוגעת  "ההחלטה  התקשורת:  ממשרד  נמסר 
לשנתיים  אחת  מחקר  לערוך  היא  ולוויין  כבלים  לשידורי  ולמועצה  ורדיו  לטלוויזיה 
שיבדוק את הייצוגיות של קבוצות שונות במדיה כפי שהן משתקפות בנוכחות ואיכות 

סעיף   ממשלה    6הייצוג.  יסוכם   2952להחלטת  ההמלצות  ליישום  התקציב  כי  קובע 
מחקר  לעריכת  תקציב  קיבלה  לא  המועצה  כה  עד  לצערנו,  התקציב.  דיוני  במסגרת 

 כאמור."
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קולנוע: • חממת  את   הקמת  תבטא  אשר  הקולנוע  חממת  להקמת  במכרז  יציאה 
קולותיהם הייחודיים של בנות ובני העדה ותשמש היצע לרשתות הטלוויזיה והמרשתת 

 השונות. זאת לצורך הנכחתם של בנות ובני העדה במדיה.

 : משרד התרבות והספורטגורם אחראי

 :התייחסות הגורם האחראי

מסר משרד התרבות והספורט כי הוא עתיד לפרסם בקרוב מכרז להקמת   0227בשנת  
בני  ויוצרים  יוצרות  לטובת  אחת  חממה  לפחות  תוקצה  שבמסגרתם  ועוגנים,  חממות 

 העדה האתיופית במגוון תחומי האומנויות. 

מכרז   0222בשנת   לפרסם  עתיד  הוא  כי  למסור  והספורט  התרבות  משרד  המשיך 
להקמת חממות ועוגנים, שבמסגרתם תוקצה לפחות חממה אחת לטובת יוצרות ויוצרים 

דצמבר   בחודש  האומנויות.  תחומי  במגוון  האתיופית  העדה  עדכון,   0222בני  נמסר 
בעקבות פניית יחידת התיאום, כי "המשרד ישיק בעת הקרובה מכרז לחממות קולנוע 

גובש תוך התייעצות   2לבנות ולבני העדה בתקציב כולל של   יוער, כי המכרז  מלש"ח. 
 עם יוצרות ויוצרים בני העדה". 

חממת   0229בשנת   להקמת  למכרז  אפיון  שבוצע  והספורט  התרבות  ממשרד  נמסר 
לתמיכה  ייעודית  לקרן  הן  העדה  בני  מקרב  היוצרים  של  הדרישות  זאת,  עם  קולנוע. 

ב נמסר  עוד  הקולנוע.  בתחום  בדיקת   0229-ביוצרים  תתקיים  הקרובה  שבתקופה 
 היתכנות לנושא זה.

הממשלה,   0202בשנת   החלטת  את  ליישם  כדי  כי  והספורט  התרבות  ממשרד  נמסר 
עם  דיונים  התקיימו  האתיופית,  העדה  ובני  בנות  של  הייחודיים  קולותיהם  את  לבטא 
נציגות ונציגי יוצאות ויוצאי אתיופיה. בדיונים הודגשה החשיבות לתמרוץ ותעדוף מול 
קרנות הקולנוע על פני הקמה של חממות קולנוע. לפיכך נקט המשרד בדרך של תיקון 

בשנת   וברפורמה  בקולנוע,  התמיכה  את   0222מבחני  להגביר  במגמה  תיקונים  נעשו 
 ההנכחה של יוצאות ויוצאי אתיופיה והכנסתם להגדרתה של הפריפריה התרבותית.

יוצאי  • יוצרים  לעידוד  האומנויות  תחומי  לכל  ראשונית  להכשרה  קרן  הקמת 
כתיבה, אתיופיה:   בתחומי  אתיופיה  יוצאי  בגירים  ויוצרות  יוצרים  של  הכשרה  עידוד 

 הפקה ובימוי.

 : משרד התרבות והספורטהגורם האחראי

 : התייחסות הגורם האחראי

שפורסם מכרז להקמתה של קרן נמסר על ידי משרד התרבות והספורט    0227בשנת  
יוצרות  לטובת  ש"ח  מיליון  כחצי  של  סכום  יוקצה  מתוכה  אשר  עצמאיים,  ליוצרים 
במלגות  כי הוא תומך  נמסר ממשרד התרבות  ויוצרים מהעדה האתיופית. מעבר לכך, 

התקציב   בשנת  וכי  בפריפריה,  וסטודנטיות  מכסה   0222לסטודנטים  להיות  עתידה 
 .לטובת בנות ובני העדה האתיופית
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, לאחר פניית יחידת התיאום בנושא, נמסר עדכון על ידי משרד 0222בחודש דצמבר  
התרבות והספורט לפיו ישיק בחודשים הקרובים קרן ליוצרות וליוצרים עצמאיים, ובה 
פברואר  בחודש  נוסף  בעדכון  )האתיופית(.  העדה  בני  וליוצרים  ליוצרות  תעדוף  יינתן 

מתן   0229 רק  אלא  אתיופיה,  יוצאי  ליוצרים  ש"ח  מיליון  חצי  הקצאת  אין  כי  נמסר 
"תעדוף ליוצרות וליוצרים בנות ובני העדה במקרה שהניקוד האומנותי יהיה זהה בינם 

 לבין קבוצת התייחסות אחרת". 

כדי ליישם את החלטת הממשלה נמסר ממשרד התרבות והספורט ש  0202בסוף שנת  
הפקה  כתיבה,  בתחומי  אתיופיה  יוצאי  בגירים  ויוצרים  יוצרות  של  הכשרה  ולעודד 
לסטודנטים  מלגות  גבוהה  להשכלה  המשרד  בשיתוף  להעניק  המשרד  החליט  ובימוי, 

 לאומנויות מהפריפריה, ובכלל הגדרה זאת נכללו גם יוצאות ויוצאי אתיופיה.

סיוע   הקמת קרן לייזום פרויקטים על ידי אומנים, יוצרות ויוצרים יוצאי אתיופיה: •
 בייזום פרויקטים על ידי אומנים ויוצרים יוצאי אתיופיה. 

 : משרד התרבות והספורטהגורם האחראי

 : התייחסות הגורם האחראי

נמסר ממשרד התרבות והספורט שהמשרד מעניק סיוע בייזום פרויקטים   0227בשנת  
על ידי אומנים ויוצרים יוצאי אתיופיה באמצעות תקנת סל תרבות עירוני ליזום למעלה 

צוות המפקחות של   402-מ והגיאוגרפית.  יוזמות תרבות חדשות בפריפריה החברתית 
תקנת סלע מעודד את הערים השונות, בהן ישנם ריכוזים של בני ובנות העדה, להקצות 

 יוזמות לטיפוח המורשת והמסורת של העדה. 

משרד התרבות והספורט מסר עוד כי הוא תומך בפסטיבלים ובאירועי תרבות המעלים 
מצויים  כי  זה,  בעניין  נמסר  עוד  אתיופיה.  יהדות  של  המפוארת  מורשתה  את  נס  על 
שכבר  אתיופיה,  יהדות  למורשת  התאגיד  של  העבודה  תוכנית  של  מתקדם  במהלך 
מקיים פרויקטים משמעותיים להעצמת התרבות של העדה, כמו הסיגדיאדה ופסטיבל 

 הפיוט, ובאמצעותו ייפתחו פרויקטים רבים נוספים להעצמתה של העדה. 

הועברה ממשרד התרבות והספורט התייחסות שתוכנה זהה לזו שנמסרה שנה   0222-ב
 קודם לכן. 

בשנת    0229בשנת   השיק  התרבות  "משרד  כי  התרבות  ממשרד  אחרי 0229נמסר   ,
 4עבודת מטה ארוכה, קרן ליוצרות וליוצרים עצמאיים. במסגרת הקרן קיבלו מענקים  

הקרן   7מתוך   מתפעול  התובנות  למענק.  בקשות  שהגישו  אתיופיה,  יוצאי  יוצרים 
יוצאי  ויוצרים  יוצרות  ייעודיות עבור  התקדימית הזאת אמורה להוות הבסיס לתוכניות 
מתווה  וגובש  אתיופיה  יוצאי  ואומנים  אומניות  עם  רב־שיח  קיים  המשרד  אתיופיה. 
פעולה עדכני, שנדרש, בראש ובראשונה, לבדוק התכנותו המשפטית. ממצאי הבדיקה 
ותוכנית פעולה קונקרטית עם תקציב ייעודי )בכפוף לאישור החשכ"ל, בהעדר תקציב 

  ".0202מדינה בשלב זה( יוצגו על ידי המשרד עד תחילת מאי 

הממשלה,   0202בשנת   החלטת  את  ליישם  שכדי  והספורט  התרבות  ממשרד  נמסר 
להקים קרן לייזום פרויקטים על ידי אומניות ואומנים, יוצרות ויוצרים יוצאי אתיופיה, 
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ביצע המשרד מהלך של חקר והיוועצות עם איגודי אומניות ואומנים של יוצאות ויוצאי 
בשנת   המשרד  השיק  משפטית,  דעת  חוות  לאחר  הקרן 0202אתיופיה.  במסגרת   ,

לצד  אתיופיה  יוצאי  ויוצרים  יוצרות  המתעדף  קורא  קול  עצמאיים,  ויוצרים  ליוצרות 
שריון   נמנים:  ההקלות  של  בכללן  והחרדית.  הערבית  מהחברה  מתקציב   222יוצרים 

מקורות   222השתלמויות מקצועיות בכל תחום ליוצרות ויוצרים בעלי ייחוד תרבותי ו־
כתנאי סף. מעבר לכך נערך פרסום בתפוצה רחבה בקרב האיגודים   052מימון במקום  

מטעמם  פניות  להגיש  להם  לאפשר  מנת  על  אתיופיה,  ויוצאי  יוצאות  של  והארגונים 
 לקול קורא זה.

החזותי:   • התיעוד  חובת  חשודים הרחבת  קטינים  חקירת  בווידאו  תתעד  המשטרה 
קטינים  לחקירות  גם  החזותי  התיעוד  חובת  בהדרגה  תורחב  פשע,  מסוג  בעבירות 
התקציביים  המקורות  להקצאת  בכפוף  עוון,  מסוג  שוטרים  נגד  בעבירות  החשודים 

 הדרושים לנושא ולסדר עדיפויות תקציבי. 

 : המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראלהגורם האחראי

 :התייחסות הגורם האחראי

ממשלה   החלטת  להחלטה  0054במסגרת  תוספת  שהיא  "מדיניות   2952,  בנושא 
הישראלית   בחברה  אתיופיה  יוצאי  של  המיטבי  שילובם  לקידום  אימוץ   –ממשלתית 

 ג':2המלצות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה", נקבע בסעיף 

עם השלמת יישום ההמלצה של "הוועדה   –"לעניין תיעוד בווידיאו של חקירות קטינים  
המייעצת לשרת המשפטים בעניין חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א

בווידאו חקירת 2972– כך שהמשטרה תתעד  בנוגע להרחבת חובת התיעוד החזותי,   "
גם  החזותי  התיעוד  חובת  בהדרגה  תורחב  פשע,  מסוג  בעבירות  חשודים  קטינים 
לחקירות קטינים החשודים בעבירות נגד שוטרים מסוג עוון, בכפוף להקצאת המקורות 

 התקציביים הדרושים לנושא ולסדר עדיפויות תקציבי".

החשודים  קטינים  לחקירות  גם  החזותי  התיעוד  הרחבת  הסעיף,  מנוסח  שעולה  כפי 
של  ההמלצה  יישום  השלמת  עם  בהדרגה  תבוצע  עוון,  מסוג  שוטרים  נגד  בעבירות 
התיעוד  חובת  להרחבת  בנוגע  הנוער  חוק  בעניין  המשפטים  לשרת  המייעצת  הוועדה 

 החזותי בחקירות קטינים חשודים בעבירות פשע. 

יישום ההמלצה של הוועדה המייעצת לשרת המשפטים בעניין חוק הנוער טרם בוצע, 
של  חזותי  תיעוד  לעניין  הנוספת  ההרחבה  ביצוע  של  השלב  הגיע  טרם  גם  ולפיכך 

 חקירות קטינים חשודים בעבירות נגד שוטרים מסוג עוון, אשר תלוי בכך. 

לעניין סטטוס הרחבת חובת התיעוד החזותי בחקירת קטין חשוד בעבירת פשע, יצויין 
כי הרחבה זו מוצעת במסגרת הצעת תיקון לחוק הנוער ]שפיטה, ענישה ודרכי טיפול[, 

 , אשר טרם עלתה לוועדת שרים. 0229–התשע"ט

תקציב  בקבלת  הותנתה  הנוער  לחוק  האמור  בתיקון  המשטרה  תמיכת  כי  נוסיף  עוד 
לשם הרחבת חובת התיעוד החזותי. מן האמור עולה כי ההמלצה בדבר הרחבת התיעוד 
בשלב  הותנתה  עוון  מסוג  שוטרים  נגד  בעבירות  חשודים  קטינים  לחקירות  החזותי 
את  להרחיב  לדעתנו  נכון  לא  יושמה.  לא  ההמלצה  ולפיכך  התממש,  שטרם  מקדים, 
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התיעוד  חובת  הרחבת  והחלה  אושרה  בטרם  עוון  עבירות  לגבי  החזותי  התיעוד  חובת 
 החזותי בעבירות פשע, באופן שתואם את האמור בהמלצה.

תיקון )הוראת שעה( לתוספת לחוק ייצוג על ידי הסיוע המשפטי בתביעות הפליה:   •
תשל"ב המשפטי,  פגיעה 2970–הסיוע  בגין  בהליכים  הכלכלי  המבחן  שיבוטל  כך   ,

למקומות  ובכניסה  בשירותים  במוצרים,  הפליה  איסור  חוק  לפי  הפליה  או  בשוויון 
 .0222–ציבוריים, התש"ס

: משרד המשפטים בהסכמת האוצר ובאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט הגורם האחראי
 של הכנסת.

 :התייחסות יחידת התיאום הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים

בהוראת שעה לשלוש שנים,   0222תוקן בנובמבר   2970–חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב
ונקבע בו פטור ממבחן כלכלי בתביעות מכוח חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים 

התש"ס ציבוריים,  למקומות  בנובמבר  0222–ובכניסה  פקעה  השעה  הוראה   .0202 .
שנת   הסיוע   0202במהלך  המשפט,  בתי  הנהלת  וחקיקה,  ייעוץ  אגף  עם  ביחד  הוכן 

את  להאריך  שמטרתו  חוק  תזכיר  המשפטים,  במשרד  המשפטית  והלשכה  המשפטי 
שרים  בוועדת  אושרה  החוק  והצעת  הציבור  להערות  פורסם  התזכיר  השעה.  הוראת 
במקרים  מכוחה  משפטי  סיוע  ניתן  לא  כיום  פקעה,  החוק  שהוראת  מאחר  לחקיקה. 

 שהתקבלו לאחר מועד פקיעת הוראת השעה. 

ושירותים • במוצרים  הפליה  איסור  חוק  לפי  בתביעות  משפט  בית  אגרת  : ביטול 
)אגרות(, תשס"ז בתי המשפט  , לקביעת תביעות 0227–תיקון )הוראת שעה( לתקנות 

למקומות  ובכניסה  בשירותים  במוצרים,  הפליה  איסור  חוק  לפי  המוגשים  וערעורים 
 . כעניין הפטור מאגרה, למשך שלוש שנים.0222–ציבוריים, התש"ס

 : משרד המשפטים בהשלמת הנהלת בתי המשפט.הגורם האחראי

בגזענות המאבק  לתיאום  הממשלתית  התיאום  יחידת  לעיל, התייחסות  שפורט  כפי   :
, הוראת שעה לשלוש שנים 2970–התווספה לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב  0222ב־

הפליה  איסור  חוק  מכוח  בתביעות  כלכלי  מבחן  ללא  משפטי  סיוע  ניתן  שמכוחה 
ציבוריים, התש"ס ובכניסה למקומות  עבודת מטה 0222–במוצרים, בשירות  . בעקבות 

ייעוץ וחקיקה, הנהלת בתי המשפט,  פנימית שהתקיימה במשרד המשפטים, בשיתוף 
משפטית  עמדה  התקבלה  המשפטים,  במשרד  המשפטית  והשלכה  המשפטי  הסיוע 

( לתקנות בתי המשפט )אגרות(, 2)א()29לפיה בהתבסס על הוראת השעה ועל תקנה  
משפט   0227–תשס"ז בית  מאגרת  פטור  לתת  שיש  הוא  הקיים  המשפטי  המצב 

 לתובעים מכוח חוק איסור הפליה, ללא תלות בזהות עורך הדין המייצג את התובע.

מיום  כאמור  לתובעים  משפט  בית  מאגרת  פטור  ניתן  זו,  פרשנות  על  בהתבסס 
. עם פקיעתה של הוראת השעה המתקנת את חוק הסיוע המשפטי בנובמבר 2.2.0202

שנת    0202 במהלך  משפט.  בית  מאגרת  הפטור  גם  פקע  לעיל,  הוכן   0202כמפורט 
המשפטית  והלשכה  המשפטי  הסיוע  המשפט,  בתי  הנהלת  וחקיקה,  ייעוץ  עם  ביחד 
פורסם  התזכיר  השעה.  הוראת  את  להאריך  שמטרתו  חוק  תזכיר  המשפטים  במשרד 

 להערות הציבור והצעת החוק אושרה בוועדת שרים לחקיקה.
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 פעילות משרדי הממשלה ויחידות הסמך למאבק בגזענות: ב. 
על  בהתבסס  בגזענות,  למאבק  השנה  השונים  הממשלה  משרדי  עבודת  פירוט  יובא  להלן 
המידע שהועבר מהמשרדים ומקורות מידע נוספים. עבודת משרדי הממשלה בתחום המאבק 
בגזענות מחולקת לקידום מדיניות למאבק בגזענות ופעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות 
המאבק  לנושא  העובדים  מודעות  להעלאת  ופעילויות  עובדים  בתלונות  טיפול  )דוגמת 

מתוך   פעילות   07בגזענות(.  קיימו  רוב המשרדים  להלן,  משרדי ממשלה שפעילותם תפורט 
משרדים פעלו לקידום מדיניות בתחום המאבק בגזענות.   24-פנימית בנושא מאבק בגזענות ו

 .0202שישה משרדים לא פעלו כלל בנושא המאבק בגזענות בשנת 

 משרד ראש הממשלה:  .1

 מדיניות המשרד למאבק בגזענות:

מכון  עם  ביחד  מוביל  וחברה  ממשל  אגף  אתיופיה,  יוצאי  לשילוב  המטה  פעילות  במסגרת 
חינוך,  חברתיים,  בשירותים  מקצוע  אנשי  של  הטיות  עם  להתמודדות  משימה  צוות  אלכ"א 
למסגרות  אתיופיה  יוצאי  של  להסללה  הגורמות  החלטות  לקבלת  המביאות  ושיטור  בריאות 
מיוחדות, הדרתם ממסגרות של מצוינות ומנהיגות וכד'. בשנה האחרונה פעל צוות בין־מקצועי 
וגובש מודל להתמודדות עם הטיות והסללה ברמת הרשויות המקומיות. כמו כן, צפוי להתחיל 

בתחילת   רשויות  בארבע  ביום  0200פיילוט  התקיים  לפיילוט  השקה  כנס  יחידת 24.20.   .
 התיאום הייתה שותפה בצוות. 

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

הנושא  גזענות.  למניעת  לממונה  ייעודי  תקן  הקצאת  בוחנת  הממשלה  ראש  משרד  הנהלת 
 עדיין בבחינה. החלטה אמורה להתקבל בחודשים הקרובים.

 נציבות שירות המדינה:.א. 2

 אגף גיוון תעסוקתי:

האגף לגיוון תעסוקתי מקדם את הגיוון והכשירות התרבותית בסביבה הארגונית באופן 
שוטף על ידי פרויקטים שהאגף מוביל ועל ידי הנחיה של ממוני הגיוון תעסוקתי לקדם 
פעולות של כשירות תרבותית לעובדים ולהנהלה של כלל משרדי הממשלה. בין היתר, 

באוקטובר   האגף  כלים   0202פרסם  סוקר  אשר  תרבותית,  וכשירות  לגיוון  כלים  ארגז 
 26רבים לקידום הגיוון והכשירות התרבותית בשירות המדינה.

שכותרתה  המדינה  עובדי  לכל  הרצאות  סדרת  האגף  הוביל  הבין־לאומי  הגיוון  ביום 
בהיכרות  עסקו  ההרצאות  ועובדות.  עובדים  מאות  בה  והשתתפו  גיוון",  של  "מבטים 

כל אחת מאוכלוסיות הגיוון. בשנת   הפיקו ממוני הגיוון המשרדיים   0202מעמיקה עם 
אירועי שוויון   52כנסים להנכחת הגיוון והייצוג ההולם. כמו כן נערכו יותר מ־  52יותר מ־

בסלון בשיתוף נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, במטרה להשפיע על המודעות 
 בשירות המדינה לתעסוקת אנשים עם מוגבלות.

תרבותית:   16 וכשירות  לגיוון  הכלים  בארגז  https:33www.gov.il3he3departments3publications3reports3לעיון 
toolbox-diversity 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/diversity-toolbox
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על תת־ייצוג של יוצאי אתיופיה  0202לאוגוסט  4מבקר המדינה הצביע בדוח שנתי מיום 
של  הולם  לייצוג  ביעד  אי־עמידה  הזוטר,  הדרג  למעט  המדינה  בשירות  הדרגות  בכל 
לאכיפת  הנציבות  שלרשות  אכיפה  באמצעי  מספיק  שימוש  והעדר  הערבית  החברה 
חובת הייצוג ההולם. לשם תיקון כשלים אלו, גיבשה נציבות שירות המדינה טיוטה בשלב 
מתקדם של החלטת ממשלה לכלל האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בשירות המדינה. 
הערבית  החברה  של  הייצוג  את  להגביר  מנת  על  רבים  לחסמים  מענים  כוללת  הטיוטה 

 בשירות המדינה ושל כלל האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם.

בנציבות,  הממשלה  משרדי  מערכות  בשיתוף  תעסוקתי  לגיוון  האגף  מעבודת  כחלק 
ביעדי הייצוג, שכולל  בנושא העמידה  מתבצע מעקב שוטף מול יחידות שירות המדינה 
נשלחת  לנציב שירות המדינה  ביעדים.  ועמידתם  תעסוקתי  גיוון  ממוני  מינוי  מיפוי של 
עם  במפגש  כך  על  מתריע  והנציב  ביעדים,  עומדות  שאינן  היחידות  כל  של  רשימה 

 המנכ"לים והנהלות המשרדים. 

ידי  על  המדינה  שירות  יחידות  עבור  ופרקטיקות  כלים  מקנה  תעסוקתי  לגיוון  האגף 
קהילת ממוני וממונות הגיוון התעסוקתי לאיתור אקטיבי וביצוע פעולות יזומות במטרה 
התעסוקתי,  הגיוון  אגף  הישראלית.  בחברה  המועמדים  לכלל  המשרות  כל  את  להנגיש 
עבור  אירועי חשיפה  קיים סדרה של  בנציבות שירות המדינה,  ומיון  גיוס  אגף  בשיתוף 
מועמדים מרקע מגוון בשנה האחרונה. כך למשל כנס צעירים בשיתוף מרכזי הצעירים 
בכל הארץ, כנס להנגשת המשרות לאוכלוסיית מזרח ירושלים )מונגש בשפה הערבית(, 
כנס תעסוקת אנשים עם מוגבלות ועוד עשרות אירועים בכל הארץ, במטרה להנגיש את 

 שירות המדינה כמעסיק מגוון ושוויוני. 

את "מדד הגיוון", אשר בחן את   0202אגף הגיוון בשיתוף אגף בכיר בקרה פרסם בשנת  
ציון  קיבל  משרד  כל  ביעדים.  העמידה  מידת  ואת  הגיוון  לקידום  והמאמצים  הפעולות 

כמו   27בהתאם לכך. מטרת האגף היא לקדם שיפור בעמידה ביעדי הייצוג משנה לשנה.
במאי   תשע"ט  0202כן,  לשנת  המדינה  בשירות  וייצוג  גיוון  דוח  , 0202תש"פ,  –פורסם 

והעמקה  הרחבה  תוך  המדינה  שירות  יחידות  בכל  והייצוג  הגיוון  נתוני  את  סוקר  אשר 
 22בנוגע לכל אוכלוסייה.

 אגף המשמעת:

כדי  לעלות  המתאימים,  במקרים  שעשויות,  התבטאויות  של  רחבה  קשת  קיימת 
"התבטאויות  בנושא  משמעת  חוזר  לפי  משמעת.  עבירת  המהוות  אסורות  התבטאויות 

גזענות" מיום   ומניעת  או   22.22.0229עובדי מדינה  "התנהגויות או התבטאויות מפלות 
גזעניות אינן יכולות להלום את תפקידו ומעמדו של עובד מדינה, ופוגעות בצורה חמורה 
בתדמיתו של השירות הציבורי ובאמון הציבור בו". על עובד מדינה נאסר להתבטא באופן 

 העולה כדי התבטאות גזענית, בעלת גוון גזעני או הנוגעת למוצאו האתני של אדם.

המדינה,   17 שירות  והייצוג  נציבות  הגיוון  https:33www.gov.il3he3departments3publications3):  0202)מדד 
0202-diversity-employment-reports3report 

המדינה,   18 שירות  תשע"טנציבות  לשנת  המדינה  בשירות  והייצוג  הגיוון  https:33):  0202)  0202תש"פ,  -דוח 
0202-report-www.gov.il3he3departments3publications3reports3diversity 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-employment-diversity-2020
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/diversity-report-2020
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אגף המשמעת רואה בחומרה יתרה התבטאויות גזעניות או כל גילוי של התנהגות גזענית 
מצד עובדי מדינה ורואה עצמו מחויב לפעול למיגור התופעה בשיתוף פעולה מלא עם 
בנתונים  גם  לראות  שניתן  כפי  בגזענות.  המאבק  לתיאום  הממשלתית  התיאום  יחידת 
שיובאו להלן, במקרים המתאימים אגף המשמעת מעמיד לדין משמעתי עובדים שנהגו 

 .באופן גזעני ועומד אף על הטלת אמצעי משמעת מחמירים נגדם

תיקים על התבטאות בלתי הולמת. בשל הגדרות  54נפתחו באגף המשמעת  0202בשנת 
יותר  ספציפי  פילוח  לבצע  ניתן  לא  המשמעת,  באגף  הקיימת  הממוחשבת  המערכת 
ולציין במדויק כמה מתוכם הם תיקים שנפתחו בגין התבטאות גזענית. עם זאת, מבדיקה 

כי לפחות   תיקים נפתחו בגין התבטאויות גזעניות; רובם   25שערך אגף משמעת נמצא 
ובלתי הולם  נגד עובדי משרד הבריאות שהתבטאו באופן גזעני  ככולם תיקים שנפתחו 
פנים־משרדי  טיפול  היה  אלו  בתיקים  הטיפול  החומות".  "שומר  מבצע  בתקופת 
להסרת  ובהתחייבות  מקרים  בשישה  בנזיפה  המשמעת,  לאגף  הידוע  ככל  שהסתיים, 

התפרסם מכתבו של עו"ד גיא דוד,   22.5.0202הפרסום הפוגעני בארבעה מקרים. ביום  
מנהל אגף משמעת, שפורסם עקב פניות שהתקבלו על התבטאויות פסולות מצד עובדי 

 29מדינה, לרבות התבטאויות גזעניות, על רקע המצב הביטחוני.

