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 דבר שרת המשפטים

ח מקיף של צוות ”, בעקבות דו1958יחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, הוקמה במסגרת החלטת ממשלה מספר ה

 לית משרד המשפטים אמי פלמור, אשר עסק במיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה. ”נכבינמשרדי, בהובלת מ

דוח ראשון זה של היחידה, סוקר את פעילות היחידה ואת מצב היישום של החלטות ממשלה שהתקבלו במסגרת ועדת שרים 

 לשילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. 

סדית בפרט, היא סוגיה מורכבת המצריכה גישה משולבת של העלאת מודעות לנזק שבקיומה המאבק בגזענות בכלל ובגזענות הממ

 לחברה, לצד טיפול בתלונות פרטניות בנושא זה. 

משרד המשפטים בראשותי, מוביל מהלכים נרחבים לקידום מיצוי זכויות אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית, ובוודאי מיצוי 

ה,  במסגרת יחידות מקצועיות שונות במשרד המשפטים, להן הצטרפה גם היחידה הממשלתית זכויות ישראלים יוצאי אתיופי

 לתיאום המאבק בגזענות.

משרד המשפטים הוביל מהפכה בגיוון עובדיו, עושה והצליח להסיר חסמים ולאפשר מיצוי הזדמנויות של כלל החברה הישראלית 

. 

ל, איש חינוך ופעיל עלייה יהודי ממוצא אתיופי. בכנס זה ”של פרדה אקלום זהשתתפתי בכנס לזכרו  2016ראוי לציין, כי ביוני 

. לשמחתי הרבה, לא היה קושי לאתר מועמדים 2017הצהרתי כי אפעל לקידום מינוי שופט בן העדה האתיופית עד סוף שנת 

טות ממוצא אתיופי. מינוי זה , בחרה הועדה לבחירת שופטים שתי שופ2016ראויים לשפיטה מקרב יוצאי אתיופיה, ובסוף שנת 

 הוא היסטורי בוודאי כאשר מדובר במינוי שתי שופטות ראויות ביותר למערכת המשפט. 

ח זה, אין ספק כי יש  חשיבות להקמתה של היחידה, להמשך ”עם תום שנת פעילותה הראשונה של היחידה והנתונים המוצגים בדו

 ים חשובים במדינת ישראל.פיתוחה המקצועי ולפעילותה לקידום ערכים חברתי

בשנתה הראשונה של היחידה, התקבלו עשרות רבות של תלונות, תלונות של כלל החבר הישראלית, אשר טופלו על ידי היחידה. 

בקידום ומעקב אחר יישום החלטות ממשלה, שהתקבלו  -טוב עשתה היחידה כאשר התמקדה בתחילה ביוצאי אתיופיה ובעיקר

 ם יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. למען קידומם של ישראלי

לבעיה חברתית מורכבת כמו הגזענות, שברוב המקרים אינה מתבצעת בכוונת זדון, אלא מקורה  ” פתרון קסם“ברור כי אין 

בדעות קדומות, תפיסות וערכים, שעלולות להוביל להתנהגות פסולה כלפי אדם על רקע שונות. לכן, יש צורך בצבירת ידע 

 די להוביל מהלכים לשינוי ושיפור השירות הציבורי. ומומחיות, כ

עקרון זה ראוי כי יעמוד בפני כלל עובדי שירות המדינה ”, בריאת האדם בצלם אלוקים“במורשת ישראל נקבע עקרון היסוד של 

 ונותני שירות ציבורי בכלל.

פעילות חשובה זו שעושים ועל המשך עשייה  ד אווקה )קובי( זנה העומד בראש היחידה ואת צוות היחידה, על”אני מברכת את עו

 בקידום ערכים חברתיים חשובים אלה. 

 מאחלת לכולכם המשך עשייה פוריי



 איילת שקד 

 

 לית משרד המשפטים”דבר מנכ

השלים את עבודתו הצוות המשלתי למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה בראשו עמדתי. במסגרת עבודת הצוות,  2016חודש יולי ב

י למציאות העגומה שאיתה מתמודדים יוצאי אתיופיה, בעיקר במרחב הציבורי. מציאות שבה יוצאי אתיופיה חווים נחשפת

"חריגים בנוף". מציאות בה אזרחינו שחורי העור הם הבולטים ביותר ומזוהים ביותר במרחב  -התנכלות והטרדה על רקע תיוגם כ

 ולצד זאת, שקופים בכל כך הרבה מובנים אחרים.

"ח הצוות הכיר לראשונה בקיומה של גזענות ממסדית כלפי יוצאי אתיופיה, והמליץ על פעולות להתמודדות עם גזענות נגד דו

יוצאי אתיופיה. ההמלצות אומצו על ידי צוות השרים לקידום שילובם המיטבי של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה 

שנה וחצי אחרי, ביכולתנו לדווח לציבור על ביצוע רובן המוחלט של  הישראלית, בראשות ראש הממשלה. אני גאה בכך שכיום,

ההמלצות. אחת ההמלצות המרכזיות היתה הקמתה של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, שהוקמה בחודש פברואר 

 במשרד המשפטים. 2017

שונות בחברה הישראלית. היחידה מהווה  יחידת תיאום המאבק בגזענות הוקמה על מנת לטפל בגזענות ממסדית נגד אוכלוסיות

כתובת לתלונות אודות מופעי גזענות ממסדית ופועלת על מנת לזהות ולטפל בה כשעולה חשד לקיומה. בפני היחידה ניצבים 

אתגרים מורכבים, המצריכים פעילות רציפה ויוזמות להנעת תהליכי שינוי של מדיניות ונהלים במאבק במיגור גזענות ממסדית. 

קטיביות היחידה תלויה בראש ובראשונה באמון הציבור ביכולתה לסייע לו. מבלי שיתקבלו תלונות מהציבור לא ניתן יהיה אפ

 לזהות תופעות בעייתיות ולפעול לשינוי המציאות.

 לצד יחידת התיאום קמה המועצה הציבורית, ברשות כב' השופט אליקים רובינשטיין, והרכבה משקף את מגוון האוכלוסיות

בחברה הישראלית: יוצאי אתיופיה, יוצאי בריה"מ, ערביי ישראל, חרדים, בני עדות המזרח, אנשי אקדמיה, נציגי החברה 

האזרחית ועובדים בכירים בשירות המדינה. זאת הזדמנות להודות לכב' השופט רובינשטיין ולכל שאר חברי המועצה על השקעתם 

 הברוכה בייעוץ ליחידת התיאום.

זה של יחידת התיאום סוקר את פעילותה בשנה שחלפה מאז הוקמה. הדו"ח הוא אבן דרך בתהליך ארוך, שאנו  דו"ח ראשון

 נמצאים בראשיתו, וצפוי לנו מסע ארוך עד להשגת היעדים השאפתניים שהציבה לעצמה ממשלת ישראל.

נות, על פועלו ומאמציו בהקמת היחידה ברצוני להודות לעו"ד אווקה )קובי( זנה, ראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזע

 ובעיצוב דמותה, ולאחל לעובדי היחידה הצלחה בהתמודדות עם האתגרים הרבים שניצבים בפניהם.

 

 אמי פלמור

 

 דבר יו"ר המועצה הציבורית



( זנה, מח אני לברך את היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים ואת העומד בראשה, עו"ד אווקה )קוביש

 על פרסום דוח פעילות ראשון זה, הסוקר את מצב יישום ההחלטות למיגור גזענות ומצב התלונות שהוגשו ליחידה.