על התבטאות בלתי הולמת, נסגרו עשרה בשנת   0202תיקים שנפתחו בשנת    46מתוך  
, מתוכם שבעה לפחות בגין התבטאות גזענית. תיק אחד הסתיים בהרשעה בבית 0202

הדין, שלושה נסגרו בעילה של חוסר אשמה, אחד נסגר בעילה של סיום טיפול ושניים 
מתוך   פנים־משרדי.  משמעתי  בהליך  בשנת    46הסתיימו  שנפתחו  על   0202תיקים 

הולמת:   בלתי  שעניינם   29התבטאות  שישה  לפחות  מתוכם  פתוחים,  עודם  תיקים 
 .התבטאות גזענית

או  התבטאות  שעניינם  הנוכחית  מהשנה  משמעותיים  מקרים  מספר  של  פירוט  להלן 
 התנהגות גזענית שטופלו על ידי אגף משמעת:

 גזרי דין:

ופוגעניים  • גזעניים  בגין פרסומים  פי הודאתו  על  משפט מחוזי הורשע  בבית  עזר  פקיד 
"וואטסאפ".  ביישומון  ששלח  גזענית  והתבטאות  "פייסבוק"  החברתית  ברשת  שפרסם 
העובד הואשם בכך שפרסם בדף הפייסבוק שלו תצלום של שר הביטחון דאז עמיר פרץ 
"אתיופים מלאאאאא אתיופים"; במועד אחר פרסם  עם המשקפת הפוכה ומעליו כתב 
תצלום של אישה כהת עור ומעליו כתב: "אם היא מתעטשת כולנו ז"ל" ו"השם יצילנו". 

בית המשפט   עובדי  הוואטסאפ של  בקבוצת  הודעה  בכך שכתב  הואשם  "יגאלו   –עוד 
ואתה לא חיוני  עובד  זה שהכושון  על חומרת מעשיו של הנאשם "איך  בית הדין עמד   .

כי  לומר  צורך  אין  גנאי.  לכל  ראויות  הנאשם  שהשמיע  מהסוג  "האמירות  כי   וקבע 
עורו   צבע  או  מוצאו  ארץ  רקע  על  שליליות,  בקונוטציות  ברבים,  לאדם   –התייחסות 

קבלת  את  לקולא  שקל  זאת  מול  אל  הבריות".  בעיני  ולהשפלתו  לביזויו  להביא  עלולה 

ובתי  19 סטטוטוריים  תאגידים  הסמך,  יחידות  הממשלה,  משרדי  למנכ"לי  משמעת  אגף  מנהל  דוד,  גיא  מעו"ד  מכתב 
בנושא התבטאויות פוגעניות על רקע המצב הביטחוני ) לעיון במכתב:  22.5.0202החולים הממשלתיים,   .)https:33

0202.pdf-9-02023he3directive-9-www.gov.il3BlobFolder3policy3directive 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/directive-9-2021/he/directive-9-2021.pdf
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האחריות של הנאשם למעשיו ואת צערו עליהם, ובתוך כך את ההתנצלות הכנה ששלח 
של   משמעת  אמצעי  הנאשם  על  הטיל  דבר  של  בסופו  הוואטסאפ.  בקבוצת  לחבריו 
נזיפה חמורה; הפקעת מחצית משכורת; הורדה בדרגה אחת למשך שנה ופסילה לקידום 

 02לתפקיד ניהולי או לתפקיד בכיר יותר למשך שנה.

מנהלת ברשות האכיפה והגבייה הורשעה על פי הודאתה ובמסגרת הסדר טיעון בגין שורה  •
עובדי  כלפי  עבודתה  במסגרת  שהשמיעה  גזעני  אופי  בעלות  פוגעניות  התבטאויות  של 

"תסתכלי מה עשתה השחורה הזאת"; "מה זה עם   –הלשכה בני העדה האתיופית, ובתוך כך  
אני נותנת לך   –השחורה הזו, מי היא חושבת שהיא בכלל"; "אל תעבדי אצל השחורה הזו  

שונאת  אני  הזה מסריח,  "השחור  "השחורים האלה";  המון משימות";  לך  נותנת  והיא  לנוח 
חמורה;  נזיפה  של  משמעת  אמצעי  הוטלו  הנאשמת  על  אתיופים".  שונאת  "אני  אותו"; 
הפקעת משכורת קובעת אחת; הורדה בדרגה אחת למשך שמונה חודשים; העברה למשך 
שלוש  למשך  ניהולי  לתפקיד  ופסילה  קהל  עם  מגע  כולל  שאינו  לתפקיד  שנים  שלוש 
ונסיבותיה  הצדדים  בין  שהושג  הטיעון  הסדר  אלמלא  כי  הדין  בגזר  קבע  הדין  בית  שנים. 
"הנאשמת  למעשיה:  בנוגע  קבע  וכך  פיטוריה.  על  מורה  היה  הנאשמת  של  האישיות 
השמיעה כלפי עמיתיה לעבודה אמירות משפילות רק בשל צבע עורם ומוצאם. אין צורך 
סימן  תוך מתן  כל מכנה משותף אחר,  או  מוצא  המגדירות אדם בשל  כי אמירות  להדגיש 

)כגון   כולו  לציבור  אחד  משפילות "היכר  מעליבות,  גזעניות  אמירות  הן  "שחורים"(  שחור"; 
היו  אליהם  העובדים  באוזני  או  בפני  נאמרו  לא  שהאמירות  העובדה  במיוחד.  ופוגעות 
מכוונים אינה מקהה, לטעמנו, באופן מהותי או ממשי מחומרתם של הדברים, שעה שיש 

 02לשרש ביטויים מעין אלה מסביבת העבודה בשירות הציבורי".

פקח של רשות הטבע והגנים הורשע בביצוע עבירות משמעת בעקבות הרשעתו בפלילים,  •
גזעני   גוון  בעלי  היו  הורשע  שבהם  האיומים  איומים.  של  בעבירה  היתר  על   –בין  איים 

יגיע  הוא  אצלה,  שעובדים  ה"מחבלים"  את  תפטר  לא  אם  כי  קניות  מרכז  סניף  מנהלת 
הגיעה  כן, כאשר מנהלת הסניף  כמו  למעשיו.  צבא שלם מבלי שיהיה אחראי  לביתה עם 
מכירה  לא  עוד  את  מחבלת  "זונה  באמרו  שוב  עליה  איים  במשטרה  תלונה  נגדו  להגיש 
נזיפה חמורה; פיטורים  אותי". בית הדין למשמעת הטיל על הנאשם אמצעי משמעת של 
למשך  והגנים  הטבע  לרשות  ופסילה  וחצי  שנה  למשך  המדינה  לשירות  פסילה  לאלתר; 

הדין בגזר  הדין  בית  קבע  וכך  וחצי.  רווי : "שנה  הציבורי  שהשיח  ולומר  לחזור  צורך  אין 
הטבעית  התוצאה  אותן.  שתישא  אסור  חיים  החפצה  תרבות  בת  שחברה  גזעניות  אמירות 
של אמירות הנושאות מסר גזעני בוטה היא השפלה וביזוי של בני מיעוטים עד כדי רמיסת 

 00כבודם".

 תובענה:

חמורות  גזעניות  התבטאויות  של  שורה  בגין  משמעתי  לדין  הועמד  המיסים  רשות  עובד 
בשנת   האתיופית  העדה  יוצאי  הפגנות  רקע  על  שלו,  כפיף  לעובד  "אתם 0229שנאמרו   :

האתיופים צריך להרוג את כולכם, אם זה הייתי אני, הייתי נותן לכולכם כדור בראש וההוא 

 ). 02.0.0202נציבות שירות המדינה נ' נעימי )ניתן ביום  222.02בד"מ  20

 ).29.7.0202נציבות שירות המדינה נ' בן נעים )ניתן ביום  22.02בד"מ  21

 ). 02.7.0202נציבות שירות המדינה נ' כהן (ניתן ביום  22.02בד"מ  22
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שמת לא היה צריך לקבל כדור בחזה, אלא כדור בראש כי הוא עבריין וחבל שלא מתו לכם 
עוד מאה"; "אם לא טוב לכם פה, אתם יכולים לעוף חזרה לאתיופיה"; עוד הטיח בעובד כי 
חונכתם  וכך  בכם  מושרש  "זה  כי  העבריינים  כמו  מתנהג  היה  מדינה  עובד  היה  לא  אילו 
נוהג בכלי הרכב שנקלע אל מקום ההפגנה היה  מהבית"; ואם בכך לא די, אמר כי לו היה 
לוחץ על דוושת הגז ו"מעיף" את כולם באוויר. בעקבות הגשת התובענה הושעה העובד עד 
לתום ההליכים המשמעתיים נגדו ובקשה לצו מניעה שהגיש על החלטת ההשעיה נדחתה 

 02על ידי בית הדין האזורי לעבודה. התיק מתנהל בימים אלו בבית הדין למשמעת.

 קובלנה:

לחוק המשמעת,   20נגד סטודנטית במשרד המשפטים התבקשה קובלנה בהתאם לסעיף   •
פעם בעל פה, כשסירבה   –לשם העמדתה לדין משמעתי בשל התבטאויותיה בשני מועדים  

במענה  במסרון,  ופעם  ערבי;  פועל  ולא  ערבייה  לא  שהיא  לה  ואמרה  הממונה  להנחיית 
 אני לא פועלת שיביאו ערבים שיעשו את זה". "להוראת הממונה: 

 נקיטה בהליך משמעתי פנים־משרדי:  

בדיון רב־משתתפים שנערך במשרדו של מנכ"ל משרד ממשלתי הוצגה תוכנית שמטרתה  •
שילובם של יהודים יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. במהלך הדיון פנה המנכ"ל לעובדת 
בשל  יהודים".  של  במגרשים  ישחקו  שאתיופים  לך  "נראה  ואמר:  התוכנית  את  שהציגה 
אמירה זו המליץ אגף משמעת לשר הממונה לנזוף במנכ"ל. בסופו של הליך החליט השר 

והחלטת השר  0202 יצוין כי הטיפול של אגף המשמעת בתיק היה בשנת  .להתרות במנכ"ל
 .0202התקבלה באגף במהלך שנת 

 תיקים שבהם תתבקש בקרוב קובלנה לשם העמדה לדין: 

של  • רב  שבמספר  לכך  בחשד  משמעתית  חקירה  התנהלה  החקלאות  משרד  עובד  נגד 
אירועים התבטא בהתבטאויות גזעניות בוטות כלפי עובדים ביחידה, בני העדה האתיופית, 

הוגשה   0202; בסוף שנת  0202לרוב בנוכחותם. התיק הגיע לאגף המשמעת במהלך יולי  
 תובענה נגד העובד, והוא הושעה עד לתום ההליכים.

לכך  • בחשד  משמעתית  חקירה  התנהלה  החברתי  והביטחון  הרווחה  משרד  עובדת  נגד 
גזעניות  בהתבטאויות  התבטאה  שונות,  הזדמנויות  ובמספר  ארוכה,  תקופה  שבמהלך 
של  העמדתה  בדבר  החלטה  והתקבלה  נבחן  התיק  האתיופית.  העדה  בני  כלפי  ופוגעניות 

 העובדת לדין.

 משרד האוצר: .2

 מדיניות המשרד למאבק בגזענות:

בחוק  היבטים.  בשלל  השלכות  מהם  אחד  שלכל  רוחב,  בנושאי  לרוב  עוסק  האוצר  משרד 
כולן  הייבוא, שמטרת  ולפתיחת  בנטל הרגולציה  עברו רפורמות להפחתה  ההסדרים האחרון 

 להביא להורדת יוקר המחיה ולצמצום פערים בין קבוצות אוכלוסייה.

 ). 5.0.0202סבח נ' נציבות שירות המדינה )ניתנה ביום  02-22-25467סע"ש  23
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בלב  אינם  בנושא  עגולים  ייזום שולחנות  או  והפליה  גזענות  מיוחד בחקיקה שמונעת  עיסוק 
לתוכניות  נוגעים  אלו  שנושאים  ככל  אך  וייעודו,  תפקידו  מעצם  האוצר  משרד  של  העשייה 
בידי משרד האוצר רשימה  נותן עליהם את דעתו המקצועית. אין  העבודה של המשרד, הוא 
ונכחו בהם בנושאים אלו, וכאמור, זהו אינו לב  של כל הדיונים שנציגי משרד האוצר הוזמנו 

 העשייה של המשרד מעצם תפקידו וייעודו.

מפני  בגזענות,  למאבק  השנה  שהוקצה  המדינה  מתקציב  הסכום  את  לכמת  קושי  קיים 
שמשרדי ממשלה רבים מקבלים תקציב גמיש במסגרת הסיכומים התקציביים, ואין למשרד 
האוצר יכולת לקבוע את סדר העדיפויות שלהם או לנתח אותו מבעוד מועד, בייחוד כשמדובר 

 בהוצאות בעלות אופי תפעולי.

ממשלה   אתיופיה   2952בהחלטת  יוצאי  אקדמאים  מועמדים  להשמת  מאגר  שיוקם  הוחלט 
על  הוטלה  לביצוע  האחריות  המינויים.  חוק  להוראות  בכפוף  מיועדות  אקדמיות  למשרות 

 נציבות שירות המדינה בשיתוף עם משרד האוצר. עד כה החלטה זו לא יושמה. 

 אתר האינטרנט של משרד האוצר מתורגם לאנגלית וערבית. 

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

ומין  גזע  דת,  מכל  עובדים  ומכילה  מקבלת  תרבות  במשרד  שקיימת  נמסר  האוצר  ממשרד 
גזענות,  למניעת  ממונה  פועל  לא  במשרד  שהוא.  סוג  מכל  גזענות  לגילויי  סובלנות  ואפס 
לא  גזענות.  ומניעת  תעסוקתי  גיוון  ממונה  למינוי  פועל  הוא  אלה  שבימים  נמסר  ומהמשרד 

 פעילות פנימית ייחודית שרלוונטית למאבק בגזענות. 0202נעשתה בשנת 

 משרד האנרגיה: .3

גזענות הוא  נותן שירות, עיקר הפעילות בתחום מניעת  ארגון  מכיוון שמשרד האנרגיה איננו 
העלאת המודעות הפנים־משרדית, היכרות עם גווני החברה ויצירת תרבות ארגונית של קבלה 

  והכלה.

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

משרד האנרגיה חרט על דגלו שילוב עובדים מרקע מגוון המייצג את הרכב המארג החברתי 
ציבורי  שירות  ויצירת  הזדמנויות  שוויון  של  יסוד  לערכי  עמוקה  מחויבות  מתוך  בישראל, 
המייצג את כלל האוכלוסייה אותה הוא משרת. שילוב אוכלוסייה מגוונת וחשיפת העובדים 
באופן אישי ויום־יומי לקבוצות בעלות מאפיינים מגוונים מסייעת בשינוי התפישה התרבותית 

  ומחזקת את היכולת להכיר את כל גווני החברה הישראלית.

בשנת   הופצו  האנרגיה  במשרד  אדם  כוח  עם   0202מכרזי  עובדים  אשר  וגופים  לעמותות 
של  הפייסבוק  בדף  שפות  במספר  פורסמו  ה"דרושים"  ומודעות  מגוון,  מרקע  אוכלוסיות 

 המשרד, עם הפניה לאתר שבו מתפרסמות המשרות.

שליחת אגרות מידע על אודות החגים של דתות   0202הפעילות הפנים־משרדית כללה בשנת  
עובדים  להעסקת  ופתרונות  חסמים  בחינת  תעסוקתי,  לגיוון  היגוי  ועדת  כינוס  שונות,  ועדות 
מרקע מגוון במשרד, הפצת עלון "נקודת מבט" וקיום שני אירועים בשיתוף פעולה עם משרדי 

 ממשלה נוספים:
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בנושא   0202במרץ    00ביום   • הרצאה  הגאולוגי  והמכון  האנרגיה  משרד  לעובדי  הועברה 
ד"ר  בתעסוקה",  והשתלבות  כלכלי  פיתוח  וחסמים,  פערים  בישראל;  הערבית  "החברה 
מריאן תחאוכו, מנהלת המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית, מכון אהרן, המרכז 

 הבינתחומי הרצליה.

ידי מספר משרדי ממשלה, לרבות 0202במאי    04ביום   • יום הגיוון הבין־לאומי, הופק על   ,
משרד האנרגיה, אירוע בבנייני ג'נרי. האירוע כלל תלבושות של עמים ועדות שונות ומיצג 

 רכבי אספנות.

 משרד הביטחון: .4

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

בשם  זאת  אוכלוסיות,  מגוון  של  המכילה  העסקה  נושא  את  דגלו  על  חרט  הביטחון  משרד 
לקדם  יש  לפיה  והתפיסה  האדם  וכבוד  שותפות  סובלנות,  כגון  ערכים  לכול,  השוויון  עקרון 
למניעת  ולפעול  והטרוגנית,  מגוונת  הישראלית, שהיא  ייצוג הולם לכלל האוכלוסיות בחברה 

  גזענות במשרד.

הופצו לעובדי משרד הביטחון איגרות, מידע וסרטונים רבים. נוסף על כך   0202לאורך שנת  
נערך יום עיון בנושא מניעת גזענות בראשות הסמנכ"ל וראש אגף משאבי אנוש והממונה על 
הגיוון התעסוקתי ומניעת גזענות. ביום העיון השתתפו מנהלי משאבי אנוש באגפים השונים 

  במשרד הביטחון.

הביטחון ציינו  אגפים שונים במשרד 64ביום הגיוון הבין־לאומי הוכן אוכל מגוון בחדר האוכל ו־
את היום בדרכים שונות: הרצאות, הפצת איגרות, פעילויות והכנת אוכל מגוון. חג הסיגד צוין 
אף הוא על ידי הפצת באנר ואיגרת, הקמת מאהל ויריד לחגיגת חג הסיגד והכרת המסורת של 

 יוצאי אתיופיה והגשת אוכל מסורתי בחדר אוכל. 

בקרב עובדי המשרד הופץ לוח שנה של הגיוון התעסוקתי לכלל עובדי המשרד, ובו מצוינים 
החגים והמועדים של אוכלוסיות שונות. כמו כן, במחשבי עובדי המשרד הוגדרו שומרי מסך 

איגרת הופצה    0202במאי   עם פרטי הממונה למניעת גזענות להגשת תלונה בנושא הגזענות.
על  וגזעניות  פוגעניות  התבטאויות  בעניין  העובדים  לכלל  אנוש  משאבי  אגף  וראש  סמנכ"ל 

 רקע המצב הביטחוני )אליה צורפה הנחיית אגף משמעת בנציבות שירות המדינה(.

לשם קידום תהליכי עבודה שוויוניים נערכה פגישה עם יחידת ההדרכה במטרה לבחון תהליכי 
קורסי  על  חשיבה  לשם  עבודה  צוות  הקמת  לרבות  מגוונות,  אוכלוסיות  של  ושילוב  עבודה 
העסקה  בנושא  המשרד  עובדי  עם  שיח  מעגלי  נערכו  כן  כמו  זה.  בהקשר  וניהול  פיתוח 
יהודה"  "נצח  עמותת  עם  פגישה  נערכה  גיוס,  סרטוני  שלושה  הופקו  ורב־גונית.  שוויונית 
כדי  הדרוזית.  לאוכלוסייה  ג'אן  בבית  כנס  ונערך  הביטחון  במשרד  חרדים  העסקת  לקידום 

 42להגיע לאוכלוסיות מגוונות, משרות הנפתחות לאיוש במשרד הביטחון מפורסמות ליותר מ־
 עמותות וארגונים. 

לא   0202בשנת   המשרד  אתר  שתוכני  בטענה  הביטחון  משרד  נגד  ייצוגית  תובענה  הוגשה 
 מתפרסמים בערבית, בדגש על הצעות תעסוקה. 
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 המשרד לביטחון פנים: .5

 מטה המשרד לביטחון פנים:.א. 5

 מדיניות המשרד למאבק בגזענות:

והוגנות  רב־תרבותיות  קידום  על  האחרונות  בשנים  דגש  שם  פנים  לביטחון  המשרד 
תהליכים. בימים אלו נמצא בשלבי אישור סופיים לפני פרסום מסמך מדיניות של השר 
על  במשרד  תרבותי  וגיוון  שילוב  לצד  ואמון  אמינות  על  דגש  יושם  ובו  פנים,  לביטחון 

 גופיו.  

ביטחון  המשנה למנכ"ל מקדם עבודות מטה ותהליכי עבודה שנועדו לשפר את שירותי 
הפנים לכלל קבוצות האוכלוסייה בחברה הישראלית ופרטים במדינת ישראל, כגון קידום 
לזנות  וקטינים  בגירים  ניצול  אדם,  בבני  סחר  בתופעות  במשפחה,  באלימות  הטיפול 
לכל  הייחודיים  התייחסות למאפיינים התרבותיים  תוך  ורוכלים,  קבצנים  ילדים  ותופעת 
כן, המשרד עוסק  קבוצת אוכלוסייה והתאמת שירותי הביטחון הפנים הרלוונטיים. כמו 
במיגור הגזענות בספורט. לאחרונה התקבלה אצל המשנה למנכ"ל המשרד לביטחון פנים 

 בקשה ממשרד התרבות והספורט למנות נציג בנושא.

: במסגרת התוכנית הממשלתית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי תוכנית "דרך חדשה"
בשימוש  ולמאבק  אלימות  למניעת  התוכניות  הורחבו  הישראלית,  בחברה  אתיופיה 
בסמים ובאלכוהול המופעלות ברשויות מקומיות, ואלה הותאמו על מנת לסייע בקידום 

הישראלית בחברה  אתיופיה  יוצאי  של  היא  .שילובם  התוכנית  של  ממטרות־העל  אחת 
שנת   מאז  גזענות.  התוכנית, שהיה    0229מניעת  בתקציב  ירידה  ש"ח   22.2חלה  מיליון 

מיליון ש"ח. עם זאת   2.2  –  0202מיליון ש"ח, ובשנת    6.9  –  0202, בשנת  0229בשנת  
 מיליון ש"ח. 7.9אמור לגדול תקציב התוכנית ל־ 0200יש לציין שבשנת 

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

עם הקורונה לא אושרו בשנת   הדרכות,   0202בהעדר תקציב מדינה ובשל ההתמודדות 
קבוע  באופן  מעבירה  גזענות  למניעת  הממונה  המשרד.  לעובדי  והכשרות  עיון  ימי 
לעובדים מידעונים, מאמרים והזמנות לאירועים העוסקים בנושא מיגור ומאבק בגזענות. 
עובד שחווה גזענות יכול לפנות לממונה באמצעות תיבת דואר אלקטרוני או באמצעות 

 תיבת הדואר המיועדת שהוצבה בחדר הדואר של המשרד.

 משטרת ישראל:.ב. 5

 מדיניות המשטרה למאבק בגזענות:

משטרת ישראל פועלת ונותנת שירות לכלל האוכלוסייה במדינה מתוך הבנה של השונות 
החברה  אוכלוסיות  כלל  של  לשילוב  מכוון  במדיניות  מרכזי  חלק  הקיימת.  התרבותית 
הישראלית בין משרתיה. שילוב זה נעשה מתוך תפיסה כי ייצוג הולם בקרב המשרתים 

 יגביר את אמון הציבור במשטרה ויסייע למציאת פתרונות הולמים לבעיות האזרח. 
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 : הקמת חטיבת הקהילות

הוקמה חטיבת הקהילות, שמטרתה התאמה ושיפור השירות לקהילות   0202בחודש מאי  
ייחודיות בחברה הישראלית, אשר תביא להעלאת אמון הציבור באמצעות הגברת השיח, 

 יצירת שותפויות והעלאת התודעה בקרב המשרתים.

 כיווני הפעולה העיקריים של החטיבה:

 קידום שילוב של כלל האוכלוסיות במשטרה, בדגש על תפקידי ליבה; •

 להיות מוקד מומחיות בנוגע למאפייני ולצורכי הקהילות; •

 קיום קשר ישיר עם גורמים משפיעים בקהילה; •

 גיבוש תורות לקידום שיטור מותאם אוכלוסיות ויישומן בהכשרות; •

ובחברה  • בשיטור  אפקטיבי  לטיפול  למפקדים  כלים  וייצור  קהילתיים  מודלים  גיבוש 
 מרובת תרבויות;

 לשמש עוגן מידע וידע ארגוני ושילוב מחקרים וסקרים; •

 גיבוש תוכנית הסברה בתחום השיטור האפקטיבי בסביבה מרובת תרבויות; •

המותאם  • השיטור  בתחום  עבודה  ותהליכי  תוכניות  אחר  ובקרה  פיקוח  תהליכי  קיום 
 לקהילות;

לתיאום  • הממשלתית  היחידה  ובראשם  ממשלתיים,  גופים  עם  עבודה  ממשקי  קיום 
 המאבק בגזענות;

 מיקוד בתחום שילוב וגיוון אוכלוסיות. •

 :שינויים בנוהלי המשטרה

שוטר"   002.220.29נוהל מספר   • בפני  הזדהות  וחובת  זהות  תעודת  "הצגת  שכותרתו 
כפי שפורט לעיל בפרק העוסק בפעילות יחידת  0202.04ביולי    5עודכן ופורסם ביום  

התיאום הממשלתית למאבק בגזענות, אופן הפעלת סמכות דרישת ההזדהות על ידי 
בשנת   נדון  טבקה    4455-29בבג"ץ    0202שוטרים  ליוצאי   –עמותת  ושוויון  צדק 

בנבו   )פורסם  ישראל  משטרת  נ'  קבע 05.2.0202אתיופיה  העליון  המשפט  בית   .)
מילוי   0שסעיף   במסגרת  להזדהות  מאדם  לדרוש  שוטר  מסמיך  זהות  תעודת  לחוק 

זו  תפקידו, גם אם לא התעורר חשד סביר לביצוע עבירה. עם זאת, נקבע כי סמכות 
זיקה  של  ולקיומה  המחויבים,  בשינויים  המעצרים,  לחוק  ג'  פרק  להוראות  כפופה 
קונקרטית בין הדרישה להזדהות ובין המידע המצוי בתעודת הזהות. כמו כן נקבע כי 

לסעיף   בהתאם  בהתאם  אדם,  של  ב"עיכוב"  כרוכה  להזדהות  לחוק   69הדרישה 
לחוק תעודת זהות אינו מסמיך שוטר   0המעצרים. לצד זאת, פסק הדין קבע כי סעיף  

לבצע פעולות שיטור נוספות, כגון תשאול, בדיקת פרטים במסוף המשטרתי או בירור 
ביום   המשטרתי.  המוקד  עם  המשפט 09.20.0202טלפוני  בית  החלטת  במסגרת   ,

שתוך   נקבע  נוסף,  לדיון  הצדדים  בקשת  את  נוהל   22לדחות  לתוקפו  ייכנס  ימים 
 .05.2.0202משטרתי התואם את פסק הדין מיום 

(. לעיון 5.7.0202"הצגת תעודת זהות וחובת הזדהות בפני שוטר" ) 002.220.29נוהל אגף המבצעים במשטרת ישראל  24
 https:33www.police.gov.il3menifa392.002.220.29_0.pdfבנוהל: 

https://www.police.gov.il/menifa/90.220.002.19_2.pdf
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נוהל "סינון ובידוק בגוף מאובטח מונחה משטרת ישראל" עודכן, אושר והופץ בחודש  •
במשרד 0202מאי   וחקיקה  וייעוץ  בג"צים  מחלקת  נציגי  עם  ביחד  עודכן  הנוהל   .

בבג"ץ   פרופיילינג  בנושא  לעתירה  מענה  במסגרת   –עדאלה    6297329המשפטים, 
 המרכז המשפטי לזכויות המיעוט נ' המרכז הרפואי ע"ש ברזילי. 

 עיקרי השינוי בנוהל הם:

 הדגשה במטרת הנוהל: "בידוק באופן שוויוני, מכובד, מוצנע ובטיחותי". −

על  − דגש  תוך  ושוויוני,  ענייני  באופן  מאבטח  סמכות  "הפעלת  בהנחיות:  הדגשה 
שמירה  תוך  מינית,  נטייה  או  מין  לאום,  אתני,  מוצא  גזע,  דת,  בשל  העדר הפליה 

 מרבית על כבודו של האדם".

 עקרונות בידוק אנשים עם מוגבלויות. −

 עקרונות בידוק טרנסג'דרים. −

 זיהוי סימנים מחשידים. −

 עקרונות בידוק באי מתקנים מונחי משטרת ישראל. −

 :טיפול המשטרה בתלונות מהציבור על גזענות

אירוע של  כל  לכך  ובהתאם  מאסר,  יותר משנת  עבירות שדינן  הן  עבירות התקיפה  כל 
שימוש בכוח שלא כדין נחקר על ידי המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה. 
למחלקה לחקירות שוטרים הסמכות הבלעדית לחקור אירועי אלימות שוטרים, בין אם 

 עלה חשד לפלילים ובין אם עלה חשד לעבירה משמעתית בלבד.

על   0202תלונות שהוגשו בשנת    29על פי הנתונים שהועברו ממשטרת ישראל, מתוך  
מוצדקת  נמצאה  אחת  תלונה  רק  שוטרים,  של  גזענית  להתנהגות  בנוגע  אזרחים  ידי 

 .בבדיקה פנימית במשטרה

 :0202להלן פירוט הטיפול המשטרתי בתלונות על גזענות בשנת 

מועד 
קבלת 
 התלונה

מועד  תיאור הפנייה
 המענה לפנייה/תוצאות הבירור מענה

27.2.02 
תלונה על התבטאות של 

שוטר בוואטסאפ בהתכתבות 
 שלו עם עיתונאי

  

 לא בורר עד תום.
לא נמצא שוטר בשם שנמסר 

ואין ודאות שהכותב הוא שוטר. 
 ייתכן שמדובר באזרח מתחזה.

27.22.02 

הנ"ל מלין על כך שהשוטר 
התבטא כלפיו באמרות 

גזעניות זאת בעת שהשתתף 
 בהפגנה בגשר המיתרים

לא מוצדקת, נשלח מענה  02.20.02
 בהתאם.

מלינה על התנהגות השוטרת  05.2.02
 לא מוצדקת. 26.24.02 בבדיקת עטיית מסכה
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04.22.02 
הנ"ל מלין על כך שהשוטרת 
הנ"ל מחלקת דוחות על רקע 
 גזעני במתחם רמי לוי עטרות

לא מוצדקת, נשלח מענה  06.22.02
 בהתאם.

22.2.02 
תלונה על מעצר ללא הצדקה 

משיקולים לא ענייניים ועל 
 רקע גזעני.

 תלונה לא מוצדקת. 05.2.02

25.0.02 

תלונה לשר לבט"פ על 
אכיפה לא שוויונית מצד 

המשטרה בקורונה. מחמירים 
יותר עם היהודים מאשר עם 

הנוצרים והמוסלמים. 
ישמעלים  22,222"כש־

נכנסים להר הבית המשטרה 
 לא מבצעת אכיפה".

02.0.02 

 נשלח מענה ללשכת בט"פ.
משטרת ישראל מבצעת אכיפה 

שוויונית ללא הבדל דת גזע 
 ומין.

0.2.02 

הנ"ל טוען כי השוטר דיבר 
אליו בצורה גזענית והחזיר 

אותו חזרה במחסום על אף 
שהציג אישור, לטענתו זאת 

 על רקע היותו חרדי.
נמסרו פרטי שוטר שלא 

 אותר.

2.2.02 

 לא בורר.
נמסרו על ידי המתלונן פרטי 

שוטר שלא אותר, ייתכן 
שמדובר בפקח של הרשות. 
 נשלח מענה לפונה בהתאם.

22.22.02 

הנ"ל מלין על המוקדנית 
שטיפלה וענתה לו באופן 
מזלזל על רקע גזעני, זאת 

 222כאשר פנה למוקד 
וביקש לשחרר מחסום בשער 

 האשפות.

4.4.02 

 לא מוצדק.
נשמעה ההקלטה, המתלונן הוא 

שנקט שפה לא נאותה ואף 
 גידף.

22.2.02 

בעת שאכלו בביתם נכנסו 
שוטרים לביתם וביקשו 

תעודות זהות בצורה חדשנית 
 ומפחידה תוך חקירה גזענית.

 לא מוצדק. 2.4.02

5.4.02 

המתלוננת הגיעה לתחנת בני 
ברק על מנת לבקש תדפיס 

רישום פלילי, אך ניתן לה 
אישור אחר. מששבה לביתה 
שוחחה עם בתה, שהתקשרה 

לנילון על מנת לברר את 
פשר הדבר והנילון אמר לה: 
"אולי אמא שלך לא מבינה 

עברית טוב ובגלל זה לא 
התנסחה בצורה טובה... אני 
אגיד לך עכשיו מה היה ואת 
תסבירי לאמא שלך בשפה 
שהיא מבינה", מתוך מניע 

 גזעני.

 לא מוצדק. 20.5.02
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04.2.02 

קיבל דוח קורונה בגלל 
גזענות על רקע מיני וכבוד 

האדם ומפני שהשוטר מקבל 
 בונוסים על דוחות שנותן.

2.6.02 

 לא מוצדק
טופל באמצעות צפייה במצלמת 

גוף. קיבל דוח כי הפר הנחיות 
 קורונה

22.2.02 

השוטר נתן דוח תנועה על 
סכום מוגזם והוא חש 

שהסיבה לכך היא 
 פרופיילינג

02.5.02 

 לא מוצדק.
קיבל דוח כיוון שעבר עבירת 

תנועה )חנה בחניית נכים 
 ורשיונו פג תוקף(

27.2.02 

במהלך שיחת טלפון 
התבטאה הנילונה כלפי 
המתלוננת באופן מזלזל 

ופוגעני, שכן הנילונה חיקתה 
את המבטא האמריקאי של 

 המתלוננת.

 –תלונה מוצדקת  5.4.02
 נערך ראיון הדרכה.

2.2.02 

בעת חיפוש שנערך בביתן, 
השוטרים התנהגו בחוסר 

נימוס ובברוטליות רק משום 
 שאימה אתיופית.

4.5.02 

 לא מוצדק.
פעלו על פי צו בית משפט 
למעצר אדם שעל פי מידע 

 שהה במקום.

9.5.02 

נזק נגרם לרכב המתלוננת 
מכדור גומי. חברה ניגש 

לתחנה כדי לקבל אישור, 
ונאמר לו שלא יקבל כי הוא 
ערבי והמקרה אירע בשכונה 

 ערבית.

 לא מוצדק. 07.6.02

6.9.02 

התנהלות שוטרי תחנת 
חדרה, עיכוב קטין בגין 

אי־עטיית מסכה רק מפני 
 שהוא אתיופי.

5.9.02 

השוטר לא פעל ממניע גזעני, 
 ובמובן זה התלונה אינה גזענית.

הוער לשוטר בראיון הדרכה 
לגבי אופן תפקודו בטיפולו 

 באירוע במובנים אחרים שעלו.

04.5.02 

מתלוננת כי השוטרים עצרו 
אותה לחינם ונתנו לה דוח 

הפרת תנאי קורונה )סגר( אף 
שלא ביצעה עבירה וזלזלו 
 בה על רקע מוצאה הרוסי.
התלונה הוגשה באמצעות 

יחידת התיאום הממשלתית 
 למאבק בגזענות.

07.5.02 

 לא מוצדק.
האירוע כולו תועד במצלמות 

השוטרים נהגו באופן –גוף 
מקצועי אדיב וסובלני מאוד. 

הפונה היא זו אשר הדגישה את 
מוצאה הרוסי במספר 

 הזדמנויות בשיחה.

00.7.02 

נעצר עם רכבו לחיפוש. 
כשהשוטר ראה במסמכיו 
שאביו ערבי הוא השפיל 

 אותו ליד כולם.

22.9.02 
 לא בורר עד תום.

קיים תיק חקירה פתוח שהועבר 
 לעיון התביעות.

22.2.02 

בהיותה במסעדה קיבלה דוח 
קורונה רק משום שהיא 
ערביה. לקוחות אחרים 

יהודים שישבו במסעדה לא 
 קיבלו דוח.

 עדיין בבירור.  
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 :העדר נתונים על אכיפה משטרתית כלפי אוכלוסיות ספציפיות ושימוש במצלמות גוף

בבקשה  ישראל  פנתה למשטרת  בגזענות  יחידת התיאום הממשלתית לתיאום המאבק 
שנסגרו  ותיקים  שהתקיימו  הליכים  שנפתחו,  התיקים  היקף  אודות  על  מידע  לקבל 
החרדית,  ומהחברה  הערבית  מהחברה  אתיופיה,  יוצאי  לישראלים  נסגרו  עילות  ובאילו 
הצגת  מאפשרים  שלא  חלקיים  נתונים  התקבלו  ישראל  ממשטרת  נוער.  תיקי  לרבות 

 תמונת המצב לאשורה.

על  מידע  לקבל  ביקשה  בגזענות  המאבק  לתיאום  הממשלתית  התיאום  יחידת  כן,  כמו 
טענות  בדיקת  במסגרת  גוף  מצלמות  בצילומי  שימוש  נעשה  שבהם  מקרים  אודות 
להתנהגות גזענית מצד שוטרים. לא התקבל ממשטרת ישראל מענה המאפשר הצגה של 

 אופן השימוש במצלמות הגוף למטרה זו במסגרת דוח זה.

המלאים  הנתונים  אם  בנתונים.  הפערים  להשלמת  ישראל  למשטרת  תפנה  היחידה 
או  מיוחד  דוח  יחידת התיאום לפרסם  תשקול  ישראל,  משטרת  ידי  על  כנדרש  יתקבלו 

 השלמה לדוח זה במהלך השנה.

 פעילות פנים־משטרתית למאבק בגזענות:

 :שיטור קהילתי

יש   ישראל  אתיופיה   07במשטרת  יוצאי  קהילת  על  האמונים  קהילתיים  שוטרים 
וכפופים לקצין האג"ם בתחנות הליבה השונות של הקהילה. מדור שיטור קהילתי מלווה, 
מקיים  ובחירום. המדור  עימם בשגרה  ישיר  ונמצא בקשר  ומדריך את המש"קים  מנחה 
מדור  המש"קים.  עם  עיתיות  עבודה  פגישות  ומקיים  חודשים  לכשלושה  אחת  עיון  ימי 
דגש  ושימת  עם סוגיית הגזענות  וכלים להתמודדות  נותן מענה מקצועי  שיטור קהילתי 

 על מענה משטרתי המותאם לקהילה, כשירות תרבותית.

 יחידת השירות:

יחידת השירות שמה לה למטרה להטמיע בקרב שוטרי חזית השירות את החשיבות במתן 
שירות איכותי המותאם לאוכלוסיות שונות אותן הם משרתים. פעילות יחידת התיאום 

"מנהיגות   –בנושא זה מגוונת וכוללת, בין היתר, פעילות סדנאית במסגרת פרויקט ארצי  
 מקדמת שירות". 

צוות  לצד  ובמהלכו,  שנים  שלוש  זה  ישראל  משטרת  תחנות  בכל  מתבצע  זה  פרויקט 
מקצועי הכולל את קצין השירות ויועץ ארגוני חיצוני, מוביל את שוטרי התחנה מפקדם 

 הישיר ביום סדנאי שכל כולו שירות. 

משנת   מגוונת",   0202החל  בחברה  "שיטור  לתוכנית הסדנה פרק חדש שכותרתו  נוסף 
הקודים,  התרבות,  ובהכרת  בהבנה  הצורך  את  ומפקדיהם  שוטרים  בקרב  לחדד  ומטרתו 
במשטרת  השירות  חזית  משוטרי  שירות  שמקבל  מי  כל  של  השפה  ייחודיות  ולעיתים 

 ישראל )סיירים, חוקרים, שוטרי את"ן(. 

מובהרות  תרבותית,  טעות  רקע  על  "נולד"  אשר  משמעתי  אירוע  ניתוח  כולל  הפרק 
על  נוסף  וייחודית.  ייעודית  "האחר" שזקוק להתייחסות  ומהו  לגזענות,  הגדרות למיעוט, 
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שניות על...", שבהן מועברות עובדות מהותיות   62כך, לכל אחת מהקהילות מוקדשות "
 "על קצה המזלג" שכדאי ששוטר שמעניק שירות לאותה אוכלוסייה יכיר וידע.

נוסף לכך, מתוך הכרה בחשיבות ההיכרות עם הקהילות העיקריות המרכיבות את החברה 
קציני  את  מקצועית  להכשיר  הארצית  השירות  יחידת  אחריות  במסגרת  הישראלית, 
בנושא  אחת,  כל  ימים  חמישה  בנות  השתלמויות  התקיימו  המחוזיים/את"ן,  השירות 
החברה החרדית, האתיופית והערבית. ההשתלמויות כללו הרצאות העשרה, מושגי יסוד, 
השירות  את  לטייב  במטרה  והכול  הייחודית,  לתרבות  הנושקים  שירותיים  אתגרים 

 שמעניק קצין השירות בשטח לשוטרים ולמפקדיו.

 :טיפול בתלונות פנימיות

של  כמפקדם  ששימש  בעת  לפיו  למשמעת,  הדין  לבית  אישום  כתב  הוגש  שוטר  נגד 
במהלך טיול יחידה, עלו שני המתלוננים במעלה   0229המתלוננים, במהלך חודש ינואר  

ההר, והשוטר התבדח ואמר: "באתיופיה היו רודפים אחרי כבשים". בתגובה ענה המתלונן 
הוא שענה לו, וכשעלה  2כי: "גם בדואים רודפים אחר כבשים". השוטר חשב שמתלונן  0

והכה אותו במספר אגרופים למצחו.   2לאחר מכן לאוטובוס התיישב על רגלי המתלונן  
, ונתן לו מספר "כאפות" ואגרופים. השוטר 0בהמשך הכה השוטר/הנאשם את המתלונן  

הורשע במעשים שיוחסו לו והושת עליו עונש של נזיפה חמורה והורדה בדרגה על תנאי. 
 מחלקת משמעת הגישה ערעור על העונש ובערעור דרשה הורדה בפועל. 

  :הדרכות והכשרות שוטרים

ושיפור  מנהיגות  פיתוח  הסמכה,  הכשרה,  על  אמון  ישראל  במשטרת  ההדרכה  אגף 
התורה  הקניית  לצד  ישראל.  במשטרת  והפיקוד  הניהול  השיטור,  בתחומי  המקצועיות 
אשר  מנטלית,  כשירות  פיתוח  על  עמל  הארגון  המבצעית,  היכולת  ופיתוח  המקצועית 

בשיקול דעת   –תאפשר לו להפעיל וליישם את הידע התורתי ואת הכשירות המבצעית  
 ובשכל ישר.

לתת  ותכליתה  והקצין,  השוטר  של  המנטלית  בכשירות  רכיב  היא  התרבותית  הכשירות 
בידי שוטרי וקציני הארגון את הכלים להתנהל בצורה אפקטיבית בסביבה רב־תרבותית. 
תהליך פיתוח הכשירות התרבותית שזור לאורך מסלול הכשרת השוטר והקצין, בהתאם 

 לאתגרי הדרג והתפקיד שאליהם הם מוכשרים.

בקהילות  והוגן  שוויוני  שירות  בקידום  השוטרים  כשירות  ושמירת  ההכשרה  חשיבות 
 ייחודיות הודגשו ביתר שאת על ידי השר לביטחון פנים ופיקוד המשטרה.

תהליך פיתוח הכשירות התרבותית שזור לאורך מסלול הכשרת השוטר והקצין, בהתאם 
המועברים  הרלוונטיים  התכנים  )למיפוי  מוכשרים  הם  אליהם  והתפקיד  הדרג  לאתגרי 

בשנת   כך,  על  נוסף  ב'(.  נספח  ראו  שוטרים  של  ההכשרה  התקיימו   0202במסלול 
דוגמת מערך  בצומתי מפתח,  ייעודיות למערכים מקצועיים במשטרת ישראל  פעילויות 
ירידה  הייתה  זאת,  עם  האנוש.  ומשאבי  הגיוס  המיון,  מערכי  השירות,  מערך  התביעות, 

 0202בהיקף התכנים בנושא "שיטור בחברה משוסעת" במסגרת ההכשרות במהלך שנת  
, שנבעה מצמצום הכשרות בתקופת השיא של מגפת הקורונה והתאמתן 0202ובתחילת  

 ללמידה מרחוק. 
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 רשות הכבאות וההצלה:.ג. 5

 מדיניות רשות הכבאות וההצלה למאבק בגזענות:

פורסמו מכרזים בשפה הערבית לגיוס כבאים. כחלק מהליך הגיוס של מועמדים מהחברה 
הערבית יזמה רשות הכבאות פנייה לנציבות שירות המדינה להורדת ציון הסף למועמדים 

 .מהחברה הערבית, כדי לשפר את סיכוייהם לעבור את המבחנים

כ־ נבחנת מועמדותם של  ובימים אלה  הערבית   022הבקשה אושרה  מועמדים מהחברה 
 .לגיוס לרשות הכבאות

דוברות  מגוונות  אוכלוסיות  מול  הפועל  דרוזי  עובד  גויס  ההסברה  לענף  כך,  על  נוסף 
הערבית הגנה   .השפה  בנושא  הערבית  בשפה  הסברה  חוברות  והופצו  הודפסו  כן  כמו 

 .מאש

 פעילות פנים־ארגונית למאבק בגזענות:

מונתה ראש ענף משאבי אנוש סגן טפסר שרון כהן לתפקיד הממונה  0202 בחודש ינואר
גזענות ברשות הכבאות מתוכנן ברשות הכבאות  0200 ברבעון השני של שנת  .למניעת 

 .יום עיון לעובדים בנושא המאבק בגזענות, ולקראתו יופצו חומרי הסברה

נגד  החברתיות  ברשתות  שהתבטא  קצין  ונענש  משמעתי  לדין  הועמד  האחרונה  בשנה 
 הפגנות יוצאי אתיופיה והתנהגותם כלפי השוטרים. 

 שירות בתי הסוהר:.ד. 5

שירות בתי הסוהר הוא גוף ביטחוני אשר מספק טיפול לכלל האסירים, ללא הבדלי דת, 
עדה ומגדר. לפיכך, הארגון נותן מענה לכל אסיר ואסיר על פי צרכיו. הנתונים היחידים 

 שמצוינים במערכות שב"ס הם: ארץ לידה ואזרחות של האסירים.

 פעילות פנים־ארגונית למאבק בגזענות:

הפלטפורמות   0202בשנת   בכל  גזענות  למניעת  הממונה  של  הקשר  פרטי  פורסמו 
)סגל  והעדות  הדתות  כל  של  ומועדים  חגים  צוינו  הארגון.  של  והחיצוניות  הפנימיות 
מבצע  בזמן  הסוהר  בתי  לסגל שירות  גזענות  מניעת  בנושא  איגרת  ופורסמה  ואסירים(, 
כשירות  בנושא  מפקדים  הכשרת  לרבות  שונות,  הדרכות  נערכו  החומות".  "שומר 
תרבותית וניהול סגל מגוון, קיום שיעור בנושא סובלנות וקבלת האחר לאסירים, הכשרת 
הסגל בנושא כשירות ערכית, שוויון, מיגור גזענות ורב־תרבותיות. כמו כן במרכז ההדרכה 

 הארצי מתקיימים ערבים בנושא תרבויות מגוונות ו"ערבי עדות". 

 משרד הבינוי והשיכון: .6

 מדיניות המשרד למאבק בגזענות:

 :התאמת תוכנית "מחיר למשתכן" לציבור החרדי

"מחיר   0202בשנת   פרויקט  להתאמת  הנוגעות  תלונה  והבינוי  השיכון  במשרד  התקבלה 
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למשתכן" לציבור החרדי. בין היתר הועלו טענות לפיהן המידע על אודות פרויקטים של מחיר 
למשתכן זמין רק באינטרנט, בעוד לחלק מהמתעניינים מהציבור החרדי אין גישה לאינטרנט 
)תקנון מחיר למשתכן קובע שהמידע על אודות הדירות וההרשמה להגרלה ייעשו באמצעות 
כנס  הקורונה,  וירוס  מהתפרצות  שנבעו  מגבלות  בגלל  לכך,  נוסף  ייעודי(.  אינטרנט  אתר 
מהציבור  ולחלק  וירטואלי  באופן  נערך  ברק  בבני  למשתכן  מחיר  של  בפרויקט  מתעניינים 
למעוניינים  מידע  נמסר  לא  כי  טענות  הועלו  עוד  כזה.  בכנס  להשתתף  אפשרות  אין  החרדי 
בדירות בפרויקט בנוגע להתאמת מפרט הדירה לדרישות הכשרות של הציבורי החרדי )לרבות 

 מרפסת סוכה, מנגנון משאבת המים בבניין ועוד(. 

משרד השיכון קבע שורה של סטנדרטים למפרט הדירות בפרויקט מחיר למשתכן שמחייבים 
או למשאבות המים  אין התייחסות למרפסת  בפרויקט.  את הקבלנים שמעוניינים להשתתף 
שיש  כך  המשותפים,  והחדרים  הדירות  ולשטח  לתשתיות  כללית  התייחסות  יש  אך  במפרט, 
בחשבון  הובאו  ואם  בפרויקט  דירה  למפרט  הקריטריונים המחייבים  נבחרו  איך  לבחון  מקום 

  צרכים של ציבורים שונים בישראל.

לתיאום   בעקבות הממשלתית  התיאום  יחידת  נציגת  בהשתתפות  ישיבה  נערכה  התלונה 
 המאבק בגזענות וגורמי מקצוע ממשרד הבינוי והשיכון.

לאוכלוסייה החרדית.  מפרט שמתאים  בעתיד  יוכנס  חרדי  צביון  עם  במכרזים לדיור שכונות 
המכרז יהיה פתוח לכל הציבור, אבל למפרט הטכני הרגיל יתווספו פרטים נוספים כמו שעון 

טרם הוחלט אם במכרזים עתידיים תתווסף למפרט דרישה  שבת, כיור כפול ומרפסת סוכה.
נוסף על כך, מי שאין לו אינטרנט ומעוניין במידע בנוגע לפרויקטים של  לגבי משאבת המים.

  מחיר למשתכן יוכל לגשת למשרד המכירות של היזם ולקבל פרטים.

 הנגשת שירותי המשרד לאוכלוסיות שונות

עלה לאוויר אתר משרד הבינוי והשיכון בערבית במסגרת האתר הממשלתי   0229בסוף שנת  
האחוד. האתר בערבית מספק מידע בנושאי סיוע בדיור, מחיר למשתכן, שכר דירה, משכנתה, 
דיור ציבורי, רשם הקבלנים, חוק המכר, שיווק פיתוח ובנייה, המגזר הלא יהודי ותכנון עירוני. 

  שירותים משירותי המשרד. 07האתר מציג בערבית 

והבנייה  השיכון  בתחומי  הממשלה  מדיניות  וביצוע  ייזום  על  ממונה  והשיכון  הבינוי  משרד 
מקרב  בזכאים  לתמיכה  המכוון  בדיור  סיוע  למתן  פועל  המשרד  השיכון  בתחום  למגורים. 
והקצאת  דירה  שכר  בתשלומי  השתתפות  מסובסדות,  משכנתאות  )מתן  חלשות  אוכלוסיות 

 פתרונות דיור בשיכון הציבורי(. 

השירותים  כל  ולכן  אוכלוסיות,  למגוון  מיועד  המשרד  שמפעיל  בדיור  סיוע  שירותי  מערך 
ניתנים במספר שפות, לרבות אמהרית, ערבית ורוסית. המשרד מפעיל חברות סיוע חיצוניות 

זכאי הסיוע קבלת שירותים טובה כדי לאפשר לציבור  ומדויקת  שמחזיקות עובדים מגוונים, 
  יותר.

מטעם  הפועלים  בדיור  הסיוע  לסניפי  להגיע  קושי  היה  והסגרים  הקורונה  תקופת  במהלך 
שירות  לקבל  למתקשים  מרחוק  לזיהוי  אפשרות  קידם  והמשרד  השירותים,  במתן  המשרד 
האינטרנט,  באמצעות  תקשורת  בבעיות  נתקלו  מסוימות  אוכלוסיות  האינטרנט.  באמצעות 
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תשתית  העדר  בשל  וחלקן  גיל(  או  דתית  אמונה  )בשל  חכמים  טלפונים  העדר  בשל  חלקן 
קבלת  למנוע  לא  וכדי  זאת  לאור  מגוריהם.  באזורי  סלולרית  קליטה  או  סלולרית  מתקדמת 

להשתמש במערכות זיהוי ייחודיות לבעלי טלפונים  0202שירות שוויוני, אישר המשרד בשנת 
שאינם חכמים ולתושבי אזורים שאין בהם תשתית אינטרנטית או סלולרית מתאימה. בהתאם 
לכך, ניתנה האפשרות בשלב הראשון של קבלת השירות להזדהות באמצעות העברת צילום 
יותר.  מאוחר  לשלב  נדחה  הפרונטלי  הזיהוי  כאשר  זיהוי,  שאלות  עם  קוליות  שיחות  וקיום 
מתן  ואפשר  המתקשות  לאוכלוסיות  השירותים  מתן  אופן  את  ניכרת  במידה  שיפר  המהלך 

 סיוע בדיור לכל מבקשי הסיוע גם בתקופת הקורונה ומגבלותיה.

  :גיוס עובדים מאוכלוסיות גיוון

לייעוד  במקביל  במשרד.  הערבית  החברה  של  חיובית  הנכחה  לצורך  רבות  פועל  המשרד 
לצורך  עובדיו  לכל  עיון  וימי  פעילויות  מקיים  הערבית, המשרד  לאוכלוסייה  משרות  ופרסום 
מהחברה  עובדים  של  והעצמה  מחסומים  והסרת  היכרות  ההולם,  הייצוג  יתרונות  הבנת 
הערבית. במשרד מאמינים שהשינוי האמיתי מתחיל קודם בכשירות התרבותית של המשרד, 

  והדבר יקבל ביטוי בעתיד במצבת העובדים שלו.

משרד הבינוי והשיכון מייעד משרות לחברה הערבית ופונה באופן אקטיבי לעמותות הפועלות 
מפורסמים  מכרזים  במשרד.  לאיוש  פנויות  משרות  דרכן  להפיץ  במטרה  הערבית  בחברה 

 בשפה הערבית ובעיתונות הערבית.

העובדים  מרבית  כי  נציין  במשרד  המועסקים  בקרב  הערבית  החברה  של  איכותי  ייצוג  לגבי 
והון  מנהל  סמנכ"לית  המשרד,  של  הכללי  המנהל  ותיכון.  מירב  בדרג  הם  הערבית  מהחברה 
אנושי והממונה על הגיוון התעסוקתי במשרד מחויבים לעמידה ביעד, והמשרד ימשיך לפעול 
העובדים  של  והעצמתם  קידומם  לשימורם,  ולפעול  הערבית  החברה  מקרב  עובדים  לגיוס 
והעובדים  המנהלים  בקרב  זה  בנושא  המודעות  להגברת  פעילות  תיערך  במקביל,  הקיימים. 