 (, כתבתי: 24.12.17במכתב לראש הממשלה וחבריה מיום ו' בטבת תשע"ח )

יות ליווהו מימי המקרא ועד "במדינה יהודית ודמוקרטית אין מקום לגזענות כלשהי. תולדות העם היהודי ששנאת ישראל ואנטישמ

הנה, ובודאי בעידן בו מתגברות תופעות אנטישמיות, מטילות על מדינת ישראל חובה להיאבק בכל גילוי של גזענות בתוכה, כלפי 

יהודים וכלפי שאינם יהודים, כל אדם באשר הוא אדם. בהכרזת העצמאות שימלאו לה שבעים בקרוב, הבטיחה ישראל בין השאר 

ויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין'. חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו מעגן את פרשנות זכויות 'שויון זכ

 היסוד של האדם בישראל ברוח עקרונות אלה". זו האידיאולוגיה שמאחורי פעולת היחידה, שחזונה מתואר בדו"ח.

יהודיות כלפי יוצאי אתיופיה, בראש וראשונה בגלל צבע -ות פניםהיחידה לתיאום המאבק בגזענות קמה בעקבות תופעות גזעני

עורם. בשלהן הוקם הצוות הבין משרדי למיגור גזענות נגד יוצאי אתיופיה, בראשות מנכ"לית משרד המשפטים עו"ד אמי פלמור, 

על ידי הממשלה, והיחידה  אשר גיבש דו"ח מקיף בדבר היקף תופעת הגזענות ודרכי ההתמודדות עמה. המלצות דו"ח פלמור אומצו

 יצאה לדרך. 

בהתאם להחלטת הממשלה ובהסכמת שרת  2017המועצה הציבורית המייעצת שיש לי הכבוד לעמוד בראשה, כוננה בסוף 

המשפטים ח"כ איילת שקד. במועצה מכהנים נציגי משרדי ממשלה רלבנטיים, נציגי החברה האזרחית, אנשי ציבור ומומחים 

לרבות ערבים, יוצאי אתיופיה, יוצאי חבר המדינות לשעבר, וחרדים.  –קף את מגוון החברה הישראלית אקדמיים. הרכבה מש

 היא החלה בפעולתה. 

 –הקורא את הדו"ח המקיף הנוכחי יתרשם, כי דגש מושם על נושאים הקשורים בגזענות כלפי יוצאי אתיופיה. אכן, זו היתה 

; אך מוטת התפרסותה של פעילות היחידה עניינה פניות של כלל החברה העילה להקמת צוות פלמור ולהחלטות –כאמור 

 הישראלית בשל פגיעות על רקע מוצא, וכך היא מכוונת את דרכה.

יש לברך על מינוי ממונים במשרדי ממשלה להידרשות לתלונות בשל גזענות ממסדית. לדעתי יש מקום להרחיב דבר זה גם 

 בתחום זה אינן פחותות מאלה שבשלטון המרכזי.לשלטון המקומי, שהשאלות העולות בו 

ולבסוף, היחידה הממשלתית עושה מלאכתה נאמנה, אך היא מצויה בראשית דרכה, ולפניה אתגרים מורכבים לשינוי פני המציאות 

זענות באופן שישרת את כלל החברה הישראלית. היא זקוקה לעידוד של הגורמים כולם, והמועצה הציבורית תשמח לסייע בכך. הג

היא תולעת מכרסמת והעלולה להוליד שכמותה, שכן אינה רציונלית, והיא ככל פוביה המכוונת כנגד "אחר". כנגד תופעות אלה 

 יש צורך ביד חזקה ובוטחת, וההכרח לא יגונה, ואדרבה.

 השופט אליקים רובינשטיין המשנה )בדימוס( לנשיאת בית המשפט העליון

 בגזענות  דבר ראש היחידה לתיאום המאבק

רגש אני להציג בפניכם דוח ראשון זה של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות. דוח זה סוקר את עיקר פעילות היחידה נ

 בשנתה הראשונה ומהווה בסיס להמשיך פעילות היחידה. 

גר את הגזענות הממסדית, של צעירים יוצאי אתיופיה, זעזעו מדינה שלמה עד שקריאותיהם ודרישותיהם למ 2015כזכור, מחאות 

 נשמעו בדרגים הבכירים ביותר בממשלת ישראל. 



, התקבלה החלטה משמעותית של ממשלת ישראל, כצעד ראשון וראוי לקראת ציבור יוצאי אתיופיה והיא: 4.2.2016בתאריך 

 אמי פלמור. הקמת ועדה בינמשרדית למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, בראשות מנכ"לית משרד המשפטים עו"ד 

גב' פלמור הובילה פעולות לחיזוק אמון המשתתפים יוצאי אתיופיה, קודם כל בצוות הבין משרדי שמונה להתמודד עם הסוגיה, 

 ובהמשך גם ביצירת אמון מוסדות הממשלה לפעול למיגור הגזענות הממסדית.

משמעותיות ליישום מידי, כאשר ההמלצה הועדה הבינמשרדית סיימה את עבודתה והציגה דוח משמעותי וחשוב עם המלצות 

המרכזית בדוח היא: הקמת יחידה ממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים, שתרכז את פעולות הממשלה למיגור 

 הגזענות הממסדית. 

ת, ברור כי יש למרות הציפיות הגבוהות למיגור הגזענות הממסדית, היה ברור לי כי המאבק בגזענות הוא סיזיפי ותהליכי. עם זא

צורך לפעול כל אימת שאפשר לפעול ולעשות בנושא זה למען הציבור, ולא פחות חשוב שהציבור יראה את העשייה הממשלתית 

 כדי למגר את הגזענות הממסדית. 

אתגר הקמת יחידה חדשה שתעסוק בנושא הוא מורכב וקשה. אתגר לא פשוט נוסף שעומד בפני היחידה, היא היכולת להניע 

ליכי שינוי תוך התמודדות עם התנגדות להכרה בקיום תופעה גזענית בשירות המדינה.  הסופר והפילוסוף הצרפתי אלבר ממי תה

 היטיב לתאר את מורכבות המאבק בגזענות וכתב בספרו "הגזענות":

ו עיקש ועכשווי. ועם זאת שיח הגזענות עודנ -או כמעט שום איש אינו רואה עצמו גזען -"איש אינו רואה את עצמו גזען

כשנחקר הגזען, מיד הוא מכחיש את היותו כזה ומזדעזע: הוא גזען? בשום פנים ואופן לא! תעליב אותו אם תעמוד על 

 כך". 

זו מנכ"לית משרד  -בצד אתגרים מורכבים אלה, רבים וטובים עמדו ועומדים לרשותי לסייע בהצלחת המשימה. בראש ובראשונה

אשר ליוותה ומלווה את היחידה, מובילה ושותפה לקידום המאבק בגזענות הממסדית. תודה והערכה  המשפטים עו"ד אמי פלמור,

 עמוקה לאמי פלמור על כל אשר היא עושה לסייע לי. בלעדיה לא היינו מגיעים לרגע מכונן זה. 

נחיות חשובות למיגור תודה והערכה ליועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות המדינה וצוותיהם, אשר סייעו לי רבות בקידום ה

 הגזענות הממסדית באשר היא. 

 תודה לשרת המשפטים, הגב' איילת שקד, אשר השכילה למנות מועצה ציבורית שבראשה שופט בית משפט עליון ונציגים מגוונים.

ובים במיגור תודה למועצה הציבורית המייעצת והעומד בראשה, הממונים המשרדיים למניעת גזענות, אשר  מהווים לי שותפים חש

 הגזענות הממסדית. פגשתי ממונים חדורי מוטיבציה ושליחות לשנות את המציאות.