  ולקידום אקלים ארגוני מכיל. נושא זה מוטמע בתוכנית העבודה השנתית של המשרד.

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

השתתפו עובדי משרד הבינוי והשיכון  0202בשל מגבלות קורונה והעדר תקציב מדינה, בשנת 
אתיופיה  יוצאי  הערבית,  לחברה  שנגעו  אחרים  ממשלה  משרדי  של  וירטואליות  בהרצאות 

 והחברה החרדית.  

אנושי  הון  בכירה  סמנכ"לית  בראשות  גזענות  ומניעת  לגיוון  היגוי  ועדת  פועלת  במשרד 
שחבריה הם ממונה גיוון תעסוקתי ומיגור גזענות, ממונה מעמד אישה, מנהלת רווחה,  ומנהל,

מנהל הדרכה, ועובדים שונים, לרבות מאוכלוסיות ייצוג הולם. הוועדה מתכנסת מספר פעמים 
הארגוני  האקלים  ושיפור  במשרד  האנושי  ההון  לגיוון  הנוגעים  שונים  בנושאים  ודנה  בשנה 

 במשרד, ובכלל זה שאלות בנושא מניעת גזענות. 

התקיימה שיחת חתך עם עובדים מאוכלוסיות ייצוג הולם מכל אגפי   0202באוגוסט    22ביום  
אנושי  להון  בכירה  סמנכ"לית  גזענות,  ומניעת  לגיוון  הממונה  בהשתתפות  המשרד, 

קשיים,  ומנהל להעלות  המשתתפים  העובדים  התבקשו  בשיחה  אנושי.  הון  אגף  ומנהלת 
 הארות, הצעות לשיפור האקלים הארגוני ועוד. 
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הבין־לאומי  השואה  יום  הבין־לאומי,  הגיוון  יום  דוגמת  ייחודיים  מועדים  צוינו  השנה  במהלך 
אירועים  נערכו  כך  במסגרת  הסיגד.  ויום  האדם  זכויות  יום  הבין־לאומי,  הסובלנות  ויום 
הנוגעים  החברתיות  ברשתות  פוסטים  ופורסמו  וחוזרים  איגרות  לעובדים  נשלחו  והרצאות, 

 למאבק בגזענות.

הרב  כשרות  עם  ובשרי,  חלבי  הסעדה,  שירותי  נרכשים  בכך  המעוניינים  המשרד  לעובדי 
 מחפוד.

 המרכז למיפוי ישראל:.א. 6

 פעילות פנים־ארגונית למאבק בגזענות: 

המאבק  בנושא  פרסומים  המשרד  לעובדי  הופצו  במרכז.  צוין  הבין־לאומי  הגיוון  יום 
שהובילו אותנטיים  מיצגים  הוצגו  כיבוד  בגזענות,  הוגש  השונות,  האוכלוסיות  נציגי 

בנושא  הסברה  עמדת  והוצבה  המקצועית  להנהלה  מצגת  הוצגה  הגיוון,  ברוח  אותנטי 
גזענות ממסדית. במהלך השנה הצטרפו עובדי המשרד להרצאות בנושא מאבק בגזענות 

 שהועברו לעובדי משרד התיירות.

 משרד הבריאות: .7

 מדיניות המשרד למאבק בגזענות:

להשקיע  הבריאות  משרד  את  הביאה  זו  עובדה  בבריאות.  פוגעים  והדרה  הפליה  גזענות, 
 מאמצים רבים במטרה למגר את הגזענות במערכת הבריאות.

 : 0202פעילות הוועדה המתכללת בנושא גזענות, הפליה והדרה במערכת הבריאות בשנת 

תכנון   0227בשנת   מהלך  והוביל  לנושא  מנכ"ל  במינוי  ועדה  הקמת  הבריאות  משרד  יזם 
מדיניות משתף בראשות המשנה למנכ"ל המשרד, שסופו המלצות שפורסמו בדוח המלצות 

 0222.05של הוועדה המתכללת בנושא גזענות, הפליה והדרה במערכת הבריאות במאי 

מאז פועלת במשרד הבריאות ועדה שתפקידה ליישם את המלצות הועדה המתכללת שלעיל. 
, בעקבות שינויים משמעותיים בהרכב הוועדה יחד עם אילוצים הנובעים ממשבר 0202בשנת  

סיים את תפקידו פרופ' איתמר גרוטו, ששימש   0202הקורונה, הוועדה לא התכנסה. בשנת  
את  סיימה  כך,  על  נוסף  בהתכנסותה.  הועדה  ראש  ויושב  הבריאות  משרד  למנכ"ל  כמשנה 
הבריאות.  במשרד  גזענות  מניעת  על  הממונה  שהייתה  אבני,  שלומית  ד"ר  גם  תפקידה 
במיוחד  בתחום,  הענפה  פעילותם  על  אבני  וד"ר  גרוטו  לפרופ'  להודות  נבקש  זו  בהזדמנות 

בשנת   מוסדיות.  גזענות  סוגיות  עם  למניעת   0202בהתמודדות  לממונה  פרץ  גידי  מר  מונה 
 גזענות במשרד הבריאות. 

 : תרומות דם

נוסח חוזר מנכ"ל שביטל את איסור תרומת הדם לגברים אשר קיימו יחסי מין עם  0222בשנת  
גברים בשנה החולפת. בנוהל החדש גברים אשר הצהירו על כך שקיימו יחסי מין עם גברים 

 .)0222)דוח המלצות של הועדה המתכללת בנושא גזענות, אפליה והדרה במערכת הבריאות משרד הבריאות,  25
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הפלסמה   הקפאת  בנוהל  השתתפו  האחרונה  בשנה  הופרדה   –אחרים  שלהם  הדם  תרומת 
למרכיביה והוקפאה לשלושה חודשים, ומשחזרו לתרומה נוספת, התרומה הראשונה הופשרה 

. באמצעות נוהל זה אושרה תרומתם של גברים אלו ללא חשש HIVונבדקה לנשאות של נגיף  
יבוטל, שכן  זה  נוהל  כי  הורוביץ  ניצן  מזוהמות. השנה הכריז שר הבריאות  דם  למתן תרומות 
הוא מקבע הפליה כנגד גברים אלו לעומת פרטים אחרים שדמם לא נבדק כלל. בעוד ששיעור 

של   גם   HIVהנשאות  הכללית,  האוכלוסייה  בקרב  מאשר  זו  באוכלוסייה  יותר  גבוה  אכן 
. בהתאם לכך, בחודש אוקטובר HIVבאוכלוסייה הכללית קיים מספר בלתי מבוטל של נשאי  

או   0202 חדש  שותף  עם  גבוה  בסיכון  מין  יחסי  מקיימים  אשר  שפרטים  כך  הנוהל  שונה 
החדש  הנוהל  הבאה.  הדם  תרומת  עד  חודשים  שלושה  להמתין  יתבקשו  מרובים  שותפים 
מוודא בצורה שוויונית שתרומות הדם יהיו בטוחות ככל הניתן מבלי להפלות תורמים על פי 

 נטייה מינית או מגדר.

 :דפו פרוברה

שנת   בקרב   0202בסוף  פרוברה  דפו  בתכשיר  השימוש  לבדיקת  הניתוח  עבודת  הסתיימה 
בשנת   שהתפרסמה  פרוברה  בדפו  השימוש  בהמשך לפרשת  אתיופיה,  יוצאות  . 0220נשים 

יוצאות אתיופיה בנוגע לשימוש בכפייה או מבלי הסכמה  הפרשה עסקה בטענות של נשים 
מדעת בתכשיר למניעת היריון דפו פרוברה בתחנות המעבר באתיופיה ובמדינת ישראל. לאחר 
גרם  אשר  מוסדי  מנגנון  נמצא  שלא  אף  כי  נקבע  המדינה,  מבקר  ידי  על  נחקר  שהנושא 
לתופעה, ישנו פער ניכר בשימוש בתכשיר בין נשים יוצאות אתיופיה לבין כלל האוכלוסייה. 

הורה מנכ"ל משרד הבריאות דאז רוני גמזו לא לחדש מרשמים לדפו פרוברה מבלי   0222ב־
זה. לטיפול  והאלטרנטיבות  ההשלכות  את  הייתה   06להבהיר  שנערך  הניתוח  מטרת  בהתאם, 

בשימוש  ירידה  תועדה  כי  נמצא  בניתוח  בתכשיר.  בשימוש  בפער  שינוי  היה  אם  לבדוק 
בתכשיר בקרב נשים יוצאות אתיופיה. הפער בשיעור השימוש בינן לבין האוכלוסייה הכללית 

בשנת   קיים.  עדיין  אך  בריאות   0202הצטמצם,  מחלקות  מנהלי  עם  המשרד  נציגי  נפגשו 
ובפעולות  ודנו בממצאי הניתוח  ורופאים במספר קופות חולים  הציבור, ממוני מניעת גזענות 
האפשריות לצמצום הפער בשימוש בתכשיר. כמו כן נבדקת האפשרות לקיים ניתוח המשך 

 באמצעות נתונים נוספים.

 :קיצור זמני המתנה לניתוחי התאמה מגדרית

אוגוסט   שר 0202בחודש  התחייב  בישראל,  הטרנסית  הקהילה  נציגי  עם  פגישה  לאחר   ,
הבריאות ניצן הורוביץ לפעול לקיצור זמני ההמתנה לניתוחי התאמה מגדרית. נכון להיום, זמן 
נובעת  זה  זמן  לקיצור  ההתחייבות  שנים.  לחמש  שלוש  בין  נע  זה  מסוג  לניתוחים  ההמתנה 
הם  רבים  ובמקרים  גרידא,  קוסמטיים  ניתוחים  אינם  מגדרית  התאמה  שניתוחי  מההבנה 
צוותים  יוכשרו  לכך,  בהתאם  להם.  הממתינים  של  והנפשית  הפיזית  לבריאותם  הכרחיים 
נוספים לקיום ניתוחים אלו, כמו גם מתאמי טיפול להתאמה מגדרית שיקלו על המטופל ככל 

 הניתן. בהמשך התחייב שר הבריאות להקים הכשרות לרפואת להט"ב.

האתיופית  .26 הקהילה  נשות  בקרב  הריון  למניעת  כאמצעי  פרוברה  בדפו  "השימוש  הבריאות  משרד  מנכ"ל  הנחיית 
 ).02.2.0222בישראל" )

 content3uploads302223223gamzodepoprevera.pdf-https:33law.acri.org.il3he3wpלעיון בהנחיה: 

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2013/01/gamzodepoprevera.pdf
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 : פונדקאות לזוגות חד־מיניים ואבות יחידניים

הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים   איתי ארד־פנקס נ'    722325בהמשך להחלטת בג"צ  
התשנ"ו הילוד(,  ומעמד  הסכם  )אישור  עוברים  לנשיאת  הסכמים  חוק  פי  מיולי ,  2996–על 

בינואר    0202, נערך במהלך  0202 , 0200משרד הבריאות לפרסום המתווה החדש שפורסם 
אבות  להיות  המבקשים  ולגברים  חד־מיניים  לזוגות  גם  פונדקאות  להסדרי  גישה  המאפשר 

 יחידניים.

 :פניות הציבור

במשרד הבריאות פועל מוקד תרגום רפואי לשפות ערבית, רוסית, אמהרית, תיגרינית, צרפתית 
 ). 5244*ושפת הסימנים הישראלית )מספר הטלפון של מוקד התרגום: 

)נכון לתאריך   0202פניות בנושא גזענות, הפליה והדרה בשנת    46במשרד הבריאות התקבלו  
ייעודית  02.22.0202 מייל  תיבת  דרך  ומנוהלות  מתועדות  מנוטרות,  אלה  פניות   .)– 

zero.racism@moh.health.gov.ilכ־ הן   202.  קודמות(  משנים  כולל  הפניות  )סך  מהפניות 
גזענות   בין־אישית,    602. מתוך  ממסדיתבנושאים של  בגזענות  עודנה   002פניות העוסקות 

 פתוחות.  

ראוי לציין כי גם השנה, בהמשך למגמת השנה הקודמת, נרשם מספר בלתי מבוטל של פניות 
מול  בפניות  הטיפול  בקורונה.  כחשודים  החרדי  מהמגזר  מבוטחים  של  מתיוגם  הנובעות 
הנילונים הבהיר כי גם ללא כוונה לבדל או לתייג חולים, האופן בו יושמו נהלים ופרקטיקות 
לניהול סיכונים אפידמיולוגי תרם בחלק מהפעמים לתיוג דה פקטו. כן נוצרה אווירה ציבורית 
שלילית, שלעיתים לובתה באמירות של גורמים שונים במערכת הבריאות בנושא, שהשפיעו 

 בעקיפין על היחס שקיבלו מטופלים מהמגזר החרדי מצד נותני שירות ומטפלים.

אלו  פניות  הבריאות.  למשרד  המכוונות  המוסדיות  הפניות  במספר  עלייה  נרשמה  כן,  כמו 
 מתייחסות לנוהלי משרד הבריאות ופרסומים הקשורים להתמודדות עם נגיף הקורונה. 

והנושא  בדרך כלל הטיפול בפניות כולל שליחת מענה מיידי לפונה לפיו קיבלנו את הפנייה 
בבירור, וכן שליחת עדכונים לגבי בירור זה באופן שוטף. הבירור כולל את שליחת הפנייה לגוף 
נסגרות  אלו  פניות  לרוב,  מולם.  העובדות  ובירור  בפנייה  המעורבים  על  ולממונים  הרלוונטי 

 לאחר התנצלות והפקת לקחים. 

להלן גרף המציג את התפלגות הפניות לפי סוג. הפניות שמסווגות כפניות בין־אישיות עוסקות 
באירוע ספציפי ובאינטראקציות בין־אישיות, כגון אינטראקציה בין מבוטח למטפל, בין מבוטח 
משפיל  ויחס  מילולית  באלימות  קשורות  מהן  רבות  למנהל.  עובד  ובין  שירות/מנהלן  לנותן 

צוות רפואי.   וכפי  כלפי מטופלים  בפרקטיקה, שהופנו  כמוסדיות קשורות  הפניות המסווגות 
נוהל או תופעה רחבים, ומושא הפנייה מתרחש בבית חולים, בקופת חולים, במשרד הבריאות, 

 לשכות הבריאות וכדומה או קשור להן. 



 משרד המשפטים  91

 אישי-בין -כלל שנתי: התפלגות מוסדי 

 אישי-בין  622
 מוסדי  202

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

 :פעילות המשרד בזמן מבצע "שומר חומות"

בישראל  החברות  מכלל  מקצוע  אנשי  בשגרה,  לדו־קיום  דוגמה  משמשת  הבריאות  מערכת 
במאי  חומות",  "שומר  מבצע  בזמן  חולה.  לכל  מיטבי  מענה  לתת  במטרה  זו  לצד  זה  פועלים 

לתוך 0202 גם  זלגו  אשר  בישראל  ערים  במספר  חריפים  וגזענות  אלימות  גילויי  הופיעו   ,
 –מערכת הבריאות. בתגובה פעל משרד הבריאות להפיץ מסר מאחה ומפייס במספר ערוצים  

מטעם הנהלת המשרד פורסם סרטון על ידי שירותי בריאות הציבור שכותרתו: "מחזירים את 
הקול השפוי: אחווה ודו־קיום בבריאות הציבור", ובו הופץ מסר מאחה על ידי עמיתים יהודים 
בנושא  ועובדים  למנהלים  הדרכה  כלי  הופץ  כך  על  ונוסף  במשרד,  שונים  מאגפים  וערבים 
אפס  גילתה  המשרד  הנהלת  במקביל,  המערכת.  בתוך  גילוייה  עם  להתמודד  וכיצד  גזענות 
נגד  ההנחיות  את  לאכוף  פעל  הבריאות  במשרד  משמעת  תחום  מנהל  לגזענות.  סובלנות 
נשלחו  כן  כמו  החברתיות.  ברשתות  גם  מדינה,  עובדי  של  ואלימות  גזעניות  התבטאויות 
יולי אדלשטיין, מנכ"ל המשרד דאז פרופ' חזי לוי וממונה  ידי שר הבריאות דאז  מכתבים על 
של  גזעניות  או  אלימות  התבטאויות  על  הנהלים  הובהרו  ובהם  אור,  יצחק  המשמעת  תחום 
המדינה  שירות  נציבות  ידי  על  שהופץ  למנשר  נוספו  אלו  מכתבים  המדינה.  עובדי 

 .22.22.0202ב־

 :הדרכות

בהמשך להליך פיתוח של מערכי הכשרה למטפלים בנושא גזענות והתמודדות עימה, שהחל 
המרכז לסימולציה רפואית בתל השומר, לפיתוח   –, נערכה עבודה יחד עם מס"ר  0222בשנת  

ההכשרה  מערך  על  העבודה  שיעור.  למערכי  סימולטני  בסיס  שישמשו  עדויות  סרטוני  של 
שנת   סוף  עד  להסתיים  צפויה  ממוני 0202והסרטונים  ידי  על  והעברתו  המערך  הפצת   .

 .0200הגזענות בבתי החולים ובקופות החולים תיערך בשנת 
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 המשרד להגנת הסביבה:   .8

 מדיניות המשרד למאבק בגזענות:

לתמיכה   0202בשנת   הניקיון  שמירת  חוק  של  שעה  הוראת  הארכת  את  המשרד  יזם 
למ"ס   החלשות 5–2באשכולות  המקומיות  ברשויות  כי  נמצא  האחרונות  השנים  במהלך   .

מענה  מספקת  שאינה  פסולת,  של  ופינוי  איסוף  אצירה,  של  ביותר  חסרה  תשתית  קיימת 
המקומיות  לרשויות  נועדה לאפשר  הוראת השעה  תוקף  לצורכי התושבים. הארכת  מינימלי 

בדירוג הלמ"ס ולתושביהן לצמצם את הפער שקיים   5עד    2החלשות המשויכות לאשכולות  
ביניהן לבין מרבית הרשויות המקומיות. יצוין כי חלק ניכר מהרשויות המקומיות החלשות הן 

  במגזר הערבי.

מספר   ממשלה  החלטת  את  להאריך  הוחלט  כך,  על  בנושא   02.5.0227מיום    0624נוסף 
שנת   עד  כלכלי"  ופיתוח  ירושלים  במזרח  כלכליים  חברתיים  החלטת 0200"צמצום פערים   .

 ממשלה זו נוגעת לטיפול בפסולת בניין, פסולת ביתית וחינוך סביבתי. 

 0222ביולי  24מיום  546נוסיף ונאמר כי המשרד עובד כעת על תיקון החלטת ממשלה מספר 
לאור  הנגב  לפיתוח  התוכנית הלאומית  לעדכון  הבין־משרדי  הצוות  "אימוץ המלצות  שעניינה 

מיום   4490יישום המהלך להעתקת מחנות צה"ל לנגב", כפי שתוקנה בהחלטת ממשלה מס'  
מס'    0229בינואר    22 החלטה 0202בינואר    22מיום    4252ובהחלטת ממשלה  של  עניינה   .

על  אמון  הסביבה  להגנת  שהמשרד  ממשלה,  בהחלטות  סעיפים  של  תוקפם  בהארכת  זאת 
מערך  של  והפעלה  להקמה  תוכנית  יישום  הבאות:  למטרות  בתמצית,  נועד,  הסיוע  ביצוען. 
סביבתי  מערך  של  והפעלה  הקמה  הכוללת  הבדואים,  ביישובי  בפסולת  לטיפול  סביבתי 
ביתית, הקמת איגוד ערים לשם פיקוח ואכיפת הדינים הסביבתיים בתחום  לטיפול בפסולת 
פעולות  ביצוע  לצורך  וכן  ביצועה,  על  ולפיקוח  התוכנית  לליווי  מנגנונים  הקמת  הרשויות, 
אזוריות בתחומי הרשויות, הכוללות שיקום ובינוי מפגעי פסולת קיימים, הקמת תחנות מעבר 

  לפסולת ממוחזרת, פעולות חינוך, שיקום מפגעי פסולת ושיקום נחלים.

למשרד להגנת הסביבה אתר בשפה הערבית, עליו מופקדת עורכת תוכן ייעודית בתקן מלא. 
הערבית  לחברה  דיגיטליים  ושירותים  מידע  להנגשת  במדד  הראשון  למקום  הגיע  המשרד 

 .222בהנגשת התכנים בשפה הערבית לעומת ממוצע ממשלתי של  592וקיבל ציון 

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

המשרד להגנת הסביבה פועל בשיתוף פעולה עם משרדים נוספים במסגרת העלאת המודעות 
בקריית  נוספים  ויצירת אקלים ארגוני שוויוני עם משרדים  נושא השילוב, ההכלה  לחשיבות 
משרד  התיירות,  משרד  האנרגיה,  משרד  התחבורה,  משרד  הכלכלה,  משרד  ובהם:  הממשלה 
אירועים  פעולה  בשיתוף  המשרדים  ארגנו  היתר  בין  ועוד.  המיסים  רשות  והקליטה,  העלייה 

 בקריית הממשלה לציון חג הסיגד ויום הגיוון הבין־לאומי. 

המשרד להגנת הסביבה מעלה למודעות העובדים את נושא מניעת הגזענות באמצעות איגרות 
מפורסם  הגזענות  מניעת  נושא  המשרד.  ברחבי  )"רולאפים"(  תצוגה  כרזות  והצבת  לעובדים 
דוחות  מדריכים,  זה:  ובכלל  בנושא  המידע  כל  את  המשרד  לעובדי  ומציג  הארגוני  בפורטל 
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פעילות להכרת האוכלוסיות נעשית כל העת, בשליחת ברכות לחגים, סיפורי  פעילות ולומדה.
 עובדים יוצאי אתיופיה, מהחברה הערבית ועוד. 

 משרד ההתיישבות: .9

 מדיניות המשרד למאבק בגזענות:

שנת   במהלך  הוקם  ההתיישבות  לפעילות 0202משרד  הנוגע  רב  מידע  ברשותו  שאין  כך   ,
 למאבק בגזענות. 

עולים   לגרעין  הגדרה  יש  התמיכה  מבחני  שבמסגרת  ציין  שרוב   –המשרד  משימתי  "גרעין 
חבריו הם עולים חדשים". עולה חדש מוגדר כמי שעלה לישראל במהלך עשר השנים שקדמו 

מאתיופיה   עולים  ולעניין  הבקשה,  מוגשת  שבה  הכספים  נולדו   –לשנת  הוריו  או  שהוא  מי 
מקדם  ישנו  וכן  עולים  לגרעיני  הקלות  ישנן  במבחנים  השונים  הסף  תנאי  בתוך  באתיופיה. 

 על גובה התקצוב. –ייחודיות, המעניק להם ציון נוסף המשפיע על הניקוד ובהתאם לכך 

שבשנת   שייתכן  נמסר  במסגרת   0200מהמשרד  שונות  לאוכלוסיות  נוספות  תוכניות  יהיו 
ככל  יפורטו,  כמובן  והן  זה,  בשלב  לגביהן  פרטים  אין  אולם  המשרד,  של  נוספות  פעילויות 

 .0200שיתקיימו, בנוגע לשנת 

 משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה: .10

 מדיניות המשרד למאבק בגזענות:

אתר המשרד מתורגם ברובו לשפה האנגלית ובחלקו לשפה הערבית. בימים אלו יצא המשרד 
לאתר  שעולה  חומר  כל  לתרגם  מטרה  מתוך  הערבית  לשפה  תרגום  שירותי  לקבלת  למכרז 

 ולנכסים הדיגיטליים גם בשפה הערבית. 

והן בתחומי החלל מתורגמים תמיד גם לשפה  כל הקמפיינים של המשרד הן בתחומי המדע 
באתר  כך,  על  נוסף  במלואו.  מתורגם  והחומר  בקמפיין  ייעודי  תקציב  לכך  מוקצה  הערבית. 
בשפה  ייעודים  עמודים  יש  החלל,  בתחום  בפרט  רחבות(,  )פעילויות  השיא  בימי  הממשלתי 

 הערבית ובהם פירוט של כל הפעילויות. 

בשבוע החלל יש פעילויות הן בחברה הערבית והן פעילויות במגזר   –שבוע החלל הישראלי  
 החרדי. עבור המגזר החרדי המשרד יוצא בקמפיין מונגש ומותאם בעיצוב והמיתוג שלו. 

במדע  העיסוק  את  להנגיש  היא  המרכזית  שמטרתם  פרויקטים  מפעיל  המשרד  לכך,  נוסף 
ובחלל לאוכלוסיות שונות ובהם: יום המדע, ליל המדענים והמדעניות, לילות יורי, שבוע החלל 
שתי  השתתפו  )בו  תבל  פרויקט  הציבוריים,  במצפים  פעילויות  המטאורים,  מטר  הישראלי, 

 קבוצות מהחברה הערבית( ומדעניות העתיד )שבו נערות מהמגזר החרדי והחברה הערבית(. 

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

 במשרד נערכו הדרכות בתחום הגיוון התעסוקתי.
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 משרד החוץ: .11

ממשרד החינוך נמסר: "משרד החוץ מייחס חשיבות גבוהה למאבק בגזענות. המשרד מקפיד 
בנושא לעובדות ועובדי המשרד לא  0202 לצערנו, בשנת  .להפיץ מעת לעת חוזרים ודגשים 

אויש במשרד החוץ תפקיד הממונה על הגיוון התעסוקתי, אולם אנו פועלים לאייש תפקיד זה 
בהקדם. עם מינויו של הממונה, יועלה נושא זה לראש סדר העדיפויות, ונדאג לקיים הכשרות 

 והדרכות סדורות בנושאים הנוגעים לגזענות".

 משרד החינוך: .12

 מדיניות המשרד למאבק בגזענות:

החינוך  משרד  של  היום  סדר  על  נמצא  ודמוקרטיה  גזענות  מניעת  בשותפות,  לחיים  חינוך 
והוגדר כאחת מחמש מטרותיה המרכזיות של מערכת החינוך. במסמך "אבני הדרך", המתווה 
את מדיניות המשרד לשנה"ל תשפ"ב, מוצא הנושא ביטוי באחד משלושה מיקודי יסוד: חיים 
לקהילה  שייכות  תחושת  מתוך  הדדית  וערבות  סובלנות  לשותפות,  חינוך  הכולל  בשותפות, 

 ולחברה הישראלית.

בראשות  בנושא  ועדת היגוי משרדית  מנכ"ל משרד החינוך למנות  זו החליט  במסגרת מטרה 
החינוך.  במערכת  יישומה  את  ותתכלל  אופרטיבית  עבודה  תוכנית  שתבנה  למנכ"ל,  המשנה 
נוסף על כך, יכונן שולחן עגול עם הגופים והעמותות העוסקים בנושא בחברה האזרחית. ועדת 
גזענות במסגרת הנושא של חינוך לחיים בשותפות, ותחת  נגד  בנושא החינוך  ההיגוי תעסוק 
משותפים  וחיים  אזרחי  לחינוך  המטה  מנהלת  במשרד,  גזענות  למניעת  הממונה  אחריות 
שמונתה  בשותפות,  חיים  בנושא  מטה־שטח  עבודת  שילוב  ומנהלת  הפדגוגית  במזכירות 

 לאחרונה בלשכת השרה. 

הלימודים  עד סוף שנת  יישומה  ולהתחיל את  בניית התוכנית  הוועדה היא לסיים את  מטרת 
 הנוכחית.

המתקיימת  בנושא,  והחוץ־משרדית  המשרדית  העשייה  כלל  מיפוי  בביצוע  התחילה  הוועדה 
מהלך  קביעת  שתאפשר  הקיימת,  המציאות  של  מצב  תמונת  ליצור  כדי  החינוך,  במערכת 
תוכנית  על  הסכמה  תושג  במהלך  לו.  ומחוצה  במשרד  השותפים  כלל  את  שיכלול  הוליסטי 
תוכנית  בפאזל.  כחלק  הוא  שותף  כל  כאשר  שלמה,  תמונה  המרכיבה  משותפת,  עבודה 

המדינה   מבקר  דוח  המלצות  ואת  בנושא  הממשלה  החלטת  את  תיישם  ביקורת   –העבודה 
משנת   התוכניות   0202מעקב  ויישום  גזענות,  ולמניעת  משותפים  לחיים  חינוך  בנושא 

 המשרדיות שהעלו השותפים בשנים האחרונות. התוכנית תתוקצב בהתאם למרכיביה.

 :תוכניות לימוד חדשות

 4024302משרד החינוך הגיש תגובה מקדמית באמצעות פרקליטות המדינה לעתירה לבג"ץ  
יצחק )איציק( דסה נ' משרד החינוך שהוגשה כנגדו, שבה נדרש להכניס לתוכנית הליבה של 
הלימודים את נושאי החינוך לדמוקרטיה ולמניעת גזענות. בתגובת המשרד פורטו כל תוכניות 

 הלימודים הקיימות בתחום החינוך נגד גזענות. טרם נקבע מועד לדיון בבית המשפט העליון.

השנה לא נכתבו תוכניות לימודים חדשות, אך משרד החינוך נערך להבניית תוכנית לימודים 
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מונתה בלשכת שרת החינוך מנהלת שילוב  ואף  והחיים המשותפים,  בנושא החינוך האזרחי 
עבודת מטה־שטח בנושא, שתוביל את תכלול הנושא המשרדי וראיית־על. נוסף על כך, השנה 
הביניים,  חטיבת  בכיתות  בהיסטוריה"  "גזענות  בשם  גזענות  למניעת  תוכנית  קידום  הואץ 
במשרד  בגזענות  יחידת התיאום הממשלתית לתיאום המאבק  פעולה של  שגובשה בשיתוף 
כלי  למורים  להקנות  היא  התוכנית  מטרת  החינוך.  במשרד  הפדגוגית  והמזכירות  המשפטים 

 עצמאי שדרכו ניתן ללמד את ההקשר ההיסטורי של תופעת הגזענות. 

נגד  המאבק  בנושא  חינוך  לשעת  פעילויות  השנה  פיתח  החינוך  במשרד  ונוער  חברה  מנהל 
גזענות, וכן קידם את הכשרת מנהלי מוקדי הקליטה לרשויות. כמו כן, התקיימו פעילויות עבור 

 , במרכז למנהיגות באריאל במכוונות ליוצאי העדה האתיופית.ODTאלפי תלמידים ב־

ממשלה   ספר   29.22.0226מיום    2952בהחלטת  בתי  לתמרוץ  מנגנונים  פיתוח  על  הוחלט 
האחריות  ותיאטרון.  קולנוע  במגמות  בתיכון  לימודיהם  במסגרת  נוער,  בני  של  יצירה  לעידוד 
לביצוע הוטלה על משרד החינוך. ההחלטה לא יושמה במלואה, אך מדי שנת לימודים מוקצות 
תגבור  שעות  הפדגוגית,  במזכירות  משותפים,  וחיים  אזרחי  לחינוך  המטה  עבודת  במסגרת 
לימודיהם  במסגרת  גם  הישראלית(,  בחברה  הקבוצות  )מכלל  נוער  בני  של  ליצירה משותפת 
ובתי הספר. בתי ספר  בתיכון במגמות קולנוע ותיאטרון. מידע על כך נשלח לכלל המנהלים 
ומורים המעוניינים בכך יכולים להגיש בקשה ותוכנית עבודה מסודרת. בהעדר תקציב בשנת 

נמוך. לא נמסר ממשרד   0202הלימודים תשפ"א, מספר שעות התגבור שהוקצו בשנת   היה 
 החינוך הנתון המדויק על כמות השעות. 

בבתי  המופעלת  החדשה",  "הדרך  תוכנית  של  בין־משרדית  בוועדה  משתתף  הפדגוגי  המנהל 
ועמותת מרחבים.   262הספר בשיתוף רשויות מקומיות ורשתות חינוך וכן בשיתוף עם תוכנית  

הן  לצה"ל  הכנה  בתחום  אתיופיה  יוצאי  לשילוב  תוכניות  מספר  קיימות  ונוער  חברה  במנהל 
בהיבט הקבוצתי והן בהיבט הפרטני, על מנת לסייע ליוצאי אתיופיה בשילוב מיטבי ואיכותי 

נוסף   222בשירות בצה"ל. כל התוכניות הן תוכניות משלבות, שבהן   יוצאי אתיופיה.  לפחות 
ליקויי שירות.  וצמצום  קבלת ת"ש לפני השירות  לליווי פרטני, לשם  תוכניות  קיימות  כך  על 

 פיקוד, קצונה, נשירה. –מחקר של צה"ל מעיד על תהליך שינוי לטובה של כל המדדים 

שעלו  מאתיופיה  חדשות  לעולות  "בינה",  לימודית,  תוכנית  יזם  התיישבותי  לחינוך  המנהל 
והרווחה,  העבודה  משרד  עם  בשיתוף  המנהל  שיזם  התוכנית  האחרונות.  השנים  בשלוש 
ומעניקה  וושינגטון  גבעת  החינוך  בקריית  התקיימה  הלאומי  והביטוח  היהודית  הסוכנות 

. העולות לא למדו בתיכון באתיופיה 22הזדמנות שנייה לעולות חדשות שעלו ארצה לאחר גיל 
במסגרת  עלו.  שבו  הגיל  בשל  בארץ  החינוך  במערכת  להשתלב  ההזדמנות  את  גם  והחמיצו 
התוכנית הייחודית הן משלימות השכלה ותעודת בגרות לצד לימודי מקצוע שמאפשרים להם 
להשתלב בהצלחה בארץ. העולות החדשות הצליחו, תוך השקעה מאומצת, רצון עז והתמדה 
צוותי  של  מסור  בליווי  מלאה  בגרות  תעודת  ולהשיג  עצומים  פערים  להשלים  דופן,  יוצאת 

 החינוך. חלקן מתכננות להתנדב לשירות לאומי או ללמוד במדרשה. 

 :הכשרת מורים בנושא חינוך נגד גזענות

הוחלט על הכשרה שיטתית ומחייבת של מנהלים,   29.22.0226מיום    2952בהחלטת ממשלה  
בדעות  ולטיפול  החינוך  במסגרות  חיובי  אקלים  ליצירת  גזענות,  בנושא  מטה  ועובדי  מורים 

 קדומות. האחריות לביצוע הוטלה על משרד החינוך. 
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גזענות,   40בשנת הלימודים תשפ"א התקיימו   ומניעת  משותפים  בחינוך לחיים  השתלמויות 
השתלמויות, בהם   77עובדי הוראה. בשנת הלימודים הנוכחית התקיימו    242בהם השתתפו  

 עובדי הוראה. 2542השתתפו 

במנהל עובדי הוראה במשרד החינוך מקיים מספר  ות"ת  אגף הכשרה אקדמית וקשרי מל"ג 
מסגרות במכון מופ"ת שעוסקות בעניין הכשרת מורים בנושא חינוך נגד גזענות: פורום חיים 

לטכנולוגיה, חינוך   TECבו חברים נציגי המוסדות להכשרת עובדי הוראה ופורום    –משותפים  
 ושונות רב־תרבותית.

)מעל   רב־משתתפים  חשיבה  צוות  פעל  תשפ"א  הלימודים  שנת  שעסק   022במהלך  איש( 
 באי־שוויון ובתוכו גם הנושא של חיים משותפים וחינוך נגד גזענות.

פברואר   )ודמני־ענבר(,   0202בחודש  הוראה  עובדי  להכשרת  המתווים  ועדת  דוח  פורסם 
הקובע כי החינוך לחיים משותפים בחברה רב־תרבותית וחינוך לערכים, לדמוקרטיה ולמניעת 

 גזענות יהיו חלק מנושאי הליבה כתוכן מחייב בתחומי החינוך.

למוסדות להכשרת עובדי הוראה חוזר חינוך   26.22.0202כחלק מיישום המתווה פורסם ביום  
לתיאום  הממשלתית  התיאום  יחידת  בשיתוף  שגובש  גזענות,  נגד  וחינוך  משותפים  לחיים 
המאבק בגזענות במשרד המשפטים. זהו מסמך עקרונות ורעיונות לדרכי פעולה שיחייב את 
חינוך  של  בסוגיה  ומעמיק,  מקיף  באופן  לעתיד  המורים  את  להכשיר  לחינוך  המכללות  כל 

 לחיים משותפים ולמניעת גזענות.

במהלך שנת הלימודים תשפ"ב יגבשו המוסדות תוכנית עבודה תלת־שנתית ליישום והטמעה 
של עקרונות החוזר בהתאמה ייחודית לכל מוסד מכשיר. התהליך ילווה על ידי האגף במסגרת 

 פורום חיים משותפים במכון מופ"ת. במקביל ייערך מחקר שילווה את היישום וההטמעה.

בימים אלו מערכת חדשה  האגף לפיתוח מקצועי במנהל עובדי הוראה במשרד החינוך בונה 
כל  לאורך  לעקוב  יהיה  ניתן  החדשה  במערכת  הלמידה.  ולניהול  המקצועי  הפיתוח  לניהול 
השנה ותוך כדי התהליך ולראות אילו בתי ספר בחרו לקיים תהליכי פיתוח מקצועי גם בתחום 
החינוך נגד גזענות. משרד החינוך יוכל לדעת תוך כדי תנועה כמה מורים משובצים בכל מוסד 

 וכמה לומדים ומסיימים את תהליך הלמידה.

ממספר  שיילקחו  נתונים  על  בהתבסס  תיבנה  המקצועי  הפיתוח  של  השנתית  התוכנית 
מקורות. המערכת החדשה תוכל להציע לעובדי ההוראה קורסים רלוונטיים ומותאמים אליהם 
 בהתאם ללמידה הקודמת שלהם, בהתאם לתוצאות הערכת עובדי הוראה, ופרמטרים נוספים.

אגף שירות פסיכולוגי־ייעוצי במנהל הפדגוגי המשיך במבנה העבודה המזמן למפקחי הייעוץ, 
תוכנית  השונים.  המגזרים  עם  פעולה  ושיתופי  עבודה  הרך  הגיל  ויועצות  התוכן  מדריכי 
השונים,  המגזרים  עם  ומתווים  פעילויות  יוצרת  הייעוצי  הפסיכולוגי  השירות  של  המפגשים 
חשיבה משותפת, דגשים משותפים לעומת ייחודיים ועוד. בייעוץ לגיל הרך נערכים בין שניים 
לשלושה מפגשים בשנה. מתקיימים כתשעה מפגשים בשנה למדריכי תוכן מחוזיים. למפקחי 

 הייעוץ יש כשבעה מפגשים בשנה. מפגשים אלו מיועדים לכלל המגזרים.

אגף קליטת תלמידים עולים במנהל הפדגוגי במשרד החינוך קיים השתלמויות, וובינרים וימי 
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אגף ברמה ארצית ומחוזית, שבמהלכם נחשפו הצוותים החינוכיים למאפיינים תרבותיים של 
 תלמידים עולים מאתיופיה.

 :קליטת תלמידים עולים

באופן מרוכז במסגרת תחומי  • נושא העליות לארץ  נלמד  זה  שבוע העליות: במהלך שבוע 
על   דגש  הושם  השנה  החברתית.  והפעילות  במבצע   22הדעת  מאתיופיה  לעלייה  שנה 

 שלמה.  

למורשתם,  • הקהילה  בני  של  הקשר  את  לחזק  נועד  החינוך  במערכת  החג  ציון  חג הסיגד: 
לאפשר מקום של כבוד לנכסים התרבותיים שהעולים מביאים עימם, לעקור מן מהשורש 
בחברה  אתיופיה  יוצאי  קהילת  כלפי  וסובלנות  הדדית  הערכה  ולקדם  קדומות  דעות 

 הישראלית. 

סיוע של מגשרים חינוכיים בין־תרבותיים יוצאי הקהילה ודוברי אמהרית. המגשר החינוכי  •
דבר  העולים,  התלמידים  של  למשפחות  החינוך  מערכת  בין  גשר  משמש  תרבותי  הבין־ 

 המסייע לקליטה מיטבית של התלמידים.

 הנגשת חומרים: תרגום מסמכי משרד החינוך לשפה האמהרית עבור הורי התלמידים. •

קבוצת   0202בשנת   החינוך  במשרד  הפדגוגי  במנהל  עולים  תלמידים  לקליטת  האגף  הקים 
ECOSYSTEM   לשינוי נוספים  ונציגים  המקומי  השלטון  ממשלה,  משרדי  בה  ששותפים 

התכנסה  הקבוצה  בפרט.  מאתיופיה  והעולים  בכלל  חדשים  עולים  שילוב  בנושא  התודעה 
 . 0202חמש פעמים בשנת 

מדיניות המשרד בנוגע למניעת הרשמה ללימודים במוסד חינוך כלשהו על בסיס מוצא, צבע 
 :עור, לאום או דת

מרץ    0202בדצמבר   כ־  0202ועד  ישראל"  "צור  מבצע  במסגרת  עולים   267נקלטו  תלמידים 
את  שיבץ  החינוך  משרד  קליטה.  ובמרכזי  למגורים  רשויות  בחמש  מאתיופיה  חדשים 

מוסדות חינוך, על מנת לשמור שלא יימצא ייצוג יתר   29רשויות ללימודים וב־ 25התלמידים ב־
בצמצום  גם  שעסקה  הממשלה  החלטת  בעקבות  חינוכי.  במוסד  מאתיופיה  חדשים  לעולים 
ניתנו תוכניות תוספתיות לקידום לימודי  וסגירה של תוכניות מבדלות כפי שהתקיימו בעבר, 

 של יוצאי העדה מתקיימות בקבוצות מעורבות.

עת"מ בראון ואח' נ' עיריית תל אביב ואח', שבה   7042-22-02המשרד מטפל בעתירה מנהלית  
נטען להפליה לכאורה ברישום לגני ילדים ולבתי ספר בדרום העיר. התקיים דיון ראשוני בבית 

 המשפט והתביעה עדיין תלויה ועומדת.

 :טיפול בתלונות על גזענות

השנה  בתחילת  המינוי  מאז  במשרד  גזענות  למניעת  הממונה  ידי  על  שטופלו  התלונות  רוב 
כך   25)כ־ המשפטים.  במשרד  בגזענות  המאבק  לתיאום  התיאום  מיחידת  הועברו  תלונות( 

טופל,  מרכז  במחוז  מהבית  רחוק  אתיופיה  יוצאי  מקהילת  ילד  שיבוץ  של  מקרה  למשל, 
 ובעקבות התערבות המשרד קיבלה העירייה את בקשת ההעברה של הוריו.
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הגיעו מספר תלונות שהתקבלו מגננות משלימות יוצאות אתיופיה שלא קיבלו שיבוץ לגן. כל 
 המקרים טופלו מול הפיקוח והנהלת המחוזות.

במקרה של שיבוץ מחנכת מהמגזר הערבי בבית ספר יהודי, שלא נשא חן בעיני חלק מההורים 
ו"נעטף" בטענות של חוסר מקצועיות, הפנייה טופלה ברמת מנהלת בית הספר, בליווי הפיקוח 

 במחוז, יחד עם פרסום הודעה לתקשורת מדוברות המשרד.

במקרה של התבטאות גזענית לכאורה כלפי תלמידה מצד מנהלת בית הספר, התקיים מפגש 
והאב  נאמרו  כי הדברים לא  נתברר  ובו  ואביה,  עם התלמידה  במחוז  ביוזמת הפיקוח  הבהרה 

 הביע צערו על הפנייה לשרת העלייה והקליטה. 

 :פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות

לשנת   מדינה  תקציב  ובהעדר  הקורונה  מקצועי   0202למרות  פיתוח  השתלמויות  התקיימו 
דמוקרטיים  ערכים  על  דגש  השמים  למידה  חומרי  הופקו  גזענות,  נגד  חינוך  בנושא  למורים 
לכלל בתי הספר )יסודי ועל־יסודי( כולל ימי לוח המציינים מועדים קבועים כמו יום הסובלנות 
הבין־לאומי. ביום המאבק הבין־לאומי בגזענות התקיים כנס רב־משתתפים משעות הבוקר ועד 

משתתפים. הכנס התקיים בהובלת מכון מופ"ת, המטה לחינוך  5222, ובו נכחו כ־02:22השעה 
 אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך, אוניברסיטת בר אילן ויוזמה.

נוסף על כך, צוינו בדרכים שונות בחלק מאגפי המשרד חג הסיגד ויום הזיכרון לנספי עליית 
 יהודי אתיופיה.

 :גיוון תעסוקתי

משותפים  חיים  בנושא  הפעילות  את  להרחיב  המשיך  החינוך  במשרד  הוראה  עובדי  מנהל 
בתהליכי  שונים  המגזרים  בין  לחיבור  ופעל  ההוראה,  עובדי  בהשתלמות  גזענות  נגד  וחינוך 
אחת  גזענות.  נגד  והחינוך  במדינה  המשותפים  החיים  את  לקדם  מנת  על  מקצועי  פיתוח 
המגמות שהוביל המנהל השנה היא פיתוח תפיסה כוללת של הרבגוניות בחדר המורים מעבר 

 לשילוב הבין־מגזרי )מורים ערבים בבתי ספר יהודים ולהפך(.

מעבר ליתרונות הכלכליים והחברתיים בהשתלבותם של עובדי הוראה מזהויות שונות קיימת 
להזדהות  משמעותיות  וכדמויות  הצלחה  ולסיפורי  למנהיגות  מודל  שישמשו  לכך  חשיבות 
מהקבוצה  חיוביות  דמויות  עם  והתלמידות  התלמידים  של  המפגש  ספרי.  הבית  במרחב 

 "האחרת" חיוני.

במסגרת התוכנית האסטרטגית של משרד החינוך המשיך השנה מנהל עובדי הוראה להרחיב 
שונות  מזהויות  הוראה  עובדי  שילוב  באמצעות  המורים  בחדרי  הרבגוניות  את  ולהעמיק 
במערכת: שילוב מורים ערבים בבתי ספר יהודים, שילוב עובדי הוראה יוצאי אתיופיה, שילוב 

 מורים עם מוגבלויות וכן שילוב מורים עולים. 

לצורך כך המשרד פועל לקידום תוכנית "חילופי מורים", אשר מבקשת להציע מודל של חיים 
משותפים באמצעות מפגש משמעותי עם האחר. תלמידים יהודים לומדים עם מורה ערבי/ה 
דתי/ה  מורה  עם  לומדים  חילונים  תלמידים  יהודי/ה.  מורה  עם  לומדים  ערבים  ותלמידים 

 ותלמידים דתיים לומדים עם מורה חילוני/ת. 
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התוכנית המוצעת היא תוכנית רחבה הכוללת פיתוח מקצועי למורים ומפגשי חשיפה והיכרות 
העוסקת  אינטראקטיבית,  הצגה  באמצעות  לתלמידים  הכנה  מפגשי  הספר,  בתי  למנהלי 
ייחשפו  בהצגה  התוכנית.  לטובת  במיוחד  מופקת  ההצגה  האחר.  וקבלת  תרבותית  ברגישות 
התלמידים למגוון סצנות המציגות מפגש עם מורים ותלמידים מהקבוצה השנייה ויתקיים דיון 
נתונים, ממנו  עיבוד  כולל  ילווה בתהליך הערכה מסודר  מעמיק בהתייחסות לסצנות. המהלך 

 ניתן יהיה ללמוד לטובת הרחבת הפרויקט בשנת הלימודים תשפ"ג.

אתיופיה.  יוצאות  גננות  קליטת  בנושא  השנה  פעל  הפדגוגי  במנהל  קדם־יסודי  חינוך  אגף 
התקיים שיח עם הנהלת האגף וגורמים במטה על קליטה והעצמה של גננות יוצאות אתיופיה 

)תקווה   "תספה"  תוכנית  ידי  על  לוו  הגננות  מותאמים.  ומענים  פתרונות  תוכנית   –ומציאת 
 להכשרת מורים בני הקהילה האתיופית במוסדות האקדמיים לחינוך בישראל(.

כ־ היו משולבים במערכת   722בשנת הלימודים תש"פ  יוצאי העדה האתיופית  עובדי הוראה 
מ־  772החינוך. בשנה"ל תשפ"א שולבו   יותר  אתיופיה, מתוכם  יוצאי  עם   222עובדי הוראה 

 ותק של חמש שנים.

 :מחקר ופיתוח ידע בנושא המאבק בגזענות

לשכת המדען הראשי במשרד החינוך עוסקת במחקר ופיתוח ידע גם בנושא המאבק בגזענות, 
 ובמהלך השנה פעלה בתחומים הבאים:

 07הזמנת סקירה בנושא מודלים לקליטת הגירה בבתי ספר; .1

עולים  .2 של  הנפשית  והרווחה  הלמידה  על  הקורונה  השפעת  בנושא  מחקרים  שני  מימון 
 חדשים;

גיבוש חומרים בנושא "פדגוגיה מותאמת   –במסגרת תוכנית החומש של החברה הערבית   .3
 תרבות";

חלקים גדולים   –תרגום והנגשה של מסמך בנושא "התחלה מחדש והמצאה של בית ספר"   .4
 מהדוח עוסקים בפדגוגיה רגישה לתרבות ואי־שוויון; 

 פורסם קול קורא לניירות תשתית ידע מחקרי בנושא גזענות. .5

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר: .13

 מדיניות המשרד למאבק בגזענות:

מותאם  מענה  לתת  במטרה  הערבית  לאוכלוסייה  המיועדים  תמיכות  נוהלי  קיימים  במשרד 
 לצרכים מיוחדים של אוכלוסייה זו. אתר המשרד מתורגם לאנגלית וערבית. 

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

 המשרד פרסם משרות דרושים לגופי השמה העוסקים בהשמת עובדים מאוכלוסיות הגיוון. 

 לאחר גל המהומות שליווה את מבצע "שומר החומות" נערכה פנייה אישית לעובדים. 

http:33education.academy.ac.il3   (. לעיון:0202)אפריל  מודלים לקליטת הגירה בבתי ספר    –דוח מת"ת  יוזמה   .27
SystemFiles302522.pdf 

http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23510.pdf


  100 0202ח פעילות לשנת “דו

 משרד הכלכלה והתעשיה: .14

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

והופצו פרסומים רלוונטיים לרבות חומרים של  וימי עיון לעובדים  במשרד התקיימו סדנאות 
יחידת התיאום הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות. כמו כן התקיים אירוע לציון חג הסיגד 
התקיימו  בירושלים.  הממשלה  שבקריית  ג'נרי  בבניין  הממשלה  משרדי  בין  פעולה  בשיתוף 
במשרד מעגלי שיח עם קבוצות מגוונות על מנת ליצור אמנה חברתית. פרטי הממונה למניעת 
גזענות פורסמו לעובדים בדרכים שונות )לרבות אתר המשרד, פורטל המשרד, במסך שמופיע 

 בעת הדלקת המחשבים ובלוח המודעות הדיגיטלי המשרדי(. 

 רשות התחרות:.א. 24

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

לגיוס  הזדמנויות  ליצור  מנת  על  בתעסוקה  בגיוון  רבה  חשיבות  רואה  התחרות  רשות 
סביבת  עם  ארגון  ופיתוח  וליצירתיות  לחדשנות  גבוה  פוטנציאל  עם  איכותיים  אנשים 
עבודה רב־תרבותית. הרשות נוקטת צעדים פרקטיים לעידוד הגיוון והורדת החסמים בין 
רשות  הולם.  לייצוג  הזכאית  אוכלוסייה  לכל  משרות  ייעוד  באמצעות  האוכלוסיות, 
מיועדים לאוכלוסייה  במכרזים שאינם  גם  התחרות מעודדת את המועמדים להתמודד 
שאליה הם משתייכים באמצעות גיוס אקטיבי וקשר ישיר ורציף עם ארגונים, עמותות 
הזכאיות  לאוכלוסיות  מתקנת  העדפה  החלת  על  מקפידה  הרשות  אקדמיים.  ומוסדות 
המודעות  להעלאת  תרבותי  שיח  ומקיימת  הציבור  לכלל  המוצעים  במכרזים  לכך 

בגיוס עובדים   .והחשיבות של הון אנושי מגוון נוסף על המאמצים שמשקיעה הרשות 
מרקע מגוון, הרשות משקיעה מאמצים גדולים בשימור ופיתוח עובדים אלה באמצעות 

  ליווי צמוד של הממונה על הגיוון התעסוקתי והממונה על מניעת גזענות ברשות.

שנשלחה  לעובדים  איגרת  באמצעות  גזענות  למניעת  הבין־לאומי  היום  צוין  ברשות 
בדואר אלקטרוני לכלל עובדי הרשות. מפעם לפעם נשלחים לעובדים פרסומים שונים 

 הנוגעים למאבק בגזענות ונערכות פעילויות שונות להכרת אוכלוסיות שונות. 

 משרד המודיעין: .15

מהמענה שהתקבל ממשרד המודיעין עולה המשרד לא קידם השנה מדיניות הנוגעת למאבק 
שהנגשת  נמסר  עוד  בגזענות.  למאבק  הנוגעת  פנימית  פעילות  בו  התקיימה  ולא  בגזענות 
שירותי המשרד לאוכלוסיות שונות אינה רלוונטית כי המשרד לא אמון על שירותים ציבוריים. 
במשרד לא מונה ממונה למניעת גזענות ונמסר ששירות זה, בדומה לשירותים אחרים, מסופק 
למשרד על ידי משרד ראש הממשלה. להשלמת התמונה יצוין שבמשרד ראש הממשלה לא 

 .0202מונה ממונה למניעת גזענות בשנת 
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 משרד המשפטים: .16

 :רשות האכיפה והגבייה.א. 26

 מדיניות הרשות למאבק בגזענות:

לשפה  הארגון  של  האינטרנט  אתר  את  מלאה  בצורה  להנגיש  המשרד  החל  לאחרונה 
 .0200הערבית, משימה שצפויה להסתיים במהלך שנת 

 פעילות פנים־ארגונית למאבק בגזענות:

 לעובדי הרשות הופצו איגרות ופרסומים נוספים בנושא מאבק בגזענות במהלך השנה. 

 המחלקה לחקירות שוטרים:.ב. 26

 מדיניות המחלקה למאבק בגזענות:

 יישום דוח הצוות לשיפור המענה לתלונות נגד שוטרים: .1

דצמבר   שוטרים.  0202בחודש  נגד  לתלונות  המענה  לשיפור  הצוות  דוח   02פורסם 
בשנת   שננקטו  הצעדים  פירוט  )להלן   0202להלן  שוטרים  לחקירות  במחלקה 

 "מח"ש"( בעקבות ההמלצות שפורסמו בדוח:

 שימוש בצעדים פיקודיים במקרים שבהם הוחלט לסגור תלונה במח"ש:  א. 