רז, גב' בקי בן שמעון, גב' עמית  -ואחרונות לתודות והערכה, השותפות שלי בצוות היחידה: ד"ר גליה בונה, עו"ד אסתר ביסוור

מלא הערכה וגאווה לעשיית הצוות ולנכונות של כולנו  בפברואר(. אני 28הרמתי וגב' מלינה זערור )שסיימה את תפקידה ב 

 להתמודד עם האתגרים הניצבים בפני היחידה. 

 אווקה )קובי( זנה

 רקע להקמת היחידה-’פרק א

 הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות
מדי צה"ל. פורסם סרטון, המתעד שוטר יס"מ ומתנדב מכים את דמאס פקדה, חייל יוצא אתיופיה לבוש  2015באפריל  27-ב

לאחר המקרה נעצר החייל פקדה בגין תקיפת שוטרים והושם במעצר. החייל פקדה שוחרר ממעצר הודות לסרטון מצלמת אבטחה, 

שתיעד את האירוע והופץ ברשתות החברתיות. הסרטון הציג מציאות שונה ממה שיחסו לו השוטרים שעצרו אותו. הפער בין 



טרים, קומם רבים מצעירים יוצאי אתיופיה והדגיש את הקלות בה טופלים אשמה האירוע שהופץ בסרטון לבין טענות השו

מחאה  30.4.2015לצעירים יוצאי אתיופיה ולא תמיד יש מצלמה שתביא תמונת אמת לאירוע. כתוצאה מכך, התקיימה ביום 

 3.5.2015תקיימה ביום גדולה בסמוך למטה הארצי בירושלים, ומחאה גדולה נוספת, בה השתתפו עשרות אלפי משתתפים, ה

בתל אביב. שתי מחאות משמעותיות אלה, עסקו בגזענות הממסדית בכלל ובאלימות שוטרים ושיטור יתר של המשטרה כלפי בני 

ידי צעירים מקרב ישראלים יוצאי אתיופיה, -, אשר הובלה בעיקר על2015הקהילה. מחאות ישראלים יוצאי אתיופיה באביב 

 ל בקיומה של גזענות ממסדית, בצורך להתמודד עם תופעת הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה ולטפל בה. הביאה להכרת ממשלת ישרא

כתוצאה מכך, החליטה ועדת שרים לשילובם המיטבי של ישראלים יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, בהחלטת ממשלה מס' 

לעמוד בראש צוות לגיבוש תכנית פעולה , להטיל על מנכ"לית משרד המשפטים עו"ד אמי פלמור, 04.02.16מיום  1107

"(. על פי החלטת הממשלה, נדרשה ועדת פלמור להלן: "ועדת פלמורלהתמודדות עם תופעת הגזענות נגד יוצאי אתיופיה )

 לעסוק בנושאים הבאים:

ה לרבות בזיראודות התבטאויות, מקרים, אירועים המכוונים נגד יוצאי אתיופיה בשל מוצאם או צבע עורם, -ריכוז מידע על

 האינטרנטית.

ה גיבוש של נוהלי פעולה במקרה של גזענות ו/או אפליה, לרבות אמצעים שאפשר לנקוט במשרדי הממשלה לצמצום ממדי התופע

 ולהגברת ההרתעה.

 גיבוש אמצעים להגברת ההנכחה החיובית של יוצאי אתיופיה במרחב הציבורי. 

 כלל שותפים במשרדי ממשלה שונים ונציגים מהחברה האזרחית, היוותה אבןש -החלטת ממשלה זו בדבר הקמת צוות בינמשרדי

 דרך חשובה לאחריות הממשלה להתמודד עם תופעות הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה.

למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה. הדו"ח הוגש לראש הממשלה ביולי  -לאחר עבודה מאומצת, גובש דו"ח מסכם של הצוות

המלצות משמעותיות ויישומיות הנוגעות למשרדי הממשלה השונים, ומצא ממצאים לקיומה של גזענות  53ו והוצגו ב 2016

ממסדית, הקיימת במוסדות מדינה שונים והצורך למגר אותה
1
. 

התכנסה "ועדת שרים לעניין קידום שילובם בחברה הישראלית של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי", בראשות  19.8.16בתאריך 

)להלן:  1958משלה חבר כנסת בנימין נתניהו, אשר אימצה את כלל המלצות ועדת פלמור במסגרת החלטת ממשלה מס' ראש המ

, הושלם אימוץ המלצות הצוות אשר התייחסו לתחום אחריותה של משטרת ישראל 2016"החלטת הממשלה"(. בחודש דצמבר 

 .2254במסגרת החלטת ממשלה מס' 
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ת הגזענות הממסדית, תוך הובלת שינוי חיובי בתפיסת שונות לצד מיצוי הטיפול "ביעור תופע

 כלכלי במדינת ישראל" -במופעי הגזענות במרחב הציבורי, לקידום חוסן חברתי

ח פלמור, אשר התווה בו מסגרת ותשתית המאפשרת הקמת יחידה ממשלתית לתיאום המאבק ”חזון היחידה הוא תוצר של דו

על חשובה שהיחידה נדרשת לקדם. מיגור הגזענות הממסדית לקידום -ת במשרד המשפטים. החזון משקף מטרתבגזענות הממסדי

 כלכלי של מדינת ישראל, מהווה אתגר חשוב ומשמעותי לקידום החברה הישראלית כולה.  -החוסן החברתי

                                                           
1
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 -תעסוקה ובמיצוי הפוטנציאל החברתיהגזענות הממסדית גורמת להדרתם של אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית בכלל, בשוק ה

כלכלי במדינה. הסרת חסמי גזענות, וגישה שוויונית של רשויות המדינה לכלל אזרחיה, תחזק את אמון הציבור בשירות הציבורי 

 ותתרום ללכידות חברתית, שייכות ואמון במוסדות המדינה.

בנטל ההוכחה באמצעות מעשים, פעולות ויעדים לקידום חזון אמון הציבור אינו סיסמא ריקה מתוכן, ולכן היחידה נדרשת לעמוד 

היחידה ולמיגור הגזענות הממסדית. קידום החזון, מצריך שיתופי פעולה רחבים בתוך הממשלה ומחוץ לה, הובלת שיח משותף 

 נגד הגזענות ואיחוד כוחות למיגור הגזענות הממסדית.

הטיפול בתלונות ללא פשרות; והובלת תהליך עומק לשינוי תפיסות  המאבק בגזענות הממסדית מצריך גישה משולבת: מיצוי

 ועמדות המבוססות על דעות קדומות וסטריאוטיפים. 

לתפיסת היחידה, שילוב של אכיפה, מצוי טיפול בתלונות, והעלאת מודעת לתופעה ולנזק הנגרם לחברה הישראלית כתוצאה 

למיגור הגזענות הממסדית. היחידה פועלת לא לנהל את הגזענות הממסדית,  מקיומה של הגזענות הממסדית, יהיו אפקטיביים יותר

 אלא למגר את הגזענות הממסדית. 

מיגור הגזענות הממסדית, מצריכה פיתוח עבודת התיאום עם גורמים מוסמכים שונים במשרדי ממשלה, והובלה לפעילות משותפת 

ורי וזו שיש בה היבטי מדיניות מפלה. במידה רבה, אפשרות מיגור כלפי צורכי שירות ציב -למיצוי הטיפול בגזענות הממסדית

הגזענות תלויה ביכולת לתאם באופן אפקטיבי בין פעילות היחידה לפעילות גורמי ממשלה אחרים בנושא המאבק בגזענות 

 הממסדית. נושא התיאום מצוי בליבת העשייה של היחידה ואנו עוסקים בשיפור ופיתוח של תחום זה.

הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, מהווה גורם משמעותי בקידום החברה הישראלית כולה, תוך הבנה ברורה כי מדינת  היחידה

ישראל תהיה חזקה הרבה יותר ללא גזענות בכלל וגזענות ממסדית בפרט. קידום החוסן החברתי במדינת ישראל הינו יעד אסטרטגי 

 באמצעות זאת, לחזק את אמון הציבור במוסדות המדינה. של היחידה, שתפעל למיגור הגזענות הממסדית ו
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אנשי מקצוע ושני סטודנטים מתחומי המשפט והחברה. מבנה היחידה משקף את הכיוון  4היחידה מהווה יחידת מטה, בה עובדים 

דות בקרב עובדי שירות המדינה ונותני של יישום חזון היחידה: מיצוי הטיפול בתלונות והובלת תהליכי עומק לשינוי תפיסות ועמ

 השירות במרחב הציבורי. 

היות היחידה צעירה, העוסקת בתחום חדש ומרכזי, מתמודדת היא מול אתגרים גדולים, הן מבחינה ניהולית והן מבחינת אתגר 

יג תוצאות אפקטיביות מיגור הגזענות הממסדית. תהליך הלמידה והבנת הבעיה, הם כלי חשוב  בגיבוש היכולת לפעול כדי להש

 למען הציבור. 

במהלך שנת הקמתה, פעלה היחידה ליישום החלטת הממשלה למיגור גזענות ממסדית וטיפול בתלונות, כפי שנסקור בהרחבה 

 במסגרת דוח פעילות זה. 

 

 . הליך הקמת היחידה3



אום המאבק בגזענות במשרד המשפטים אחת מאבני היסוד המרכזיות בהמלצות ועדת פלמור היא הקמתה של יחידה ממשלתית לתי

 עיקר תפקידי היחידה נקבעו בהחלטת הממשלה וכוללים: )להלן: "היחידה"(.

 תיאום וסנכרון הפעילות הממשלתית במניעת גזענות ואפליה.

יחידת התיאום תהיה אחראית למעקב אחר יישום ההמלצות של הצוות הבינמשרדי, המפורטות בנספח א', לרבות מעקב אחר 

 דדים שנקבעו בתכנית, בתיאום עם צוות היישום והמעקב במשרד ראש הממשלה וגופי המטה הרלוונטיים.המ

 קליטת תלונות, הפנייתן לטיפול של הגורמים הרלוונטיים ומעקב אחר הטיפול:

ונן להגיש קבלת תלונות, ניתובן לגורמי הטיפול הרלבנטיים, וגיבוש נהלים לשם כך. אפיק זה הוא בנוסף לזכותו של המתל

 את התלונה במישרין לגורם המוסמך לטפל בה על פי כל דין.

 מעקב ובקרה על הטיפול בתלונות ותוצאותיהן, לרבות עדכון המתלונן.

 ניטור ומעקב אחר התלונות, והקמת פלטפורמה מקוונת לשם כך.

לונות בגין גזענות ואפליה וצעדי כתיבה ופרסום של דוח שנתי המפרט את פעילות היחידה ומשרדי הממשלה ביחס לטיפול בת

מניעה ומדיניות אחרים שננקטו לשם קידום השוויון ומניעת אפליה. הדוח יוגש לממשלה בצירוף הערות המועצה הציבורית 

 שתוקם על ידי שרת המשפטים, מידי שנה ברבעון הראשון של כל שנה אזרחית.

יה והעלאת הצעות בנושא בפני שרת המשפטים. קידומן של ההצעות, בחינת הצורך בשינויי חקיקה הדרושים למניעת גזענות ואפל

 ככל שיימצא לנכון לעשות כן, ייעשה על ידי הגורמים המקצועיים הרלוונטיים במשרד המשפטים.

המשפטים, בתיאום עם גופי המטה  -ביצוע פעולות נוספות שעניינן תיאום המאבק בגזענות, שיוטלו על ידי הנהלת משרד 

 ם.הרלוונטיי

לפעול להכנה של רשימת מומחים, אנשי מקצוע, שחקנים, יוצרים ובעלי כישורים רלבנטיים אחרים מקרב יוצאי אתיופיה, 

שאפשר לפנות אליהם ולהיעזר בהם לגיוון המומחים המופיעים בתקשורת, באמצעות יצירת שיתוף פעולה עם גורמי מגזר 

 שלישי.

 ה ואשר יקדמו מסרים מתאימים למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה.הפקת שידורים יזומים, שיופצו מטעם הממשל

משכך, אמונה היחידה על תיאום וסנכרון כלל הפעילות הממשלתית בכל הנוגע למיגור גזענות ואפליה ממסדית כנגד כלל 

 ת ציבורי.האוכלוסיות אזרחי מדינת ישראל, בקשר למדיניות והתנהלות משרדי ממשלה ומוסדות ציבוריים במתן שירו

התקיימה ועדת בוחנים לבחירת "מתאם המאבק בגזענות". ועדת הבוחנים בחרה בעו"ד אווקה קובי זנה,  14.12.2016בתאריך 

תקנים קבועים ושני  5החל עו"ד זנה בתפקידו באופן רשמי. ליחידה אושרו  1.2.2017להקים ולעמוד בראש היחידה. בתאריך 

 רט להלן:תקני סטודנטים שרובם אוישו, כמפו

 . 2017פברואר  1 -עו"ד אווקה )קובי( זנה, ראש היחידה

 . 2018בפברואר  22 -ר גליה בונה, מנהלת תחום מומחיות ושותפויות”ד

 . 2017נובמבר  13 –רז, עוזרת ראשית ומרכזת תחום הטיפול בתלונות -ד אסתר ביסוור”עו

 .2017ספטמבר  10 -נות בקי בן שמעון, מרכזת מנהלה, תיאום ומעקב הטיפול בתלו’ גב

 .2017אוגוסט  -שתי סטודנטיות

 טרם החל בהליך מכרז לאיוש התקן.  -משפטן בכיר

 



 פעילות היחידה למיגור הגזענות הממסדית

יחידה החלה את פעילותה עם תחילת כניסתו של ראש היחידה לתפקידו. ראש היחידה פרסם אמצעי קשר עם היחידה, ניפגש ה

ממשלה ומהחברה האזרחית שעוסקים בנושאים רלוונטיים. היחידה מצויה בקשר רציף עם ארגונים עם נציגים בכירים מה

מהחברה האזרחית ונוצרו שיתופי פעולה טובים שכללו הפניית תלונות ליחידה ופגישות היוועצות. בהמשך, פרסמה היחידה דף 

, לרבות אפשרות הגשת תלונות באופן מקווןאינטרנט, שכלל את מסמך הקמת היחידה ואמצעי הקשר המגוונים עם היחידה
2
. 

 היחידה מקבלת תלונות בנושאים מגוונים הקשורים לגזענות ממסדית וכוללים: 

 מדיניות, נהלים והתנהלות. -גזענות ממסדית

 גזענות במרחב הציבורי ובמוסדות ציבור.

 התנהגות גזענית של עובדים בשירות הציבורי.

 ת חוק.התנהגות גזענית של גורמי אכיפ

 גזענות בתרבות ובתקשורת.

 אחר: כל תלונה שעניינה חשד להתנהגות גזענית במרחב הציבורי.

התלונות מטופלות ביחידה על פי נוהל טיפול בתלונות
3

. התלונות שמתקבלות ביחידה נבדקות באופן ראשוני וככל שהן מעוררות 

וזנת התלונה למערכת ממוחשבת ומועברת לטיפול עובד/ת חשד להתנהלות גזענית של מוסד ציבורי והפליה על רקע גזעני, מ

ביחידה. התלונה מוזנת במערכת ממוחשבת ומתבצע מעקב אחר הטיפול בתלונה בתוך היחידה וכן בטיפול המצוי בתחום גורם 

 ממשלתי אחר מחוץ ליחידה. 

זמן הטיפול ועד לקבלת החלטה  היחידה שמה לה למטרה לחזק את אמון הציבור בכל הקשור למיגור הגזענות הממסדית וכל

 סופית, מעדכנת היחידה את הפונה אודות ההתקדמות הטיפול בתלונתו ומקיימת "סגירת מעגל", ללא קשר לתוצאות התלונה.

נות יודע כי תלונתו נלקחת ברצי -המתלונן -יצירת מציאות של טיפול ומעקב בתלונות המתקבלות ביחידה, והעובדה כי האזרח

 ם, תהווה, לתפיסתנו, תרומה לחיזוק אמון הציבור והגדלת היקף הפניות ליחידה. ומטופלת עד תו

 כמו כן, יזמה היחידה פעילות לאיתור מופעי גזענות ברשתות החברתיות ובתקשורת, ופועלת גם בתחום זה.

 

 יישום המלצות דוח פלמור -פרק ב'

 ל ידי משרדי הממשלה השוניםע
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 . מצורף נוהל טיפול בתלונות 

 



משרדי למיגור גזענות, הידוע גם בשם "ועדת פלמור", גובש דו"ח מכונן -ל הצוות הביןבתום מספר חודשי עבודה מאומצים ש

אשר מרכז הצעות יישומיות להתמודדות ולביעור הגזענות במגזר הציבורי ובמקומות נוספים במרחב הציבורי. בישיבת ועדת 

ת ממשלה מחייבות שעל משרדי , אימצה ממשלת ישראל את כל הצעות הועדה כהחלטו19.8.2016שרים שהתקיימה ביום 

הממשלה השונים ליישמן. אחד מתפקידיה המרכזיים של יחידת התיאום הוא מעקב אחר יישום החלטות אלה על ידי משרדי 

ממשלה שונים. פרק זה יפרט את החלטות הממשלה הנוגעות למשרדי הממשלה השונים ואת האופן בו יושמו החלטות אלה 

 במשרדים השונים.

דה היא כי יישום החלטות ממשלה הינה משמעותית לחיזוק אמון הציבור במוסדות המדינה ופעילות הממשלה למען תפיסת היחי

לא  -הציבור. לכן, יישום כלל המלצות ועדת פלמור קריטי לחיזוק אמון הציבור במוסדות המדינה בכלל ובהחלטות ממשלה בפרט

 ראלית. רק של ישראלים יוצאי אתיופיה, אלא של כלל החברה היש

 , ומידת יישומן. 2254 -ו 1958בפרק זה, כאמור, יפורטו כלל המלצות ועדת פלמור, שאומצו בהחלטות ממשלה מס' 

 משרד המשפטים

 חלטה: הקמת יחידת תיאום במשרד המשפטים. ה

ות ואפליה תיאור ההחלטה: הקמת יחידה במשרד המשפטים שתתאם ותסנכרן את הפעילות את הפעילות הממשלתית במניעת גזענ

 להלן: "יחידת התיאום". 

 . בוצעסטאטוס: 

הוקמה יחידה ממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים. היחידה הוקמה על ידי עו"ד אווקה קובי זנה, אשר עומד 

. כחלק מיישום החלטת הממשלה והצורך בקידום המאבק בגזענות מוקדם ככל האפשר, נוצרו 1.2.2017בראשה החל מיום 

 שתיות שיאפשרו את פעילות היחידה כבר בראשית דרכה. ת

נבנו תשתיות לוגיסטיות ומנהלתיות לקבלת תלונות ותיעודן באופן ממוחשב. היחידה מטפלת בתלונות, מתאמת את פעילות 

 הממשלה למניעת גזענות מוסדית ועוקבת אחר יישום החלטות הממשלה בנושא.

 ההחלטה: מינוי מועצה ציבורית.

 החלטה: מינוי מועצה ציבורית בלתי תלויה שתלווה את יחידת התיאום ותהווה לה גוףתיאור ה

 מייעץ. במועצה יהיו חברים נציגי משרדי הממשלה ונציגי החברה האזרחית אנשי ציבור

 המועצה ייקבעו על ידי שרת המשפטים ויכללו, בין היתר: –ומומחים. תפקידי 

 של יחידת התיאום.מתן חוות דעת על הצעת תוכנית העבודה  

 לדון בדוח השנתי של יחידת התיאום

 בוצע. סטטוס:

. חברי המועצה התכנסו לראשונה 2017מינוי חברי המועצה הציבורית על ידי שרת המשפטים הסתיים ברבעון הרביעי של שנת 

( לנשיאת בית המשפט , במעמד מנכ"לית משרד המשפטים ויו"ר המועצה, אליקים רובינשטיין המשנה )בדימוס17.12.17ביום 

 העליון.



בת המועצה הציבורית המייעצת ליחידה, היא גורם חשוב בקידום פעילות היחידה. המועצה הציבורית היא בלתי תלויה, המורכ

מנציגי משרדי הממשלה בכירים ורלוונטיים לנושא המאבק בגזענות הממסדית, מכהנים בה אנשי ציבור ומומחים בתחומים 

ית גוף מייעץ ליחידה, המשקפת את כלל החברה הישראלית ואתגרי החברה בהתמודדות מול הגזענות הממסד הרלוונטיים, מהווה

 באשר היא.

על פי החלטת הממשלה, המועצה תוקם באישור שרת המשפטים ותפקידי המועצה הציבורית, מעבר למוגדר בהחלטת הממשלה, 

 ייקבעו על ידי שרת המשפטים.

 :להלן חברי המועצה הציבורית

 אליקים רובינשטיין המשנה )בדימוס( לנשיאת בית המשפט העליון.יו"ר המועצה: 

 חברי המועצה המייעצת:

 הסנגור הציבורי הראשי. -ד"ר יואב ספיר

 מנהל הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. -ד גלעד סממה”עו

 נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה. -ד מרים כבהא”עו 

 לקה לעניינים מיוחדים בפרקליטות המדינה.מנהלת המח -ד נורית ליטמן”עו 

 ממלא מקום נציב שירות המדינה. -מר אודי פרוואר 

 משרד החינוך,  מפמ"ר מדעי החברה ומנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים. -דניאלה פרידמן’ גב

 ראש מחלקת משמעת במשטרת ישראל. -מ מירי היבנר”נצ

 משפטים בקריה אקדמית "אונו".הפקולטה ל דיקאן -יובל אלבשן’ פרופ 

 עו"ד פנינה תמנו שטה )חברותה במועצה הסתיימה עם מינויה לכנסת כח"כית(. 