תיקים  • על  בין מח"ש למשטרה  מהירה  קבוע שיאפשר העברת מידע  אימוץ מתווה 
פיילוט  נערך  הוועדה  דיוני  במהלך  פנים־משטרתיים:  הליכים  נקיטת  לצורך  סגורים 
תיקים  במשטרה  משמעת  למחלקת  מח"ש  ידי  על  הועברו  ובמסגרתו  בזמן  תחום 
לשם בחינת האפשרות לנקוט בהם צעדים פיקודיים או מערכתיים אחרים. הומלץ 
אימוץ מתווה קבוע שיאפשר העברת  בתיאום עם מח"ש תבחן  ישראל  כי משטרת 
הליכים  נקיטת  לצורך  סגורים,  תיקים  על  למשטרה  מח"ש  בין  מהירה  מידע 

מח"ש ומחלקת   –פנים־משטרתיים. לאחר סיום הפיילוט, הוחלט על ידי שני הגופים  
על מיסוד ההליך. לצורך כך אף הוקמה חוליה ייעודית במחלקת משמעת   –משמעת  

לחידוש  משמעת  ממחלקת  אישור  התקבל  טרם  זאת,  עם  אלה.  בתיקים  לטיפול 
 העברת התיקים לטיפולם.

רבה  • חשיבות  הצוות  ראה  הדיונים  במהלך  בתיקים:  לטיפול  הזמנים  לוחות  צמצום 
אמון  לשיפור  תביא  זה  יעד  השגת  וכי  בתיקים,  לטיפול  הזמנים  לוחות  בצמצום 
במסגרת  והמשטרה.  מח"ש  ידי  על  בתלונות  הטיפול  בתהליך  בגופים  הציבור 

ביום   המשפטים  של  הורה  עליה  צעדים 22.2.02הרפורמה  נקיטת  על  השר  הורה   ,
לייעול עבודת מח"ש ולשיפור אמון הציבור בה, לרבות השלמת מתווה לקיצור זמני 
שנאה,  )בעבירות  רגישים  תיקים  של  משמעותי  וקידום  ובתיקים  בתלונות  טיפול 
גזענות ופגיעה באנשים עם מוגבלות(. לצורך יישום הרפורמה הוקם במח"ש בחודש 

https:33www.gov.il3(. לעיון:  22.20.0202)  דוח הצוות לשיפור המענה לתלונות נגד שוטריםמשרד המשפטים   28
BlobFolder3reports3complaints_against_police_officers3he3Complaints_against_police_officers.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/complaints_against_police_officers/he/Complaints_against_police_officers.pdf
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צוות מב"דים, אשר מטרתו החשת הטיפול בתיקים המועברים ממחלקת   0202מרץ  
לטיפול  לו  הוצבו  אשר  ביעדים  עומד  הצוות  ככלל  מח"ש.  לפרקליטות  החקירות 

 בתיקים. 

 ממשקים בין מח"ש למשטרת ישראל תוך כדי חקירה:  ב. 

להתעורר  עשוי  במח"ש  חקירה  נפתחת  או  למח"ש  תלונה  מוגשת  שבהם  במקרים 
קושי בנקיטה בהליכים משמעתיים או פיקודיים במקביל, וזאת בשל החשש שבירור 
פנים־משטרתי יפגע ביכולתה של מח"ש למצות את החקירה ללא הפרעה, ואף עלול 
המקצועי  הטיפול  את  או  הפלילית  החקירה  את  מכוון,  באופן  לא  אם  גם  לשבש, 
של  שונים  שאירועים  כך  לידי  להביא  עשוי  הדבר  זאת,  עם  שהוגשה.  בתלונה 
בהליכים  יזכו לטיפול מקביל  התנהגות פסולה של שוטרים המטופלים במח"ש לא 
ייעודי לעניין  נוהל משותף,  פנים־משטרתיים במקרים הנדרשים. הומלץ על קביעת 
זה למח"ש ולמשטרת ישראל, שיסדיר את ממשקי העבודה בין הגופים, ובפרט את 
ממשקי העבודה בין מח"ש למשטרה בעת פתיחה בחקירה פלילית נגד שוטר, בכל 
הנוגע להליכים המשמעתיים/פיקודיים שיינקטו כנגדו. לאור האמור, נקבעה פגישה 
בין מנהלת מח"ש לראש אגף משמעת במשטרה בזמן הקרוב, בין היתר, לצורך קידום 

 עניין זה. 

 בסיס נתונים אחיד לבקרה ולאיסוף מידע: ג. 

של  פסולה  התנהגות  אודות  על  ותלונות  מידע  להיום,  נכון  כי  עלה  הצוות  מדיוני 
ית"צ, מחלקת משמעת ומח"ש.   –שוטרים מגיע ומנוהל אצל מספר גורמים נפרדים  

לפיכך קיים קושי לעמוד על התמונה המלאה בכל הנוגע לטיפול בהתנהלות פסולה 
האמור  לאור  אלו.  בתחומים  ההחלטות  מקבלי  את  המנחים  ולנהלים  שוטרים  של 

 המליץ הצוות כדלקמן:

משמעת  • למחלקת  מח"ש  בין  החוזר  להיזון  באשר  ברורים  נהלים  קביעת 
ישראל: במשטרה   במשטרת  משמעת  מחלקת  בין  הקיים  העבודה  נוהל  במסגרת 

לכל  בנוגע  למח"ש  עיתיים  עדכונים  תשלח  משמעת  מחלקת  כי  נקבע  למח"ש 
חוזר.  והיזון  וזאת לשם מעקב  התיקים שהועברו ממח"ש לטיפול מחלקת משמעת 
הדיווח ייעשה הן ספציפית, בנוגע לכל תיק ותיק, והן ברשימה מרוכזת, אחת לרבעון, 
ובה יפורטו כל התיקים הרלוונטיים לצד פירוט הטיפול והאופן בו הסתיים הטיפול 
התייחסות  התקבלה  טרם  כה  עד  זאת,  עם  בתיק.  הטיפול  של  עדכני  סטטוס  או 

 ממחלקת משמעת במשטרה. 

יצירת ממשק ממוחשב להעברת נתונים בין מערכות המידע במח"ש ובמשטרת  •
בהתאם לתוכנית העבודה מח"ש עמלה במרץ בשנתיים האחרונות על אפיון   ישראל:

מערכת לניהול תיקי חקירה חדשה ועל פיתוחה. שלב זה הוא שלב הבסיס ליצירת 
 0200ממשק ממוחשב להעברת נתונים בין מערכת המידע שתיכנס לעבודה בשנת  
 0200לבין מערכת המידע של מחלקת משמעת במשטרת ישראל. בתוכנית העבודה  

ישולב אפיון ממשקי העבודה. מטבע הדברים, תהליך דומה צריך להתבצע במשטרת 
 ישראל. 
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לציבור: • דרכים"  "מפת  לציבור   פרסום  יפרסמו  ומח"ש  ישראל  משטרת  כי  הומלץ 
הפליליים,  בנושאים  העוסקים  השונים  הגורמים  את  המפרטת  דרכים"  "מפת 
ההליכים  את  להנגיש  מנת  על  ביניהם,  והממשקים  והפיקודיים  המשמעתיים 

עמלה מח"ש רבות על שיפור השירות לאזרח.   0202האמורים לציבור הרחב. בשנת  
ובו  האינטרנט  באתר  מתקדם  תשאול  השיקה  מח"ש  דרכים"  "מפת  פרסום  לעניין 

 09מפורטות דרכי הפנייה לגורמים השונים.

 זכויות נפגעי עבירה: ד.

מתלוננים  ליידע  יש  לפיו  הנוהל  את  תחדד  שוטרים  לחקירות  שהמחלקה  הומלץ 
ית"צי  או  נסגר במישור הפלילי, אך מועבר לבירור משמעתי  במקרים שבהם התיק 
זכויותיהם  קיום  חשיבות  בדבר  חולק  אין  המקורי.  התלונה  מנושא  השונה  בהקשר 
בדבר  מיודעים  עבירה  כך שנפגעי  והנהלים חודדו  עבירה בהתאם לחוק,  נפגעי  של 

 אופן הטיפול בתלונתם, לרבות ניתובה לגורם מוסמך אחר. 

 פילוח מגזרי של תיקים המטופלים במחלקה לחקירות שוטרים: .2

קיימת במערך הפרקליטות של מחלקה לחקירות שוטרים   0229מאז תחילת שנת  
והתיקים  התלונות  אודות  על  נתונים  איסוף  המאפשרת  "תנופה",  המחשוב  מערכת 
נחשד  שבו  העבירה  לסעיף  היתר,  בין  התייחסות,  ובה  שוטרים  לחקירות  במחלקה 
זו  השוטר החשוד, אופן ומשך הטיפול בכל תיק, עילות הסגירה ועוד. אין במערכת 

 התייחסות למוצאם של המתלוננים ולקבוצת השתייכותם באוכלוסייה. 

ידי מח"ש שבשבועות הקרובים צפויה השלמת   0202בסוף שנת   נמסר ליחידה על 
בהתאם  התייחסות,  תינתן  אף  בה  אשר  חקירה,  תיקי  לניהול  מערכת  פיתוח 
משנת  המדינה  מבקר  של  המיוחד  הביקורת  דוח  במסגרת  מח"ש  של  להתחייבותה 

של   0227 העלייה  וארץ  הלידה  לארץ  אף  שוטרים(,  בעבירות  המערכתי  )הטיפול 
ידי  על  אלה  בימים  נבחן  הנושא  נוספים,  לנתונים  להתייחסות  באשר  המתלוננים. 

כך   לצורך  שהוקם  ייעודי  צוות  באמצעות  המדינה  לפילוח   –פרקליטות  "הצוות 
 מגזרי". 

 תיקים הנוגעים להתנהלות גזענית של שוטרים: .3

כדוגמת  נושאים  פי  על  אירועים  מסווגות  אינן  מח"ש  של  הממוחשבות  המערכות 
גזענית", שכן במערכות אלו, כמו גם במערכות דומות אחרות,  "תלונה על התנהלות 
נוספים  חקיקה  )ובדברי  העונשין  בחוק  רלוונטי  עבירה  סעיף  לפי  נפתח  התיק 
להיכנס  עתידה  אשר  חקירה  תיקי  לניהול  במערכת  כי  זה  בהקשר  יצוין  אחרים(. 
לשימוש בשבועות הקרובים )לבדיקות משתמשים בלבד, ובהמשך לשימוש הכלל(, 
תינתן התייחסות לחיווי "תיקי גזענות". מכל מקום ונוכח האמור מעלה נערכה בדיקה 

לחוק העונשין, התשל"ז  2בגין סימן א'  0202אחר התלונות אשר נפתחו במהלך שנת 
 : עבירות 0(: הסתה לגזענות או לאלימות, וכן סימן א'חוק העונשין)להלן:  2977–

 להגשת תלונה למחלקה לחקירות שוטרים: 29

https:33www.gov.il3he3service3filing_a_complaint_against_police 

https://www.gov.il/he/service/filing_a_complaint_against_police
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ביום   על פתיחה בחקירה  הוחלט  בגינה  נמצאה תלונה אחת אשר  . 4.22.02שנאה. 
יצוין בהקשר זה כי ייתכן שתיקים בתחום זה נפתחו תחת עבירה אחרת מאלה אשר 
קיימים  כי  לשלול  ניתן  לא  ולפיכך  זה,  מענה  מתן  לצורך  החיפוש  נערך  בעניינם 

 תיקים נוספים שלא ניתן היה לאוספם.

 הנגשת שירותי המחלקה לחקירות שוטרים לקבוצות שונות באוכלוסייה: .4

זה   0202בשנת   ובכלל  לציבור,  שיפור השירות  על  אינטנסיבי  באופן  מח"ש  עמלה 
 לאוכלוסיות שונות. בכלל זה ניתן למנות:

ליידוע  • עדיפות  מתן  תוך  ישראל  משטרת  מול  חדש  משטרתי  חומר  נוהל  השקת 
המתלוננים בדבר זכותם להגיש תלונה במח"ש כבר בעת המצאם בתחנת המשטרה. 
לפל"א  והוכנס  וערבית(  רוסית  אמהרית,  )אנגלית,  שפות  למספר  תורגם  הטופס 
הן  פנתה,  אף  מח"ש  ישראל.  במשטרת  חקירות  אגף  עם  בשיתוף  המשטרתי 
באמצעות מנהלת מח"ש והן באמצעות מנהלת השירותים המשפטיים, לראש חטיבת 

 החקירות ולתחנות אשר לא פעלו על פי הנוהל.

מעלה.  • כאמור  המקדים,  התשאול  ואת  המקוונת  התלונה  טופס  את  שיפרה  מח"ש 
הטופס  וידאו.  וסרטוני  תמונות  גם  לצרף  ואליה  מקוונת  תלונה  להגיש  ניתן  כיום 

 תורגם אף לשפה הערבית. 

 פעילות פנים־מחלקתית למאבק בגזענות:

עובדי מח"ש השתתפו במספר פעילויות פנימיות בנושא המאבק בגזענות, בהן יום עיון בנושא 
 דתות ומיעוטים בישראל והרצאה של איש החינוך ד"ר יעקב מלקמו.

 :ייעוץ וחקיקה.ג. 26

 מדיניות ייעוץ וחקיקה למאבק בגזענות:

הסיוע  • הגזענות,  המאבק  לתיאום  הממשלתית  התיאום  יחידת  עם  בשיתוף  גובש 
הוראת  להארכת  חוק  תזכיר  המשפטים  משרד  של  המשפטית  והלשכה  המשפטי 

התשל"ב המשפטי,  הסיוע  בחוק  קבועה  שהייתה  סיוע 2970–השעה  ניתן  לפיה   ,
למקומות  ובכניסה  בשירותים  במוצרים,  הפליה  איסור  חוק  לפי  בהליכים  משפטי 

תשס"א ציבוריים,  ולמקומות  בנובמבר  0222–בידור  פקעה  השעה  הוראת   .0202 
 והצעת החוק המאריכה אותה אושרה בוועדת שרים לחקיקה.

לשם   20נערכו   • בגזענות  המאבק  לתיאום  התיאום הממשלתית  יחידת  עם  פגישות 
 גיבוש הצעת חוק שתעגן את מעמדה של יחידת התיאום וסמכויותיה. 

ובכניסה  • נערך מחקר על האפקטיביות של חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים 
 .0222–למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א

אגף ייעוץ וחקיקה היה מעורב בעיצוב החלטת ממשלה בעניין שילוב אזרחי ישראל  •
הישראלית   בחברה  אתיופי  תוכניות   –ממוצא  הפעלת  והמשך  יסוד  אבני  אשרור 

 משרדי הממשלה. 
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בעקבות פניות ציבור שהתקבלו בנושא של הורדת נוסעים ערבים מאוטובוס בכניסה  •
הדיון  את  ריכז  וחקיקה  ייעוץ  בנושא,  שהוגשה  ועתירה  ברזילי,  החולים  לבית 

 השאלות המשפטיות שעלו ממנו.

 הסיוע המשפטי:.ד. 26

 מדיניות הסיוע המשפטי למאבק בגזענות:

לחוק הסיוע המשפטי, הקובע כי  00 נכנס לתוקפו תיקון מספר 0222 בחודש נובמבר
סיוע משפטי בתביעות לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות 

תשס ציבוריים,  ולמקומות  בדיקת 0222–א"בידור  ללא  המשפטי  הסיוע  ידי  על  יינתן   ,
בא לעולם בעקבות המלצתו של הצוות למיגור הגזענות  זכאות כלכלית. התיקון לחוק 

ד אמי פלמור על מנת "לית משרד המשפטים דאז עו"נגד יוצאי אתיופיה, בראשות מנכ
 לעודד הגשת תביעות יצירת תביעות ויצירת פסיקה משנה תודעה.

יישום החוק נעשה תוך שיתוף פעולה עם יחידת התיאום הממשלתית לתיאום המאבק 
בגזענות במשרד המשפטים, המפנה אל הסיוע משפטי תלונות המגיעות ליחידה לצורך 
המשפטי  הסיוע  אל  מגיעים  אחרים  פונים  תביעה.  בהגשת  והאפשרות  הצורך  בדיקת 

ועצמאי ישיר  ונוכח   .באופן  הוגבלה לשלוש שנים  הוראת השעה  כי  העובדה  רקע  על 
המלצות צוות פלמור, בתקופת הוראת השעה נתן הסיוע המשפטי דגש מיוחד לטיפול 
ולפיקוח הדוק על התיקים. תלונות מיחידת התיאום מועברות דרך ההנהלה לעורכי דין 
יזומה אל  ביצע פנייה  ייעודיים המרכזים את הנושא במחוזות השונים; המחוז המטפל 
המתלוננים לצורך פתיחת תיק וקביעת ריאיון, ואחת לחצי שנה נערך ונמסר דיווח מרוכז 

 .על סטטוס התיקים

תיקון החוק הוביל לעלייה במספר התיקים שנפתחו בסיוע המשפטי מכוח חוק איסור 
דרוזי,  ערבי,  היותו של הפונה  על רקע  טענות להפליה  מגזרים:  הפליה. הפניות חוצות 

אתיופי יהודי,  טרנסג  ,בדואי,  משפחה,  בעל  חרדי,  מזרחי,  עם 'ממוצא  ועוד;  זקן  נדרית, 
משתי  לאחת  המשתייכים  מפונים  מגיע  הפניות  של  הארי  חלק  כי  לומר  ניתן  זאת 

 .מוצא אתיופי ומוצא ערבי – קבוצות

משמעותיות   תביעות  הוגשו  השעה  הוראת  צוות   –בתקופת  ידי  על  בייצוג  מהן  רבות 
אשר  תביעות  הגשת  טרם  פעולות  ובוצעו  המשפטי,  הסיוע  של  הפנימי  הדין  עורכי 
הובילו לתוצאות חיוביות עבור הפונים ויש להניח כי השפיעו על התנהגות עתידית של 
הסיוע  עם  הקשר  ניתוק  עקב  נסגר  מהתיקים  מבוטל  לא  חלק  כי  לציין  יש  הנתבעים. 

 המשפטי על ידי הפונה וויתור על ניהול הליכים.

אישרה ועדת   0202לאוקטובר    27. ביום  0202בנובמבר    27הוראת השעה פקעה ביום  
 שרים לענייני חקיקה טיוטת חוק להארכת הוראה השעה.

 הסנגוריה הציבורית:.ה. 26.

ומביאה  בררנית,  אכיפה  או  יתר  שיטור  של  תופעות  אחר  עוקבת  הציבורית  הסנגוריה 
לידי ביטוי פעילותה זו הן במסגרת טענות מקדמיות או משפטיות שהן חלק אינהרנטי 
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בפעילות   והן  הרלוונטיים,  הפליליים  בהליכים  של   ממסדיתמהייצוג  בין־משרדית 
 הסניגוריה הציבורית מול גורמי האכיפה והתביעה. 

, מ', יוצא אתיופיה, זוכה מעבירות של 07502-22-27כך למשל, בת"פ )שלום רחובות(  
תקיפת שוטר, הפרעה לשוטר והעלבת עובד ציבור. תחילתו של האירוע בכך שהנאשם 
ודברים  חצה את הכביש ביחד עם חברו שלא במעבר חציה. בעקבות האמור, החל דין 
אצבע  לעברו  והפנה  אותו  קילל  הנאשם  כי  טען  אשר  במקום,  שהיה  שוטר  לבין  בינו 
והתנגד  אותו  דחף  הנאשם  לכך  בתגובה  כי  וטען  הנאשם  את  עיכב  משולשת. השוטר 
למעצרו, כך שרוסס בגז פלפל. נטען, כי בהמשך הנאשם השתולל בניידת ואף הכה את 
השוטר בתא המעצר. הנאשם כפר במעשים וטען כי השוטר עיכב אותו ללא כל סיבה, 
לאחר  רק  השוטר  את  לקלל  החל  לטענתו  פלפל.  בגז  מיידי  שימוש  ועשה  אותו  עצר 
כאבים  שחש  כיוון  המעצר  ובתא  בניידת  השתולל  וכי  סיבה,  ללא  פלפל  בגז  שרוסס 
וביקש עזרה רפואית, אך לא הכה את השוטר. בית המשפט קבע כי נפלו פגמים בהליך 
עיכובו של הנאשם, ובמיוחד שלא הוכח שלשוטר היה יסוד לחשד לפיו הנאשם ביצע 
עבירה כלשהי שהצדיקה את עיכובו. בהקשר זה נקבע כי ממכלול העדויות עולה ספק 

 –אם הנאשם אכן קילל את השוטר, וכי גם אם תתקבל עדותו של השוטר בנקודה זו  
אין בה כדי להקים עילה לעיכוב. בהמשך לכך נקבע כי לאור העיכוב הבלתי חוקי, לא 
בביצוע  הסתפק  לא  השוטר  כי  נקבע  זה  בהקשר  הנאשם.  את  לעצור  הסמכות  קמה 
המשפט  בית  סביר.  בלתי  בכוח  שימוש  באמצעות  זאת  עשה  אלא  חוקי,  בלתי  מעצר 
קיבל את גרסתו של הנאשם כי לא תקף את השוטר, אלא השתולל בניידת ולאחר מכן 
בלתי  למעצר  בתגובה  בוצעה  זו  התנהגותו  וכי  בגז,  ורוסס  כיוון שהותקף  בתא המעצר 
חוקי, כך שאינה יכולה לבסס הרשעה בעבירה של תקיפת שוטר. לצד הניתוח המשפטי 
של העבירות הספציפיות, עוד נקבע כי התנהלות המשטרה בעניינו של הנאשם מקימה 

 לו הגנה מן הצדק. 

יהודית.  בשכונה  שהסתובב  מכיוון  רק  עילה  ללא  נעצר  ערבי,  צעיר  א',  נוסף,  במקרה 
נמצא  עליו  שנערך  ובחיפוש  ברחוב  שהתהלך  מכיוון  נעצר  שהאיש  טענה  המשטרה 
מפתח של רכב. על רקע זה, המשטרה טענה שהוא חשוד בהחזקת נכס החשוד כגנוב, 
זאת למרות שלא התקבלה כל תלונה על גניבה. הסנגור הציבורי טען בדיון כי אין עילה 
למעצר וכי השוטרים רמסו את זכויותיו של החשוד כאשר ביצעו בו חיפוש בלתי חוקי 
ולא אפשרו לו להיוועץ עם סנגור לפני חקירתו. כן נטען כי המקרה מעורר חשש כבד 
ל"פרופיילינג". בית משפט השלום בירושלים קיבל את טענות הסנגור, הורה על שחרור 
"החיפוש שנערך על המשיב, נערך רק  החשוד ממעצר וביקר את התנהלות המשטרה: 
חוקיות  לשאלת  בקשר  שנטענו  לשאלות  מעבר  מגוריו.  במקום  שלא  נוכחותו,  בשל 
החיפוש, הוברר כי לא התקיימה זכות היוועצות. די בכך שהעבירה שיוחסה למשיב היא 

 החזקת נכס החשוד כגנוב כדי להוביל לשחרורו של המשיב וכך אני מורה".

לצד הייצוג בתיקים הפרטניים כאמור, פעלה הסנגוריה הציבורית גם במישור המוסדי. 
נציגי  עם  הציבורית  הסנגוריה  של  הפעולה  שיתוף  את  במיוחד  לציין  ראוי  זה  בהקשר 

המדינה   מבקר  דוח  פרסום  במסגרת  המדינה  מבקר  גורמי 70משרד  "התנהלות  א 
ריכוז  גם  זה, כמו  בנושא  יוצאי אתיופיה". פניות הסנגוריה הציבורית  האכיפה אל מול 

 החלטות שיפוטיות שבהן נדונו טענות לשיטור יתר או גזענות, זכו לביטוי בדוח המבקר.
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 פעילות פנימית למאבק בגזענות:

הנוגע  בכל  הן  פלמור  דוח  המלצות  ליישום  שוטף  באופן  פועלת  הציבורית  הסנגוריה 
שהטמעתן  אחרות  המלצות  לגבי  והן  הציבורית,  לסניגוריה  ישירות  הנוגעות  להמלצות 

ולפעילותה ה של הסנגוריה הציבורית מול   ממסדיתרלוונטיות לייצוג בתיקים פרטניים 
גורמים אחרים. פעילותה של הסנגוריה הציבורית בהקשרים אלה מתמקדת, בין היתר, 
פלמור  דוח  למסקנות  מטעמה  המייצגים  הדין  עורכי  בקרב  המודעות  בהגברת 
ולהמלצותיו, תוך מתן הנחיה מקצועית לעורכי הדין להעלות טענות מתאימות במישור 
הגשת  כגון  נלווים,  במישורים  לפעול  וכן  פרטניים  בתיקים  הייצוג  במסגרת  המשפטי 
יחידת  ראש  של  הרצאה  הועברה  כן  המתאימים.  במקרים  וליוויין  למח"ש  תלונות 

 התיאום הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות בסנגוריה הציבורית במחוז מרכז.

 פרקליטות המדינה:.ו. 26

 מדיניות הפרקליטות למאבק בגזענות:

המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים הוציא הנחיה שלפיה על הפרקליט לדווח 
ללשכת המשנה על תיקים שעולה בהם חשד להתנהלות פסולה של גורמי אכיפה על 

התקיימה   06.6.02רקע מוצא. ההנחיה חודדה באמצעות המנהלנים במחוזות, ואף ביום  
ונציגים של כלל המחוזות בפרקליטות, העניין  יחידת התיאום הממשלתית  פגישה עם 

 חודד שוב והמנהלים התבקשו להדגיש את ההנחיה בקרב הפרקליטים.

מהעמודים  חלק  של  תרגום  )כולל  שפות  למספר  מתורגם  עצמו  הפרקליטות  אתר 
לאמהרית(, כמו כן, חלק מטופס הגשת תלונה למח"ש נמצא באתר בתרגום לאמהרית 
לערבית.  תורגם  המקוון  למח"ש  תלונה  הגשת  טופס  מקוון(,  באופן  להגישו  ניתן  )לא 
להנגשת  בתחילתו  הנמצא  כלל־ממשלתי  במהלך  משתתפת  הפרקליטות  לכך  נוסף 

 תכנים ושירותים לערבית. 

 פעילות פנים־ארגונית למאבק בגזענות:

עובדי פרקליטות המדינה השתתפו בהשתלמויות "הכר את החברה הישראלית", שיוחדו 
 לאוכלוסיות ספציפיות דוגמת חרדים, יוצאי אתיופיה, ערבים ואנשים עם מוגבלויות. 

 :פעילות נוספת שנערכה במשרד המשפטים למאבק בגזענות.ז. 26

הרצאות לעובדי יחידות שונות בתוך משרד   0202למניעת גזענות העביר בשנת    הממונה
שירות  בכיר  אגף  המשפטי,  הסיוע  הציבור,  לפניות  התיאום  יחידת  לרבות  המשפטים, 
צוינו  מיוחדים  מועדים  כן  כמו  דרום.  מחוז  מקרקעין  רישום  ולשכת  המקרקעין  רשם 

מאי   אירועי  רקע  על  פאנלים.  וקיום  איגרות  בהפצת  לעובדי   0202במשרד  הופצה 
 המשרד איגרת. 
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 משרד העלייה והקליטה: .17

 מדיניות המשרד למאבק בגזענות:

משרד העלייה והקליטה מנגיש את השירותים לכלל העולים בשש שפות, גם באינטרנט. כל 
צרפתית  רוסית,  אנגלית,  עברית,  אמהרית,  שפות:  בשש  מופקים  המשרד  של  הפרסומים 

 וספרדית. בפעם הראשונה השנה הועלה לאתר המשרד תרגום בשפה האמהרית. 

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

לרבות  בגזענות,  המאבק  בנושא  רלוונטיים  ותכנים  לעובדים  עדכונים  לעת  מעת  מופצים 
 איגרות, הנחיות ופרסומים של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות.

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי: .18

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

מטה  הוא  אזורי  פעולה  לשיתוף  והמשרד  והגליל  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  המשרד  מטה 
מועברים  לעת  מעת  גזענות.  למניעת  אחת  ממונה  בשניהם  פועלת  מכך  וכחלק  משותף, 
מודעים  העובדים  בגזענות,  המאבק  לתיאום  הממשלתית  התיאום  יחידת  פרסומי  לעובדים 

 לנושא ויודעים מי הממונה למניעת גזענות.