 מנכ"ל ארגון "מעוז". -ד"ר יואב הלר 

 ראש גרעין "הנני". -הרב משה סלומון

 מקימת ומנהלת פרויקט "חברותא". -גב' ריקי סיטון

 מכללה האקדמית בית ברל ומרצה בכיר ללשון עברית.ראש המכון האקדמי הערבי לחינוך ב -ד"ר עלי ותד

 משוררת ופעילה חברתית, מנהלת מרכז תרבות יוצאי בריה"מ. -אלכס ריף

 יזם חברתי ואיש חינוך, מנהל אחריות חברתית ב "גזית גלוב" בע"מ. -ציון רגב

המועצה פנה, בשם חברי המועצה,  המועצה הציבורית החלה את פעילות ומהווה, כאמור, גורם חשוב לפעילות היחידה. יו"ר

למזכירות הממשלה ועמד על המציאות הקיימת ועל הצורך כי הממשלה ושרי הממשלה ינחו את הגורמים במשרדיהם ליישם את 

החלטת הממשלה. 
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 . פנייתו של יו"ר המועצה לחברי הממשלה מצורף כנספח 

 



ההחלטה: ביטול אגרת בית משפט בתביעות לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה 

 .0002-למקומות ציבוריים, התש"ס

חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים מבקש לקדם ערכי שוויון ומניעת אפליה במתן שירות לציבור. יחד עם זאת, נמצא  תיאור:

כי דרישת תשלום אגרה בתביעות אלה מהווה חסם בפני הציבור להגשת תביעות מסוג זה וכך לא מתגשמת תכלית חקיקת החוק. 

ק איסור הפליה במוצרים ושירותים הוחלט כי יש לבטל את אגרת בית משפט בתביעות על מנת לעודד הגשת תביעות לפי חו

 שתוגשנה לפי חוק זה.

  לא בוצע.סטטוס: 

טרם הוכן נוסח לתיקון החוק ואין פעילות רלוונטית לקידום ביטול אגרת בית המשפט כאמור. עם זאת, נמסר לנו כי עצם הגשת 

שפטים, כחלק מתיקון חוק הסיוע המשפטי, שיאפשר מתן סיוע משפטי חינם ללא מבחן תביעות על ידי הסיוע המשפטי במשרד המ

 כלכלי בתביעה לפי חוק איסור הפליה בשירותים ומוצרים, יש פטור מובנה מאגרת בית משפט בתביעות של הסיוע המשפטי. 

משכך, יש לאפשר לציבור, שאינו לתפיסתנו, חוק איסור הפליה בשירותים ומוצרים, הינו חוק חשוב שיש לפעול למימושו. 

 מעוניין להסתייע בסיוע המשפטי ומעוניין לתבוע באופן עצמאי, לזכות גם מפטור אגרת בית משפט. 

ההחלטה: ייצוג ע"י הסנגוריה הציבורית לחשוד אשר טוען כי הופעלה כלפיו אלימות 

 משטרתית במסגרת האירועים בגינם הוא נחשד.

חושת האמון של אזרחים במשטרה ובמחלקה לחקירות שוטרים )מח"ש( הוחלט כי יש למנות על מנת להגביר את ת תיאור:

, אשר טוען כי הופעלה נגדו אלימות משטרתית על רקע גזעני במהלך האירועים בגינם הוא נחשד אם יחפוץ לחשודסניגור ציבורי 

 בכך ובמידה ולא מונה לו סניגור פרטי.

 .בוצע סטטוס:

 .14.1.2018כל ההליך הפרוצדוראלי הנדרש לתיקון התקנות ונכנס לתוקף ביום  תיקון התקנות עבר את

ההחלטה: ייצוג על ידי לשכות הסיוע המשפטי ללא מבחן כלכלי בהליכים בגין פגיעה בשוויון 

-או הפליה לפי חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, התש"ס

0002. 

, כך שיבוטל המבחן הכלכלי בהליכים בגין פגיעה 1972תשל"ב -שעה( לתוספת לחוק הסיוע המשפטיתיקון )הוראת  תיאור:

, במשך שלוש שנים, 2000-בשוויון או הפליה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, התש"ס

 לחוק הסיוע המשפטי לא יחול. 3וסעיף 

 בהליך ביצוע. סטטוס:

, אושר בוועדת שרים לענייני 2018הופץ תזכיר חוק לתיקון חוק הסיוע לאחר הערות הציבור. במהלך חודש ינואר  23.7.17 ביום

 חקיקה והועבר לאישור המליאה בכנסת. 

תיקון חוק הסיוע המשפטי, מהווה אמצעי חשוב לטיפול בתופעות ההפליה של מוסדות ציבור ונותני שירות ציבורי, ביחס 

 ונות בחברה הישראלית. לאוכלוסיות ש

תיקון חוק הסיוע המשפטי, אשר יאפשר סיוע משפטי חינם ללא מבחן כלכלי לצורך תביעה לפי חוק איסור הפליה בשירותים 

ובמוצרים, חשוב ומשמעותי. למעשה, מערך הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, בהובלתו של עו"ד גלעד סממה, מהווה גורם 



. כבר עתה, בטרם קודם תיקון החוק, פועל הסיוע המשפטי בקידום ומימוש זכויות אזרחים שנפגעו מסייע חשוב לפעילות היחידה

 על רקע גזעני, זאת במסגרת תחולת חוק הסיוע המשפטי המחייב עמידה במבחן זכאות. 

 ההחלטה: הקמת בתי משפטי קהילתיים בערים בהן ריכוז גבוה של יוצאי אתיופיה.

, נועד לסייע בצמצום התופעה של עבריינות חוזרת באמצעות מתן דגש לתהליכי השיקום, תוך בית המשפט הקהילתי תיאור:

ד הסתמכות על שירותי רווחה ומענים קהילתיים. מדובר בהליך ייחודי, אשר פועל במסגרת ההליך הפלילי השגרתי, אולם לצ

 לה המוצעים במסגרת ההליך הרגיל. במסגרתזאת מאפשר לבית המשפט לפקח על הליך שיקומי, הכולל כלים ומענים רחבים מא

 ההחלטה הורחב פיילוט בתי משפט קהילתיים לאזורים בהם יש שיעור גבוה של יוצאי אתיופיה. 

 בוצע.סטטוס: 

בתי(. רבתי משפט קהילתיים: באר שבע )ב"ש, חורה, דימונה(, רמלה )רמלה, לוד, רחובות( ותל אביב )תל אביב  3כיום פועלים 

 וסף צפוי להיפתח בנצרת. פתיחת בתי משפט קהילתיים נוספים יעשה לאחר חקיקה שתסדיר את הנושא.בית משפט נ

 משרדית למניעה וצמצום עבריינות בקרב בני נוער.-ההחלטה: מינוי מתאמת בין

ל טין. עהטיפול בעניינו של אדם החשוד במעורבות פלילית משליך באופן ממשי על עתידו, קל וחומר כאשר מדובר בק תיאור:

ים משרדי בין הגופים האמונים על מניעת עבריינות של קטינים ועל טיפול בקטינ-כן הוחלט כי יש להגביר את התיאום הבין

 משרדי למניעה וצמצום עבריינות בקרב בני נוער.-עבריינים על ידי מינוי מתאם בין

 . בוצע: סטטוס

 ן משרדית למניעה וצמצום עבריינות בקרב בני נוער. מונתה עו"ד מיכל גולד לתפקיד: מתאמת בי 13.11.17ביום 

 היועץ המשפטי לממשלה

ההחלטה: הליכים משמעתיים בשירות המדינה, במשטרת ישראל ושירות בתי סוהר במקרים 

 5של גילויי גזענות.

לית של עובד " בדיני המשמעת באופן הכולל התנהגות פיזית או מילוהתנהגות שאינה הולמתבחינת האפשרות לפרש " יאור:ת

גות או משרת ציבור שיש בה משום גזענות או הפליה, במטרה לעשות שימוש במערך הדין המשמעתי, בנוסף לטיפול מנהלי בהתנה

 כאמור.

 .בוצע סטטוס:

יעת במסגרת יישום המלצות ועדת פלמור, היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, פנה לנציב שירות המדינה בנושא: קב

 היר:ת או התבטאות גזענית של עובד מדינה כעבירות משמעת והגברת האכיפה ביחס לעבירות מסוג זה. היועץ המשפטי הבהתנהגו

( לחוק שירות 3)17התנהגות שאינה הולמת״ שבסעיף “עמדתי היא שעבירת המשמעת בדבר “

כי כוללת כבר כיום את ההתנהגויות המתוארות לעיל. דומה  1963-המדינה )משמעת(, תשכ״ג

אין חולק שתפקידו ומעמדו של עובד ציבור אינו יכול להלום כל התנהגות או התבטאות מפלה 

                                                           
5

 מ"ש בעניין הגברת הדין המשמעתי מצורפת כנספח . החלטת היוע

 



או גזענית, וכי התנהגויות או התבטאויות מסוג זה פוגעות בצורה חמורה בתדמיתו של השירות 

 הציבורי ובאמון הציבור בו."

 עוד קבע היועץ המשפטי לממשלה כי:

יסוד, אני רואה תועלת רבה, ולו מבחינה ציבורית,  הגם שהדברים הם בבחינת מושכלות“

בחידוד הדברים על ידך לכלל עובדי השירות הציבורי. בנוסף, אציע לשקול את הגברת האכיפה 

המשמעתית ביחס להתנהגויות או התבטאויות אלו במקרים המתאימים לכך, וזאת לצד נקיטת 

 צעדים מינהליים נוספים המתחייבים לפי העניין.

לציין, כי אני רואה חשיבות גדולה במאבק נחוש ובלתי מתפשר בתופעת הגזענות  למותר

 -ו” נושא הדגל“והאפליה בחברה הישראלית. בהקשר זה, ראוי לו לשירות הציבורי להיות 

 ”.במאבק האמור” ראש המחנה“

פינטו, ששימש כמדריך במרכז בענין זה ראוי לציין כי אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה העמיד לדין משמעתי את ברוך 

להכשרה מקצועית של משרד הכלכלה, בגין התבטאויות פוגעניות שהשמיע כלפי תלמידים בקורס שבו לימד, לרבות התבטאויות 

גזעניות כלפי תלמיד ממוצא אתיופי. בית הדין למשמעת של עובדי המדינה הרשיע לאחר ניהול הליך הוכחות את העובד בעבירות 

והטיל עליו אמצעי משמעת של נזיפה  1963–ג”( לחוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ3(, )2(, )1) 17יפים משמעת לפי סע

ופסילה לצמיתות לכל תפקיד הוראה או הדרכה בשירות המדינהחמורה, הורדה בשתי דרגות למשך שנה וחצי 
6
. 

 גור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה בראשותבטיעוניה לעונש הפנתה נציגת התביעה את בית הדין לדוח המסכם של הצוות למי

ואושר על ידי הממשלה, וכן לדבר הקמתה של  2016מנכ"לית משרד המשפטים, הגב' אמי פלמור, אשר התפרסם בחודש יולי 

ניה היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות כחלק מיישומו של הדו"ח, יחידה אשר ליוותה את ההליך. התובעת הפנתה בטיעו

ת הדו"ח בדבר הצורך בהגברת האכיפה והעמדתם לדין משמעתי של עובדי ציבור בגין התנהגות בלתי הולמת על רקע להמלצו

  גילויי גזענות.

 בית הדין למשמעת קבע בגזר דינו כי :

"הביטויים הגזעניים שהשמיע הנאשם באופן כללי ) "כושי" ( והשמעת אמירות פוגעניות 

פי )"אני האלוהים שלך"; "תחזור לעבוד בחקלאות עם כלפי אברהם על רקע מוצאו האתיו

אלה הם דברי בלע גזעניים בעליל, ואנו מביעים סלידתנו הגמורה מהם. ”( הרפת שלך

התבטאויות אלה קשות וחמורות בשל אופיין הפוגעני והגזעני, ויש בהן כדי לפגוע בערך 

 ”החברתי המוגן של כבוד האדם וחירותו.

 עוד קבע בית הדין: 

תנהגותו של הנאשם לא נעשתה מתוך חוסר הבנה או מתוך קלות דעת, אלא מתוך אמונה ה“

פנימית עמוקה שאכן קיימת נחיתות אצל בני העדה האתיופית. ביטוי לדפוס חשיבתו זה עולה 
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 , מצורף כנספח157.16. גזר הדין בבד"מ: 

 



יש לו “הן מכישלונו בעבירה דומה בקורס קודם, הן מתשובתו ביחס לנאשם בחקירתו הנגדית : 

 לא למד אף פעם, לא לימדו אותו לחשוב, בא מתרבות אחרת לגמרי".בעיה שכלית של אדם ש

אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה שותף מלא למאבק  “אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה, העבירה מסר ברור לפיו: 

נה. האגף יפעל למיגור תופעת הגזענות בשירות המדינה, ויגלה אפס סובלנות כלפי גילויי גזענות כלשהם מצד עובדי המדי

להעמדה לדין משמעתי של עובדי מדינה אשר יתבטאו או יפעלו באופן גזעני ויעמוד על ענישה מחמירה באירועים אלו, 

 כפי שפעל גם במקרה זה.

 ההחלטה: הליכים משמעתיים כלפי בעלי מקצועות רישויים.

יון מטעם המדינה כמו מקצועות הרפואה, עריכת במדינת ישראל קיימים מספר מקצועות שהעוסק בהם מחויב בקבלת ריש יאור:ת

דין, פסיכולוגיה וכדומה. בעלי המקצועות הללו כפופים לרגולציה ולרוב גם לדין משמעתי מתוך הכרה בחשיבות הפיקוח על 

ות הנעשה בתחומים אלה. מפאת כך קיימת חשיבות רבה בנקיטת כל האמצעים על ידי המדינה במקרים בהם יימצא כי בעלי מקצוע

רישויים התנהגו באופן גזעני ומפלה שכן העוסקים במקצועות הרישויים מספקים שירותים לציבור וקיימת חשיבות רבה בכך 

שהתנהגותם תהיה כזו המכבדת את הציבור. משמעות החלטה זו היא מסר חד משמעי שמעבירה המדינה כי לא תהיה מוכנה לסבול 

רחבים. הדין הקיים לגבי חלק מהמקצעות הרישויים מתאר את עבירת המשמעת יחס גזעני גם בקרב עובדי ציבור במעגלים 

לגביהם בצורה סגורה ועל כן הוצע כי היועמ"ש ישקול להוציא הנחיה לתובעים המשמעתיים של המקצועות הרישויים, שבה 

 ויות גזעניות ומפלות.יבהיר את מדיניותו בכל הנוגע לנקיטת הליכים משמעתיים במקרים בהם יש תשתית ראייתית להתנהג

 סטטוס: בהליך ביצוע 

הסדרת הדין המשמעתי כלפי בעלי מקצועות רישויים, מצריך בחינה רחבה בשל קיומם של חוקים שונים המסדירים מקצועות 

בעלי רישויים ובחלקם אף יש כללי אתיקה המסדירים התנהגות הולמת של בעל רישיון עיסוק במקצוע. נושא זה מצוי בבחינה 

 ידי הגורמים הרלוונטיים בלשכת היועץ המשפטי לממשלה. על

החלטה: הממשלה רושמת לפניה את הודעת היועץ המשפטי לממשלה כי בכוונתו לקיים דיון 

 ולהכריע בעניין שאלת הגורם שיוסמך לקיים חקירה במישור המשמעתי באירועים בהם

ביעת מח"ש האירוע אינו התעורר חשד לשימוש בכוח שלא כדין על ידי שוטר, כאשר לפי ק

עולה כדי עבירה פלילית. תיבחן גם שאלת העברת התלונות שעניינן התנהגות גזענית או פסולה 

 של שוטר ממח"ש לאגף המשמעת במשטרת ישראל.