ניתנת התייחסות  ואגף א' הון אנושי,  ידי הממונה על הגיוון,  במסגרת פעולות המבוצעות על 
חשיבה  קבוצות  ומתקיימות  ומועדים,  לחגים  הקבוצה,  ברמת  והן  הפרט  ברמת  הן  ומענה, 

 ומיקוד לקידום סוגיות הנוגעות לאוכלוסיות הגיוון. 

הוחלף   0202שני המשרדים פועלים להנגשת אתרי האינטרנט שלהם לשפות שונות. בשנת  
 השלט של לשכת השר לשיתוף פעולה אזורי לשלט בשפות עברית וערבית. 

 משרד הפנים: .19

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

התקיים כנס במשרד מהפנים בנושא גיוון תעסוקתי, מניעת גזענות והרמת   22.2.02בתאריך  
כוסית לראש השנה, בהשתתפות שרת הפנים הגב' איילת שקד, המנכ"ל מר יאיר הירש, נציב 
שירות המדינה הפרופ' דניאל הרשקוביץ וראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות 

 עו"ד אווקה זנה.

 :רשות האוכלוסין וההגירה.א. 29

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

השנה הופץ עלילון בנושא "מיקרו אגרסיות" לעובדי הרשות )העובדים השתתפו בהכנת 
 העלילון באמצעות שליחת דוגמאות למסרים סמויים ופוגעניים(.

וגיוס   25.20.0202נוסף על כך, ביום   יום עיון בנושא "הטיות בוועדות בוחנים  התקיים 
)בשיתוף  ההון האנושי  אגף  ולעובדי  למנהלי הרשות  מגוונות"  אוכלוסיות  אקטיבי של 

 עם הממונות לשוויון מגדרי וגיוון תעסוקתי וכן אגף שירות ההון(.
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רשות   0202בשנת   עובדי  ידי  על  גזענות  למניעת  לממונה  תלונות  חמש  הוגשו 
 האוכלוסין וההגירה. התלונות הועברו לגורמי הטיפול המתאימים.

 :מנהל התכנון.ב. 29

 פעילות פנים־ארגונית למאבק בגזענות:

בשנת   תקציב  לעובדים   0202בהעדר  הופצו  גזענות.  בנושא  הדרכות  הועברו  לא 
למניעת  הממונה  פרטי  פורסמו  וכן  שונים  ומועדים  חגים  וצוינו  רלוונטיים  פרסומים 

 גזענות.

 משרד הרווחה והביטחון החברתי: .20

 משרדית למאבק בגזענות:פעילות פנים־

בגזענות  המאבק  לתיאום  הממשלתית  היחידה  ידי  על  שפורסמה  גזענות  למניעת  לומדה 
מאי   מאורעות  ובעקבות  במשרד,  צוין  הסיגד  חג  המשרד.  לעובדי  התקיימו   0202הופצה 

 הרצאות במחוזות של שיתוף פעולה בין יהודים וערבים. 

 :נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.א. 02

והתעשייה,  הכלכלה  במשרד  ביצועית  זרוע  היא  בעבודה  הזדמנויות  שוויון  נציבות 
הנורמות  כמו גם להפנמת  הפועלת לאכיפת שוויון הזדמנויות בעבודה במישור האזרחי

הראויות של שוויון הזדמנויות וגיוון בשוק העבודה. הנציבות שואפת להוביל תהליך של 
השוויון  לתרומת  ציבורית  מודעות  ליצור  העבודה,  בשוק  הפליה  ומיגור  שוויון  הטמעת 
מחד גיסא, ומחיר ההפליה מאידך גיסא, ולשמש כתובת אמינה ומקצועית לפונים אליה, 
את  בחוק, לקדם  כמוגדר  נציבות השוויון הוא,  ועובדים כאחד. תפקידה של  מעסיקים 
לסמכויותיה  בהתאם  למימושן  ולפעול  בעבודה  השוויון  חקיקת  לפי  בזכויות  ההכרה 
השונות על פי דין, ובכלל זה מיגור כל תופעת הפליה פסולה נגד עובד או עובדת בשוק 

 העבודה בין היתר מחמת מוצא, לאום או דת. 

משפטי  ייעוץ  היתר  בין  נותנת  הנציבות  הנציבות,  של  המשפטית  סמכותה  במסגרת 
מעבר  הנציבות.  של  פעילותה  בתחומי  הרחב  ולציבור  למעסיקים  ולעובדות,  לעובדים 
לכך, בסמכותה של הנציבות לנקוט הליכים משפטיים )במישור האזרחי( בשם מתלונן 

 או בשם הנציבות לשם אכיפת זכות מושא תלונה. 

המודעות  להעלאת  פועלת  היא  שבמסגרתה  הסברתית,  סמכות  לנציבות  זאת,  לצד 
מחמת  היתר  בין  הפליה  למיגור  גם  כמו  העבודה,  בשוק  וגיוון  שוויון  ערכי  ולהטמעת 
לאום, מוצא או דת. הנציבות מבצעת פעילויות רבות לשם כך, ולהלן נעמוד על מספר 

 פעולות שנקטה ועודנה נוקטת נציבות השוויון בשנה האחרונה:

המודעות  • הגברת  לשם  פעולה  דרכי  בגיבוש  לעסוק  שנועד  פורום  ייסדה  הנציבות 
יוצאי  אוכלוסיית  של  הייצוג  הגברת  לשם  גם  כמו  אתיופיה,  יוצאי  בקרב  לשירותיה 
על תעסוקה  והן הציבורי(, בדגש  במגזר הפרטי  )הן  אתיופיה בשוק העבודה הישראלי 
איכותית בכלל המשרות והדרגות. הפורום מורכב מנציגי משרדי ממשלה; נציגי עמותות 

 העוסקות בקידום מעמדם של יוצאי אתיופיה בישראל, פעילים חברתיים ועוד.



  110 0202ח פעילות לשנת “דו

ומקדמת  • מפעילה  הנציבות  מעסיקים,  עם  הנציבות  של  הפעולה  משיתופי  כחלק 
חמש  של  קידומן  על  הדגש  תוך שימת  זאת  תעסוקתי,  וגיוון  שוויון  תוכניות להטמעת 

בני   חרדים,  אתיופיה,  יוצאי  )ערבים,  אוכלוסייה  נשים(.   45קבוצות  וקידום  ומעלה 
ובשלב  הממשלתיות,  החברות  רשות  עם  פעולה  בשיתוף  כפיילוט  החל  הפרויקט 
הראשון ארבע חברות ממשלתיות השתתפו בתהליך: חברת חשמל, עמידר, נמל אשדוד 
אקדמיים  במוסדות  כיום  מתקיים  והוא  הפרויקט  התרחב  בהמשך  ישראל.  ורכבת 
השוויון  נציבות  מלווה  הפרויקט  במסגרת  במשק.  מהגדולות  ביטוח  ובחברות  מסוימים 

החל מרתימת   –את המעסיקים השותפים, יחד עם יועץ ארגוני מטעמה, בתהליכי עומק  
טווח  ארוכת  עבודה  תוכנית  ביצירת  וכלה  לתהליך  המעסיק  של  הבכירה  ההנהלה 
הכוללת יעדים כמותיים ואיכותיים ויישומה הלכה למעשה. הליווי הצמוד של הנציבות 

חודשים, כאשר שלב זה מיועד בין היתר להליך הערכה וקביעת יעדים.   22ניתן למשך  
ויעדי  פעולות  קביעת  )לאחר  עצמאי  באופן  בתהליך  ממשיך  המעסיק  מכן  לאחר 
המשך(, תוך מתן דיווחים חצי שנתיים לנציבות. גם בשלב זה הנציבות מסייעת ביישומו 

התערבותה. את  שמצריך  קונקרטי  צורך  מזוהה  כאשר  המיזם  המיזם  של  במסגרת 
בכוח האדם  ידי מדידה של הגיוון  על  הן  אצל המעסיקים השותפים,  מבוצעת הערכה 
ושוויוניות השכר במחוזותיהם, והן על ידי ראיונות עם עובדים ומנהלים. התוכניות נבנות 

 בהתאם לצרכים ולתנאים הייחודיים של כל עסק ובשיתוף מלא עם ההנהלה.

המרכזית  • הלשכה  עם  בשיתוף  תעסוקתי,  גיוון  מדד  שנה  מדי  מפרסמת  הנציבות 
במאי  פורסמה  המדד  של  החמישית  המהדורה  אביב.  תל  ואוניברסיטת  לסטטיסטיקה 

. מדובר בכלי מחקר חדשני המציג תמונת מצב של ייצוג ושל שוויוניות השכר של 0202
יוצאי  )ערבים,  העבודה  בכוח  מיעוט  בעמדת  שנמצאות  אוכלוסייה  קבוצות  חמש 

בני   חרדים,  ב־  45אתיופיה,  ונשים(,  הפרטי,   00ומעלה  במגזר  מרכזיים  כלכלה  ענפי 
לזהות דפוסים של  בכלי חשוב שנועד  ובממשלה המרכזית. מדובר  ברשויות מקומיות 
חשובים  כלים  ולספק  המרכזיים  הכלכלה  בענפי  שכר  שוויוניות  וחוסר  ייצוג  חוסר 

במהדורה החמישית נוסף פרק הבוחן את  לקידום שוויון וגיוון תעסוקתי בשוק העבודה.
בארבעה  ובהתמקדות  הפרטי  במגזר  תשלום  ללא  לחופשה  ההוצאה  בנטל  השוויוניות 
קמעונית,  מכירה  )ענף  הקורונה  משבר  במהלך  במשק  זעזועים  שחוו  מרכזיים  ענפים 
אומנות,  וענף  ואוכל  אירוח  ענף שירותי  ובלדרות,  דואר  ענף שירותי תחבורה, אחסנה, 
ומוצרי  משקאות  מזון,  מוצרי  ייצור  )ענף  נפגעו  שלא  כאלו  לסירוגין  או  ופנאי(,  בידור 

 22טבק וענף תכנות מחשבים(. כמו כן המדד התמקד גם בענף הבריאות.

בשנת   • דוח שנתי.  מדי שנה  פורטה   0202הנציבות מפרסמת  ובו  הנציבות  דוח  פורסם 
 0202.22פעילות הנציבות לשנת 

הזדמנויות  • ושוויון  תעסוקתי  גיוון  בנושא  רבות  הרצאות  מעביר  השוויון  נציבות  צוות 
של  מכוחה  לזכויות  הציבור  בקרב  המודעות  העלאת  לשם  היתר  בין  העבודה,  בשוק 
לסייע  יכולה  היא  שבו  והאופן  הנציבות  של  לסמכויותיה  בעבודה,  השוויון  חקיקת 

 לציבור. 

 מהדורה חמישית  -ייצוג ושכר בשוק העבודה הפרטי והציבורי    –מדד הגיוון  נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה,   .30
נוסף:  0202)מאי   לעיון   .)-measure-https:33www.gov.il3he3departments3publications3reports3diversity

edition5 

 ). 22.2.0202) 0202דוח שנתי לשנת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה  –משרד הרווחה והביטחון החברתי  .31

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/diversity-measure-edition5
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 :הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.ב. 02

 :מדינות הרשות למאבק בגזענות

כיחידות סמך עצמאית   0222הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב פועלת מינואר  
הבדואים   של  לשילובים  פועלת  הרשות  בנגב.  הבדואים  האזרחים  בחברה למען 

ובכלכלה בישראל תוך דגש על שגשוגם הכלכלי והסדרת התיישבותם, לפיתוח יישובי 
 .הבדואים הקיימים וביסוסם הפיזי, הכלכלי והחברתי ולתכנון והקמת יישובים חדשים

 :טיפול בתלונות על גזענות

בעקבות סירובו של ספק שהועסק על ידי הרשות לתכנן את רשת המים של העיר רהט, 
 ל הרשות במכתב חריף. בעקבות המכתב התנצל הספק וחזר בו. "פנה אליו מנכ

 :התנהלות הרשות בתקופת הקורונה

והסברה  סיוע  לתמיכה,  משאבים  מפנה  ועדיין  הפנתה  הרשות  הקורונה  בתקופת 
הנחיות  הונגשו  היגיינה,  ערכות  בשטח  חילקו  הרשות  עובדי  הבדואית.  לאוכלוסייה 
ועדכונים של משרד הבריאות לתושבים, רוכז כל המידע של משרדי הממשלה השונים 

לאוכלוסייה   והמועצות   –ופורסם  בצה"ל  העורף  פיקוד  עם  מלא  בתיאום  והכול 
 המקומיות. 

 :הנגשת מידע רלוונטי לאוכלוסייה הבדואית

כן  ועל  לאוכלוסייה,  ביותר  והשקופה  המיטבית  בצורה  המידע  בהנגשת  דוגלת  הרשות 
מפרסמת באופן יזום החלטות ועדות פרויקטים, עדכון רבעוני של אגף התכנון, הסכמים 
הרשות  פשרות.  בוועדות  פרויקטים  של  לאישור  בנוגע  והסבר  וקהילה  חברה  של 
מנגישה את המידע גם באמצעות פייסבוק, הדבקת מודעות עם מידע בכניסה לרשות 

 הבדואים ותליית שלטים במועצות וביישובים עצמם. 

 פעילות פנימית למאבק בגזענות:

במשרד נתלו פרטי הקשר של הממונה למניעת גזענות בשפה העברית והערבית. נוסף 
ראש  וצוינו  בגזענות  למאבק  הנוגעים  שונים  פרסומים  הרשות  לעובדי  הופצו  כך  על 

 השנה המוסלמי ויום הסובלנות.

 המשרד לשוויון חברתי: .21

 מדיניות המשרד למאבק בגזענות:

המשרד לשוויון חברתי מקדם מדיניות ופעולות עבור אוכלוסיות היעד של המשרד: אזרחים 
ותיקים, ניצולי שואה, צעירים, חברה ערבית, חברה חרדית, קידום מעמד האישה, אוכלוסיית 

  .פעל המשרד עבור כלל האוכלוסיות 0202ב וכן יוצאי ערב ואיראן. במהלך שנת "הלהט

 :החברה הערבית

ממשלה החלטת  את  ותכלל  קידם  חברתי  לשוויון  לפיתוח   – 552 המשרד  החומש  תוכנית 
 .כלכלי חברתי של החברה הערבית
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החלטות ממשלה   אחר  ומעקב  במימוש  כלכלי   2422ו־  900המשרד המשיך  חברתי  לפיתוח 
בצפון והבדואים  הערבית  מוארד    .של החברה  מיזם  פעלו  כן השנה  משאבים   –כמו  למיצוי 

לשילוב עובדים מהחברה הערבית   –ברשויות המקומיות הערביות, ומיזם קולקטיב אימפקט  
במקצועות ההייטק. הוענקו מלגות לסטודנטים )מלגות אירתיקא ומלגות הוואקף המוסלמי(. 
הערבית,  בחברה  הייצוא  להגדלת  תבל  תוכנית  במימון  הכלכלה  משרד  עם  השתתף  המשרד 
תוכנית "כסף חכם" להרחבת פעילות חברות בבעלות ערבית ומרכזי מעוף לקידום יזמות של 

 .עסקים קטנים ובינוניים בבעלות ערבית

  :הנצחת השואה

בשנת   תמך  צעירים   0202המשרד  נוער,  ילדים,  בקרב  בהנצחת השואה  בארגונים העוסקים 
עבודה  צוותי  וקידם  והבין־לאומי  הלאומי  השואה  יום  לציון  אירועים  קיים  ומבוגרים, 

 השואה בקרב מדינות העולם. בין־לאומיים להנצחת

 :צעירים

חברתית  מעורבות  רכזי  באמצעות  המקומיות  ברשויות  החברתית  המעורבות  תחום  קידום 
הדירוג  פי  על  דיפרנציאלי  )מאצ'ינג(  מימון תואם  במנגנון  במרכזי הצעירים. המימון מתבצע 
בחברה  צעירים  פועל להקמת מרכזי  כן המשרד  כמו  הסוציו־אקונומי של הרשות המקומית. 

 .ב במרכזי צעירים ברחבי הארץ"הערבית ומתקצב פעילות בתחום הלהט

 :החברה החרדית

ראש   0202בשנת   ממשרד  החרדית  החברה  של  חברתי  כלכלי  לפיתוח  הרשות  הועברה 
הממשלה למשרד לשוויון חברתי והחל קידום תוכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי־חברתי של 

 החברה החרדית.

 :ב"קהילת הלהט

להט  0202בשנת   מרכזי  ב־"הוקמו  חדשים  לפעול   69ב  להתחיל  שצפויים  מקומיות  רשויות 
אביב0200בשנת   בתל  פתוחים  בתים  תוקצבו  כן  כמו  וירושלים ,.  שבע  באר  בשנת  .חיפה, 
 נערך מיזם משותף עם עמותת "בת קול" ליצירת קו אנונימי לפניות של לסביות דתיות.  0202

  :יהדות ערב ואיראן

 .המשרד אחראי להענקת פרס ראש הממשלה לקידום מחקרים בנושא יהדות ערב ואיראן

 :אזרחים ותיקים

ממשלה   החלטת  לצמצום   04.22.0202מיום    552במסגרת  הכלכלית  "התוכנית  שכותרתה 
" נרשמה הודעת המשרד לשוויון חברתי, לפיה יפעל 0206פערים בחברה הערבית עד לשנת  

בהדרגה  וירחיב  התוכנית  ביישובי  ערבים  ותיקים  אזרחים  עבור  "אהלינא"  תוכנית  באמצעות 
 ביישובי התוכנית את מיזם "סטודנטים למען אזרחים ותיקים". 
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 :המשרד לשירותי דת .22

 מדיניות המשרד למאבק בגזענות:

בכפוף  וזאת  אתיופיה,  קהילת  יוצאי  ורבנים  לקייסים  ייעודיים  תקנים  לאיוש  פועל  המשרד 
בשנת   זה.  בנושא  שהוגדרו  בתנאים  ועמידה  הקהילה  יוצאי   0202לצורכי  רבנים  נקלטו  לא 

 אתיופיה חדשים. נבחרו שלושה קייסים למועצות הדתיות בפתח תקווה, רחובות ובית שמש. 

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

במטרה לעודד העסקה של אוכלוסיות גיוון, המשרד נמצא בקשר ישיר עם בית הספר הגבוה 
ברשת   –לטכנולוגיה   קבוצות  הוקמו  אתיופיה,  יוצאי  סטודנטים  עם  שיחות  נערכו  לב.  מכון 

למכרזי  לגשת  הסטודנטים  את  ומעודדים  המשרד  של  משרות  מפרסמים  ובהן  החברתית 
 המשרד.

 :משרד התחבורה והבטיחות בדרכים .23

 .0202משרד התחבורה לא העביר מידע בנוגע לפעילות למאבק בגזענות בשנת 

 משרד התיירות: .24

 משרדית למאבק בגזענות:-פעילות פנים

התקיים שיתוף פעולה עם משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה, רשות  0202בחודש מאי 
שהתקיים  רב־תרבותיות,  בנושא  רב־משתתפים  אירוע  להפקת  האנרגיה  ומשרד  המיסים 
במתחם ג'נרי. האירוע שבו השתתפו עובדים רבים וקידם את המגוון האנושי בשירות המדינה 
הממשלה  במשרדי  והגזענות  ההפליה  את  למגר  שנועדו  פעולות  של  רחב  ממגוון  חלק  הוא 

 בעזרת העמקת ההיכרות עם מגזרים ועדות שונות מקרב עובדי המשרדים.

במשרד התקיימה סדרת מפגשים לעובדי המשרד שכותרתה "רביעי מגוון", בנושאים שונים: 
צום הרמדאן והחברה הערבית, נשים חרדיות, הרצאה של דוד מזרחי על המאבק בגזענות ועוד. 
ההפליה  במיגור  הקשורים  בנושאים  השאר  בין  לדון  רבים  לעובדים  אפשרו  אלה  הרצאות 

 והגזענות במטרה ליצור אקלים חיובי ומכיל בתוך המשרד.

 :משרד התפוצות .25

על פי המידע שהועבר ממשרד התפוצות לא מונה במשרד ממונה למניעת גזענות ולא נערכה 
 .0202בו כל פעילות פנימית או קודמה על ידו מדיניות הנוגעת למאבק בגזענות בשנת 

הארגונית  למסגרת  ובהתאם  קטן,  משרד  הוא  התפוצות  שמשרד  נמסר  התפוצות  ממשרד 
ביטחון,  חשבות,  אנוש,  משאבי  לרבות  המטה,  שירותי  את  מקבל  הוא  למשרד  שנקבעה 
מערכות מידע, רווחה, הדרכה ועוד מדי משרד ראש הממשלה. בהתאם לכך, ממונים מסוגים 
שונים לרבות הממונה על הגזענות במשרד ראש הממשלה אחראים במסגרת עבודתם גם על 
קטנים.  עם מתן שירות לעוד מספר משרדים  יחד  והתייחסות למשרד התפוצות  מתן שירות 

 יצוין בהקשר זה כי במשרד ראש הממשלה לא פועל ממונה למניעת גזענות.
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 משרד התקשורת: .26

 מדיניות המשרד למאבק בגזענות:

 :אמנה למניעת גזענות ולהעסקה מגוונת

נערכה סדרה של פגישות עם נציגי כל חברות התקשורת, במטרה לרתום אותם   0202במהלך  
לחתימה על אמנה למניעת גזענות ולהעסקה מגוונת. האמנה קוראת לחברות הנותנות שירות 

לוודא גיוון על המסך והנכחה   –להקפיד על שירות הוגן במוקדי השירות, ולחברות המשדרות  
 חיובית גם של המיעוטים בחברה הישראלית. 

 אתר האינטרנט של משרד התקשורת מתורגם לערבית.

 פעילות פנים־משרדית למאבק בגזענות:

במשרד צוינו מועדים מיוחדים, הופצה לומדה למניעת גזענות והופצו פרטי הממונה למניעת 
עובדים  עם  פרטניות  שיחות  קוימו  החומות"  "שומר  מבצע  בעקבות  העובדים.  לכלל  גזענות 

 לגבי תחושותיהם במשרד והאקלים הארגוני. לא קוים כנס בשל העדר תקציב. 

הועברו  התלונות  לגזענות.  בנוגע  במשרד  עובדים  של  תלונות  מספר  התקבלו  השנה  במהלך 
 לטיפול גורמי הטיפול המתאימים.

 משרד התרבות והספורט: .27

 מדיניות המשרד למאבק בגזענות:

 :מנהל הספורט

שנת   במגרשי   0202במהלך  והגזענות  האלימות  להפחתת  בנוגע  מטה  עבודת  המשרד  ביצע 
ולילדה,  לילד  בספורט  למוגנות  פרויקט  בנושא  האירופאי  האיחוד  מול  ועבודה  הספורט 
חברתיים,  ושירותים  פנים  ביטחון  המשפטים,  משרדי  עם  פעולה  בשיתוף  ליישום  המיועדת 

 . 0200במסגרת תוכניות העבודה לשנת 

 :מנהל תרבות

במסגרת הרפורמה במבחני התמיכה בקולנוע, נכללו אומניות ואמנים יוצאות ויוצאי אתיופיה 
ליוצרות  העדפה  ניתנה  הלקטורה  בהרכב  שלדוגמה  כך  פריפריה.  של  הרחבה  ההגדרה  בגדר 
ויוצרים יוצאות ויוצאי אתיופיה. בשנים האחרונות גברה ההנכחה של יוצאות ויוצאי אתיופיה 
העלייה  משרד  עם  פעולה  בשיתוף  פעל  המשרד  המשרד.  מטעם  למימון  שזוכות  בהפקות 
את  כדי להנגיש  ליוצרים עצמאיים.  בקרן  והפצתו של הקול הקורא  והקליטה לעניין פיתוחו 
השירותים הציבוריים של המשרד לקבוצות אוכלוסייה שונות, הפיץ המשרד את הקול הקורא 
ואמנים  אמניות  לארגוני  והקליטה,  העלייה  למשרד  עצמאיים  ויוצרים  ליוצרות  הקרן  של 

 .יוצאות ויוצאי אתיופיה ופרסם אותו באתרים במרשתת
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 :0202–0229להלן סכומי התמיכה בגופים של יוצאות ויוצאי אתיופיה בשנים 

 הערות 0202 0202 0229 גוף תחום

 –להקת הודנא  מוזיקה
 ש"ח 52,222 ש"ח 47,245  ש"ח 46,246  אתיוביט

 )סכום מבוקש(
טרם עבר ועדת 

 תמיכות

 ש"ח 226,745 ש"ח 224,972 ש"ח 202,722 מקהלת שבא 

נערים יוצאי  
 אתיופיה

משתתפים 
 במקהלה במספר

יישובים באזור 
 הדרום

תרבות 
 בקהילה

להקת המחול 
 ש"ח 77,542 ש"ח 50,247 ש"ח 72,225 ביתא

להקת מחול ליוצאי 
 אתיופיה

מתקיימת באזור 
 חיפה

  

 –השתחוויה 
תיאטרון 

ליוצאי 
 אתיופיה

 ש"ח 62,947 ש"ח 49,592  ש"ח 44,706
תיאטרון ליוצאי 

 אתיופיה
 מתקיים באשדוד

 מורשת

 –עמותת הנני 
קהילות 

 משימתיות
של יוצאי 

 אתיופיה

 תקנת מורשת עדות ש"ח 522,252 ש"ח 452,944 ש"ח 427,272

  
 עמותת אלמז

אומנות 
 בישראל

 ש"ח 6,222

 תקנת אומנות
 –פלסטית

ש"ח 2,275
תקנת מורשת 

 45,202 –עדות
 ש"ח

 –סיוע קורונה 
אושר עד 

 לסכום
 ש"ח 29,742

 ש"ח 94,252

נתמכו בעבר בתקנת 
 אומנות

פלסטית וכיום 
 בתקנת

מורשת עדות 
 ישראל

 פסטיבלים

 הק"ם
מיסודה של 
 הקונפדרציה
 העולמית של

הציונות 
 המאוחדת

 ש"ח 227,024 ש"ח 224,272 ש"ח 262,099
 )לא סופי(

פסטיבל הולגאב 
 ליצירה

 ישראלית אתיופית

 ש"ח 224,697 ש"ח 27,754 ש"ח 79,222 תיאטרון הנפש 
 )לא סופי(

פסטיבל 
 הסיגדיאדה לתרבות

 אתיופית
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 סיכום
יחידת  בגזענות,  המאבק  לתיאום  הממשלתית  התיאום  יחידת  לפעילות  שנים  חמש  בתום 
התיאום מבוססת ויציבה כגורם מקצועי מרכזי למאבק בגזענות. מאז הוקמה יחידת התיאום 
פיתוח  בתחום  הציבור, התפתחות  תלונות  בתחום הגשת  ניכרתת  עלייה  במגמת  להבחין  ניתן 

ה הגזענות  למיגור  רוחביים  תהליכים  והובלת  המקצועי  בשנת ממסדיתהידע  גם  זאת,  עם   .
 כמחצית ממשרדי הממשלה קידמו מדיניות למאבק בגזענות.  0202

הושפעה מהמאפיינים הייחודיים של   0202פעילות יחידת התיאום ומשרדי הממשלה בשנת  
הדבר  "שומר החומות".  ומבצע  הקורונה  מגפת  חילופי השלטון,  תקציב,  לרבות העדר  השנה, 
משרדי  בחרו  שבהם  ובתחומים  בגזענות  למאבק  ביחידה  שהתקבלו  בתלונות  היתר  בין  ניכר 

בגזענות   למאבק  ולפעול  להתמקד  הממשלה ממסדיתהממשלה  משרדי  עבודת  מסקירת   .
היחידה  מדיניות  את  גם  שמכתיבות  ברורות  מגמות  מספר  עולות  בגזענות  המאבק  בנושא 

לשנת   בגזענות  המאבק  לתיאום  המודעות 0200הממשלתית  את  להגדיל  הצורך  לרבות   ,
שירות  במתן  הפליה  של  בסוגיות  מדינית  בקידום  וההתמקדות  הערבית  בחברה  ליחידה 

בשנת   גם  בדיור.  והפליה  ואכיפה  בשיטור  הפליה  הציבורית,  יחידת   0202בתחבורה  פעלה 
הממשלה   החלטת  מכוח  התיאום 29.2.0226מיום    2952התיאום  יחידת  פעילות  המשך   .

 והרחבתה מצריכים הסדרה בחקיקה ראשית של סמכויות, תפקידים ותקציב יחידת התיאום. 

היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות תמשיך לפעול גם בשנים הבאות מתוך תחושת 
שליחות ואחריות לאומית לחיזוק החוסן החברתי ובמטרה "לא לצמצם את הגזענות אלא למגר 

 אותה". 
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א   יישום החלטות הממשלה    –נספח  אחר  מעקב  רשימת ההמלצות   –  0054ו־  2952טבלת 
  שבוצעו בשנים קודמות

 פירוט ההמלצה המלצה גורם משלים גורם אחראי

משרד 
 המשפטים

  
הקמת יחידת תיאום 

 ממשלתית

הקמת יחידה במשרד 
המשפטים שתתאם 

ותסנכרן את הפעילות 
את הפעילות 

ממשלתית במניעת 
 גזענות והפליה.

משרד 
 המשפטים

  
 מועצה ציבורית לצד יחידת

 התיאום הממשלתית

מינוי מועצה ציבורית 
בלתי תלויה שתלווה 

את יחידת התיאום 
 ותשמש לה גוף מייעץ.

משרד 
  המשפטים

  

בהסכמת שר האוצר 
ובאישור ועדת החוקה, 

 חוק ומשפט של הכנסת

 ייצוג על ידי הסנגוריה
 הציבורית

קביעת זכאות לייצוג 
במקרה של חשוד 

הטוען שננקטה נגדו 
אלימות פסולה של 

אנשי משטרה בהליכים 
המתנהלים נגדו, לרבות 
בהליכים שיינקטו מול 

 22מח"ש, בהתאם לס' 
)ג( לחוק הסנגוריה 

–הציבורית, תשנ"ו
2995. 

משרד 
 המשפטים

בהסכמת שר האוצר 
ובאישור ועדת החוקה, 

 חוק ומשפט של הכנסת
 ייצוג על ידי הסיוע משפטי

תיקון )הוראת שעה( 
לתוספת לחוק הסיוע 

–המשפטי, תשל"ב
, כך שיבוטל 2970

 המבחן
הכלכלי בהליכים בגין 

פגיעה בשוויון או 
הפליה לפי חוק איסור 

הפליה במוצרים, 
בשירותים ובכניסה 
למקומות ציבוריים, 

 .0222–התש"ס

משרד 
 המשפטים

 בתי משפט קהילתיים הנהלת בתי המשפט

הרחבת הפיילוט של 
בתי המשפט 

הקהילתיים לאזורים 
שיש בהם שיעור גבוה 

 של יוצאי אתיופיה.

משרד 
 המשפטים

 מתאם בין־משרדי  

מינוי מתאם בין־משרדי 
למניעה וצמצום 

עבריינות בקרב בני 
 נוער.
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משרד 
 המשפטים

 תרגום לאמהרית  

תרגום לאמהרית של 
כלל המסמכים 

הרשמיים המוצאים על 
 ידי מח"ש והפרקליטות,

המופנים לחשודים 
יוצאי אתיופיה או לבני 

 משפחותיהם.

משרד 
 המשפטים

 פרקליט המדינה

העברת מידע מגורמי 
אכיפה ותביעה למח"ש 

 ולמחלקת משמעת
 במשטרה.

הנחיית גורמי האכיפה 
והתביעה במשרד 
המשפטים לדווח 

למח"ש במשרד 
המשפטים או למחלקת 

משמעת במשטרת 
ישראל )לפי העניין( על 

כל חשד להתנהלות 
גזענית או להתנהגות 

פסולה, המתעורר אגב 
עבודתם במהלך טיפול 

 או בדיקת תיק.

היועץ המשפטי 
 לממשלה

  
חידוד נהלים שימוש 

 בסעיף
 ו' לחוק העונשין 244

בחינת הצורך בחידוד 
וריענון נהלים בקשר 

ו'  244לשימוש בסעיף 
–לחוק העונשין, תשל"ז

, לאישום בסעיף 2977
 זה במקרים המתאימים

ולמתן דגש למניע 
הגזעני במקרים 

 המתאימים.

היועץ המשפטי 
 לממשלה

 נציבות שירות המדינה

הליכים משמעתיים 
 בשירות המדינה, במשטרת
ישראל, שירות בתי הסוהר 

 וצה"ל

בחינת אפשרות 
לגיבוש הנחיה 

המפרשת את עבירת 
המשמעת של 

"התנהגות שאינה 
הולמת" בדיני 

המשמעת באופן 
הכולל, במקרים 

המתאימים, התנהגות 
פיזית או מילולית של 
עובד או משרת ציבור 

שיש בה משום גזענות 
או הפליה. נציב שירות 
המדינה יביא את דבר 
ההנחיה לידיעת כלל 

 עובדי המדינה.
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 פירוט ההמלצה המלצה גורם משלים גורם אחראי

נציבות שירות 
 המדינה

מנכ"לי משרדי הממשלה, 
 שב"ס ומשטרת ישראל

ממונה משרדי למניעת 
 גזענות

מינוי גורם משרדי 
מקצועי למניעת גזענות 

בכל משרד ממשלתי, 
שיבצע תפקיד זה נוסף 

על תפקידו. הממונה 
יהיה כפוף מקצועית 

 ליחידת התיאום.

נציבות שירות 
 המדינה

מנכ"ל/סמנכ"ל בכל 
 משרד ממשלתי

 סדנאות למעסיקים

עריכת סדנאות 
למשרדי הממשלה 

ויחידות הסמך 
ולעובדים להפחתת 

הסטראוטיפים 
ולהגדלת הפתיחות 

 לגיוון תעסוקתי.

נציבות שירות 
 המדינה

  
 סקר אקלים וגיוון במשרדי

 ממשלה

עריכת סקר עמדות 
בקרב עובדי המדינה, 

אשר יבדוק הכלה 
ולכידות שהעובדים 

חשים בארגון ותפישות 
גזעניות של העובדים 
וימדוד באופן איכותי 
את האקלים הארגוני 

בתחום גיוון תעסוקתי 
 וגזענות.

נציבות שירות 
 המדינה

מנכ"ל בכל משרד 
 ממשלתי

דוח גיוון תעסוקתי ומדד 
 הכלה במשרדי ממשלה

פרסום דוח שנתי על 
תעסוקה שוויונית 

 במשרדי הממשלה.

נציבות שירות 
 המדינה

  
חניכה ורשתיות לנקלטים 
 בתחילת דרכם המקצועית

גיבוש תוכנית חניכה 
)"מנטורינג"( לנקלטים 
חדשים בתחילת דרכם 

המקצועית בשירות 
 המדינה.

 עתודת ניהול   משרד החינוך

בחינת דרכים לאיתור 
מורים מצוינים לשם 

הקמת עתודה ניהולית 
ייעודית לעידוד יוצאי 
אתיופיה להשתלבות 

במערכת החינוך 
 ותפקידי ניהול.
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   משרד החינוך

תוכני היסטוריה ומורשת 
של יהדות אתיופיה 

והגברת השימוש בתכנים 
 על שונות,

לרבות בצבע עור, 
 בהקשרים חיוביים

הגברת השימוש 
בתכנים ובספרי לימוד 

בנושאי היסטוריה 
ומורשת יהדות 

אתיופיה ובשונות 
ובתכנים לימודיים 
הקשורים בדמויות 

מרכזיות של בני 
הקהילה כיום ולאורך 

הדורות. סיפורי הגבורה 
של העולים לארץ 

והנכחה חיובית של 
 תרומת יוצאי אתיופיה

 תניה בחוזים ממשלתיים   החשב הכללי

בחינת האפשרות 
להוספת תניה חוזית 

 בחוזים ממשלתיים
לאספקת שירותים 

לציבור ובהתקשרויות 
שביצוען נעשה בתוך 

הממשלה, האוסרת 
התנהגות גזענית או 
מפלה על ידי גופים 

מתקשרים או העובדים 
 בהם.

   החשב הכללי
עדיפות בחוזים 

 ממשלתיים

בחינת האפשרות למתן 
עדיפות במכרזי רכש 
לספקים המיישמים 

את עקרון הגיוון 
התעסוקתי בדרגות 

בכירות וברמות שכר 
 מעל הממוצע במשק,

 והצגת הממצאים בפני
 ועדת השרים לקידום

השילוב של יוצאי 
 אתיופיה.

 שר הכלכלה
 והתעשייה

  
מפגשים בין מעסיקים 

 למועסקים פוטנציאליים

הגדלת מספר היוזמות 
מול מעסיקים אשר 

יובילו לאיוש/השמה 
בתפקידים משמעותיים 

בהתאם לפיזור 
גאוגרפי, כך שיקנה 
עדיפות למועמדים 

 יוצאי אתיופיה.
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 פירוט ההמלצה המלצה גורם משלים גורם אחראי

 שר הכלכלה
 והתעשייה

 מכינה לשוק העבודה  

 קיום מכינות להכשרת
מועמדים מול 

מעסיקים, החושפת 
אותם בצורה מבוקרת 

ותוך ליווי והכוונה 
לתרבות ארגונית 

ספציפית ולמיומנויות 
העבודה הנדרשות 

 במסגרתה.

שר הכלכלה 
 והתעשייה

  
נציבות לשוויון הזדמנויות 

 בעבודה

נציבות לשוויון 
הזדמנויות בעבודה 
תפעל להגביר את 

היקף הפעילות של 
הנציבות, ובתוך כך: 

הגברת האכיפה, שיפור 
היכולת לתת מענה 

מיטבי לכלל התלונות, 
הנגשת הנציבות 

לאוכלוסיות הפונות 
אליה בתלונות בגין 

הפליה, לרבות יוצאי 
 אתיופיה.

 שר הרווחה
 והשירותים
 החברתיים

 תרגום  

נוכחות מתורגמן 
לאמהרית גם בישיבות 

שנוכחים בהם הורים 
של חשוד שאינם דוברי 

עברית בפגישות עם 
 שירות המבחן לנוער.

 שר הרווחה
 והשירותים
 החברתיים

 תרגום  

תרגום לאמהרית של 
כלל המסמכים 

 הרשמיים המוצאים
על ידי גורמי שירות 

המבחן לנוער 
שבמשרדו, המופנים 

לחשודים יוצאי 
אתיופיה או לבני 

 משפחותיהם.
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משרד 
 המשפטים

  

הכרעת היועמ"ש לעניין 
הגורם שיוסמך לקיים 

חקירה משמעתית 
באירועים שאינם עולים 

 לכדי עבירה פלילית

הממשלה רושמת 
לפניה את הודעת 

היועץ המשפטי 
לממשלה כי בכוונתו 
לקיים דיון ולהכריע 
בעניין שאלת הגורם 

שיוסמך לקיים חקירה 
במישור המשמעתי 

באירועים שבהם 
התעורר חשד לשימוש 
בכוח שלא כדין על ידי 

שוטר, כאשר לפי 
קביעת מח"ש האירוע 
אינו עולה כדי עבירה 

פלילית. תיבחן גם 
שאלת העברת התלונות 

שעניינן התנהגות 
גזענית או פסולה של 

 שוטר ממח"ש לאגף
המשמעת במשטרת 

 ישראל.

משרד לביטחון 
 פנים

 משטרת ישראל
נהלים לשימוש בטייזר 

 ובקרה ארצית

לעניין נהלים לשימוש 
הממשלה  –בטייזר 

רושמת לפניה את 
דיווח המשטרה כי היא 

בוחנת את הסוגיות 
שעלו בנוגע לשימוש 
בטייזר בעקבות דוח 
 הצוות הבין־משרדי.

משרד לביטחון 
 פנים

 משטרת ישראל
ריענון נהלים להחזקת 
 עצורים, בייחוד קטינים

 משטרת ישראל תבחן
מחדש ותרענן את 
הנהלים הקיימים 
להחזקת עצורים 

בתחנות המשטרה, 
ובייחוד להחזקת 
 עצורים קטינים.

משרד לביטחון 
 פנים

  
הדרכת שוטרים למניעת 

 התנהגות גזענית

המשטרה תמשיך 
להדריך שוטרים 

למניעת התנהגות 
גזענית או לא ראויה 

 ממניע גזעני.
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משרד לביטחון 
 פנים

 משטרת ישראל

העברת תלונות שעניינן 
התנהגות גזענית או פסולה 

למחלקת המשמעת, 
 וגיבוש מדיניות אחידה

משטרת ישראל תנחה 
את יחידת תלונות 
הציבור במשטרת 

ישראל להעביר העתק 
של כל תלונה שעניינה 

התנהגות גזענית או 
פסולה לידיעת מחלקת 

המשמעת במשטרת 
זאת לשם  –ישראל 

תכלול כל הנתונים 
בעניין תופעה פסולה זו 
וגיבוש מדיניות אחידה 

 ומותאמת.

משרד לביטחון 
 פנים

 משטרת ישראל

ניתוב תלונות על אודות 
התנהגות גזענית או מפלה 

של שוטרים להליכים 
 משמעתיים

המפכ"ל ינחה את 
הגורמים הפיקודיים 

במשטרה לנתב תלונות 
בעניין התנהגות גזענית 
או מפלה של שוטרים, 
אשר נמצאו מוצדקות, 
להליכים משמעתיים 

)נוסף על הליכים 
 פיקודיים(.

משרד לביטחון 
 פנים

 משטרת ישראל

פרסום דוח שנתי ובו 
פירוט התלונות וההליכים 
המשמעתיים שננקטו נגד 

שוטרים בגין אלימות או 
מעשים פסולים על רקע 

 גזעני

משטרת ישראל 
תפרסם דוח שנתי ובו 

פירוט התלונות 
וההליכים המשמעתיים 

שננקטו נגד שוטרים 
בגין אלימות או מעשים 
פסולים על רקע גזעני, 

להגברת השקיפות 
 והאמון.

משרד לביטחון 
 פנים

 משטרת ישראל
בקרה רחבה בנושא עילות 
הסגירה, בדגש על סגירת 

 תיקי קטינים

המפכ"ל ינחה לבצע 
בקרה נושאית רחבה 

בנושא עילות הסגירה 
של תיקים, בדגש על 
 סגירת תיקי קטינים.

בכל שנה, לאור ממצאי 
הבקרה, תיערך הפקת 

 לקחים וירועננו הנהלים
 וההנחיות בנושא.

בתום שלוש שנים, 
ייבחן נוסף על כך גם 

האופן היעיל ביותר 
לפיקוח ובקרה על 

 עילות הסגירה.
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משרד לביטחון 
 פנים

 תדרוכים לתובעים משטרת ישראל

 ייערכו תדרוכים
 לתובעים במשטרה

 להעלאת מודעות
 לנתונים חריגים,

 בעיקר ריבוי תיקים
 של קטינים.

משרד לביטחון 
 פנים

 משטרת ישראל
תרגום לאמהרית של 

 מסמכים שעניינם
 זכויות חשודים

 המשטרה תמשיך
 ביישום תרגום
 לאמהרית של

מסמכים המוצאים על 
 ידה שעניינם זכויות

 חשודים, לרבות
 חשודים קטינים,

 והמופנים לחשודים
 יוצאי אתיופיה או

 לבני משפחותיהם,
 .0225החל מנובמבר 

משרד לביטחון 
 פנים

 משטרת ישראל
גיבוש טופס תלונה ייעודי 

 למח"ש

משטרת ישראל תגבש, 
בתיאום עם משרד 

 המשפטים, טופס
 תלונה ייעודי למח"ש
 שיימסר למתלונן על

 עבירה פלילית נגד
 שוטר במעמד

החקירה ושיועבר 
 למח"ש לצורך בירור

 התלונה.

משרד לביטחון 
 פנים

 משטרת ישראל

הסדרת סמכות שוטרים 
לפנות לאזרחים בבקשה 

להזדהות ואופן מימוש 
 הסמכות כאשר לא מוצגת

 התעודה כמבוקש

משטרת ישראל תבחן 
את המלצת הצוות 

בעניין קביעת נוהל 
להסדרת סמכותם של 

שוטרים לפנות 
לאזרחים בבקשה 

להזדהות ואופן מימוש 
הסמכות כאשר לא 

מוצגת התעודה 
 כמבוקש.
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 :מיפוי תכנים בהכשרות משטרתיות –נספח ב' 

 תכנים משך שם הקורס/השתלמות מגמה/תחום ענף הכשרה

 אג"מ

הכשרות 
 אג"מ

 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2 0 שיטור שח"מ שח"מ
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות.0

 הכשרת יסוד
 –הכשרת יסוד סייר 

שיטור אפקטיבי בחברה 
 רב־תרבותית

 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2 4
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות.0

 הכשרת יסוד
–הכשרת יסוד סייר 

כשירות תרבותית כחלק 
 ממבצעיות הסייר

3 
 . הכללות תרבותיות;2
 . מודל מסביר;0
 . דיון והעמקה בדוגמאות מעבודת הסיור.3

 5 סייר מתקדם מתקדם אג"מ

 קיימת חזרה על נושאים מקורס הכשרת יסוד:
 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . דגש על עבודה בצוותים רב־תרבותיים;0
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;3
 . הכללות תרבותיות;4
 . מודל מסביר;5
 דיון והעמקה בדוגמאות מעבודת הסיור. –. הדגש בסדנה 6

 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2 5 הסבה לאג"מ מתקדם אג"מ
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות.0

מקצועות 
 אג"מ

קורס מפקדי צוותים  יס"מ
 0 ביס"מ

 . רגישויות תרבותיות שהמפקדים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . מתן דגש על עבודה בצוותים רב־תרבותיים;0
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות.3

השתלמות מפקדי יח'  יס"מ
 0 ביס"מ

 . רגישויות תרבותיות שהמפקדים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . מתן דגש על עבודה בצוותים רב־תרבותיים;0
 .יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות.3

 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2 0 קורס מוקדנים שח"מ מוקדנים
 יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות.
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 תכנים משך שם הקורס/השתלמות מגמה/תחום ענף הכשרה

 אג"מ

מקצועות 
 אג"מ

 0 קורס מוקדנים קבע מוקדנים
 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;0
חשיבות של שאלת שאלות כדי לקבל מידע  –. מודל מסביר 3

 מקיף ולהבין כמה שיותר את האירוע.

שיטור 
 0 שיטור עירוני וקהילה

 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;0
 . הכללות תרבותיות.3

 0 מב"ס בסיסי מתנדבים
 .רגישויות תרבותיות שהמפקדים עשויים לפגוש בעבודתם;2 
. מתן דגש על עבודה בצוותים רב־תרבותיים ועל תקשורת 0

 פנים ארגונית;
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות.3

 0 מ' משק בסיסי מתנדבים

 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;0

 אם הזמן מספיק לומדים גם את הנושאים:
 . הכללות תרבותיות;3
 . מודל מסביר.4

 רגישות תרבותית בדגש על עבודה פנים הצוות. 0 מ' משק מתקדם מתנדבים

מקצועות 
 0 קורס נוהג כלבים מתקדם בע"ח אג"מ

 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;0
. עבודה עם בעלי חיים מול אוכלוסיות שונות ברגישות 3

 תרבותית.
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 תכנים משך שם הקורס/השתלמות מגמה/תחום ענף הכשרה

 אג"מ 

  

 0 קורס פרשים בסיסי בע"ח
 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;0
. עבודה עם בעלי חיים מול אוכלוסיות שונות ברגישות 3

 תרבותית.

 0 קורס פרשים מתקדם בע"ח
 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;0
. עבודה עם בעלי חיים מול אוכלוסיות שונות ברגישות 3

 תרבותית.

 0 קורס אובייקטים בע"ח
 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;0
. עבודה עם בעלי חיים מול אוכלוסיות שונות ברגישות 3

 תרבותית.

השתלמות הכשרת  בע"ח
 0 כלבים ייחודיים

 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;0
. עבודה עם בעלי חיים מול אוכלוסיות שונות ברגישות 3

 תרבותית.

קורס השלמה ברכיבה  בע"ח
 0 לפרש

 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;0
. עבודה עם בעלי חיים מול אוכלוסיות שונות ברגישות 3

 תרבותית.

 0 קורס רכיבה בע"ח 
 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;0
. עבודה עם בעלי חיים מול אוכלוסיות שונות ברגישות 3

 תרבותית.
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 תכנים משך שם הקורס/השתלמות מגמה/תחום ענף הכשרה

מקצועות   אג"מ
 0 קורס תנועה בסיסית תנועה את"ן

 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;0
 . תרחישים מעולם התנועה.3

מקצועות 
 אח"מ 

 3 קורס חוקרי זירה ועבירה מז"פ

 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;0
. הצגת עבודת מחקר של חניך פו"ם יהורם בן, העוסקת 3

 בטיפול אפקטיבי בזירות מז"פ בכלים של כשירות תרבותית;
. דוגמאות מהשטח של טיפול בזירות ברגישות תרבותית כולל 4

 אירועים עם סוגי אוכלוסיות שונות.

 אח"מ 

 –הכשרות יסוד בלש  בילוש
 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2 3 רב־תרבותיות

 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות.0

 –הכשרות יסוד בלש  בילוש
 4 כשירות תרבותית

 . הכללות תרבותיות;2
 . מודל מסביר;0
 . דיון והעמקה בדוגמאות מעבודת הבלש.3

 4 הסבה לבילוש בילוש

 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;0
החניכים משתפים ממקרים שבהם  –. מודל למידה מהצלחות 3

 טיפולו באמצעות כלים מכשירות תרבותית בהצלחה;
למידה מראש על  –. קיימת עבודת בית כהכנה לסדנה 4

מאפיינים תרבותיים של קבוצות חברתיות בהקשר לכשירות 
 מבצעית.
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 תכנים משך שם הקורס/השתלמות מגמה/תחום ענף הכשרה

מקצועות 
 אח"מ  

 חקירות
 –הכשרת יסוד חוקר 

שיטור אפקטיבי בחברה 
 רב־תרבותית

4 
 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2 

 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;0
 . מודל מסביר;3
 . דוגמאות מעולם החקירות.4

 אח"מ   

 –הכשרת יסוד חוקר  חקירות
הרצאה של רב המכללה לגבי מאפייני המגזר הדתי והחרדי  0 מגזר דתי וחרדי

 בישראל.

 5 הסבה לחקירות חקירות

 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;0
 . מודל מסביר;3
על פי עבודת דוקטורט של  –. כלים לעבודה עם מתורגמן 4

 מיכל שוסטר מהמרכז הבין־תרבותי.

 חקירות
הסבה לחקירות לבוחנים 

 וחוקרי תאונות דרכים
4 

 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות.0

 5 חוקר מתקדם חקירות

 . רגישויות תרבותיות שהחניכים עשויים לפגוש בעבודתם;2
 . יצירת מענה אפקטיבי לרגישויות התרבותיות;0
 . מודל מסביר;3
על פי עבודת דוקטורט של  –. כלים לעבודה עם מתורגמן 4

 מיכל שוסטר מהמרכז הבין־תרבותי.
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 תכנים משך שם הקורס/השתלמות מגמה/תחום ענף הכשרה

 חלק משותף ייעודי
קק"צ ייעודי חלק משותף 

 הנחיית סגל –
 יחסי משטרה והחברה ישראלית על גווניה. 0

 קק"צ  

 חלק משותף ייעודי
קק"צ ייעודי חלק משותף 

ג'ונט ישראל הנחייה  –
 משותפת עם סגל

6 

. ניתוח מורכבויות במפגש בין המשטרה ואנשים בעלי 2
 מוגבלויות;

. קידום המודעות והרגישות של הקצין, כנציג מערכת אכיפת 0
 החוק, במפגש עם אזרח בעל מוגבלות.

 חלק מגזרי ייעודי
 –קק"צ ייעודי חלק מגזרי 
 ביקור ב'דיאלוג בחשכה'

4 
 . שיח על האחר בחברה;2
 . למידה באמצעות חוויה אישית.0

 חלק מגזרי ייעודי
 –קק"צ ייעודי חלק מגזרי 
פאנל כשירות תרבותית 

 בהובלת סגל
4 

מפגש עם גורמים משטרתיים/אזרחיים המתמודדים עם חברה 
 רב־תרבותית.

 סיוע מבצעי סיוע מבצעי
 –קק"צ סיוע מבצעי 

 מנחה חיצוני
3 

 . מהי כשירות תרבותית;2
 . כשירות תרבותית למול רב־תרבותיות;0
. תרחישים בעלי מאפיינים בין־תרבותיים בעבודת קצין 3

 בתחום סיוע מבצעי.

 מנהלי מנהלי
מנחה  –קק"צ מנהלי 

 חיצוני
3 

 . מהי כשירות תרבותית;2
 . כשירות תרבותית למול רב־תרבותיות;0
. תרחישים בעלי מאפיינים בין־תרבותיים בעבודת הקצין 3

 המנהלי.

 מנהלי מנהלי
הנחיית  –קק"צ מנהלי 

 סגל
 טרם נקבע 0

 היכרות עם מאפייני החברה הערבית בישראל 5 קק"צ מג"ב מג"ב מג"ב

 יחסי משטרה וקהילה להט"בית 0 קק"צ מג"ב מג"ב מג"ב

 חלק משותף ייעודי
קק"צ ייעודי חלק משותף 

 הנחיית סגל –
 יחסי משטרה והחברה ישראלית על גווניה 0
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 תכנים משך שם הקורס/השתלמות מגמה/תחום ענף הכשרה

 ייעודי פו"ם
מנחה  –פו"ם ייעודי 

 חיצוני
0 

 –הרצאה בנושא מבוא לכשירות תרבותית באכיפת החוק 
תפקיד הקצין הבכיר בקידום כשירות תרבותית של יחידת 

 התיאום

 בכירים 

 דיון צוותי 0 דיון צוותי –פו"ם ייעודי  ייעודי פו"ם

 אחר עבודת קורס –פו"ם  ייעודי פו"ם

מציון  %9עבודת הגשה אישית בנושא רב־תרבותיות, שהיא 
 החניך בקורס.

כל חניך מלווה על ידי מנחה טלפונית בשיחה פרטנית במשך 
 של כחצי שעה.

 נושא העבודה: ניהול כשירות תרבותית ביחידה

 מנהלי פו"ם
מנחה  –פו"ם מנהלי 

 חיצוני
 הרצאה בנושא רלוונטיות הכשירות התרבותית לעבודת המטה 0

 דיון צוותי 0 דיון צוותי –פו"ם מנהלי  מנהלי פו"ם

 אחר עבודת קורס –פו"ם  מנהלי פו"ם

מציון  %9עבודת הגשה אישית בנושא רב־תרבותיות, שהיא 
 החניך בקורס.

כל חניך מלווה על ידי מנחה טלפונית בשיחה פרטנית במשך 
 של כחצי שעה.

כיצד ניתן לקדם את הכשירות התרבותית  –כתיבת נייר עמדה 
 במטה.
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