 סטאטוס: בוצע.

ים ליישום עו"ד אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ריכז נושא מורכב זה והשיג הסכמות של כלל הגורמים הרלוונטי

 המלצות דוח הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, בעניין הטיפול בעבירות משמעת שעניינן שימוש בכוח על ידי שוטר.

ד ליכט לטיפול בעבירות משמעת של שוטרים לפיו, יועברו ”היועץ המשפטי לממשלה אימץ את המתווה אותו גיבש והציע עו

 נה משמעתית תיקים שבהם:למשטרה לבדיקה פרטנית לצורך בחי

 התלונה בתיק היא על שימוש מינורי בכח, או שימוש בכוח שלא חרג במידה רבה ממידת הכוח שנדרשה בנסיבות העניין.

 התיק נסגר במח״ש ללא חקירה או בדיקה מקדימה.

 ויים המחויבים(.לחסד״פ, בשינ 59ההחלטה שלא לפתוח בחקירה היא מן הטעם שאין בדבר עניין לציבור )בהתאם לסעיף 



ק בנוסף, על פי המתווה, יועברו למשטרה כל התיקים בהם בוצעה חקירה או בדיקה מקדימה במח״ש, אך הוחלט לסגור את התי

 -תמכל עילה שהיא מבלי להעמיד את החשוד לדין פלילי או משמעתי. זאת, על מנת שמשטרת ישראל תוכל לקיים בחינה מערכתי

 ים.מסקנות, הפקת לקחים וגיבוש תובנות בנושא זה, לרבות בחינת היבטים המשמעתיים והמערכתימנהלית־ פיקודית לשם הסקת 

הדגיש היועץ המשפטי לממשלה את החשיבות הרבה בטיפול בכל הנוגע לטיפול בהתבטאויות גזעניות במישור משמעתי, 

 מים לכך. בין היתר בכלים משמעתיים במקרים המתאי בהתבטאויות גזעניות מצידם של שוטרים,

יש לציין כי מתווה זה דורש תיקונים לצורך בניית מערך עם סמכויות חקירה בתוך משטרת ישראל, לכן הנחה היועץ המשפטי 

בהתאם למתווה 14.4לממשלה את עו"ד אבי ליכט לפנות:"לפרקליטות המדינה לצורך תיקון הנחיית פרקליט המדינה מס׳ 
7

, על 

וספת הראשונה לחוק המשטרהלת 19הצעת נוסח להסמכה לפי פרט 
8

, התואם את המתווה והמקובל על הגורמים 2006, התשס״ו־

”הרלוונטיים, ועל פנייה למח״ש ולמשטרה על מנת שייערכו ליישום המתווה האמור בתוך זמן קצר
9
. 

 פרקליטות המדינה

ההחלטה: העברת מידע למח"ש ולמחלקת משמעת במשטרה מגורמי אכיפה ותביעה כאשר 

 יפול עולה חשד להתנהלות גזענית או פסולה.במהלך ט

רמי במקרים בהם אגב טיפול או בדיקת תיק על ידי גורמי אכיפה ותביעה עולה חשד להתנהלות גזענית ופסולה מצד גו יאור:ת

אכיפת החוק, יש לדווח על כך. הוחלט כי יש להנחות את גורמי האכיפה והתביעה במשרד המשפטים לדווח למח"ש במשרד 

 טים או למחלקת משמעת במשטרת ישראל, לפי העניין, על כל חשד להתנהלות כזו שמתעוררת.המשפ

 בוצע. סטטוס:

פרקליטות המדינה, באמצעות המשנה לפרקליט המדינה עו"ד שלמה למברגר, הפיצה הנחיה לראש אח״מ במשטרת ישראל, 

ורמי אירועים המעוררים חשד להתנהלות פסולה של ג פרקליטי המחוזות וראש חטיבת התביעות, לפיה תובע או פרקליט ידווח על

 האכיפה כלפי אדם או קבוצת אנשים על רקע מוצאם.

ם תובע או פרקליט, אשר נתקל בעת עבודתו, כגון בעת בחינת תיק חקירה, כאירועים המעוררי“פרקליטות המדינה הנחתה כי 

ם, חים(, על רקע מוצא מסוים של אדם או של קבוצת אנשיחשד להתנהלות פסולה של שוטרים או גורמי אכיפה אחרים )כגון פק

 ידווח על כך למנהל היחידה בה הוא משרת, ובמידת הצורך, יעביר אליו גם את התיק בו מדובר, לצורך בחינה מעמיקה של

 ”.חשדות אלה
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 סמכות החקירה והעמדה לדין בתלונה נגד שוטר. -14.4. הנחית פרקליט המדינה מס' 

8
סמכות כדין ובלא הצדק סביר, : "שימוש בכוח כלפי אדם במסגרת מילוי תפקיד, בלא 2006 -לתוספת הראשונה לחוק המשטרה התשס"ו 19. פרט 

 מעבר למידה הנדרשת או בניגוד לפקודות משטרת ישראל או לכל הוראה אחרת שניתנה כדין."

 

9
 . החלטת היועץ המשפטי לממשלה מצורפת כנספח

 



דה, דיווח ליחי -ודשים אחת לשלושה ח -כמו כן הונחו מנהלי היחידות ]פרקליטי מחוז, ראש חטיבת התביעות, וכד׳[ להעביר 

ובר הכולל את כל הפניות שהגיעו אליהם במסגרת יישום הנחייה זו, לצורך בחינה מעמיקה של הדברים, בדגש על בחינה אם מד

 ’.תופעה‘ב 

 פרקליטות המדינה פירטה בהנחייתה דוגמאות למקרים בהם נדרש דיווח והעברת התיק לבחינה במקרים הבאים:

 א מסוים, כאשר על פניו אין עילה נראית לעין לאותה פנייה;פניית שוטר לאדם ממוצ

אינטראקציה בין שוטר לקבוצת אנשים אשר חלקה כולל אנשים ממגזר מסוים, אשר התמקדה דווקא באלו השייכים 

 לאותו מגזר;

בר פתיחה וניהול חקירה כנגד אדם, כאשר נראה שחומר הראיות לא הצדיק פתיחה בחקירה, ומתעורר חשד שמא הד

 נעשה על רקע מוצאו;

 הפעלת כוח בלתי סביר של שוטר כנגד אדם, כאשר מתעורר חשד שהדבר נעשה על רקע מוצאו;

כי  יודגש, כי תיקים בהם מדווח הנחקר על אלימות או על כל התנהלות אחרת של שוטר, המעלה חשד לפלילים, תוך שהוא טוען

 ובל, ובמקביל יועבר דיווח והעתק של התיק לגורם הרלוונטי בהתאםהדבר נעשה על רקע מוצאו, יועבר החומר למח״ש, כמק

 להנחיה זו.

הנחיה נכנסה לתוקף בינואר 
10

2018. 

 ההחלטה: תרגום לשפה האמהרית של מסמכים הנשלחים לחשודים על ידי מח"ש והפרקליטות.

ת, הוחלט כי יש לתרגם לאמהרית על מנת להגביר את השקיפות והאמינות של גופים כמו המשטרה, מח"ש והפרקליטו יאור:ת

 את כלל המסמכים הרשמיים המוצאים על ידי מח"ש והפרקליטות, המופנים לחשודים יוצאי אתיופיה או לבני משפחותיהם.

 בהליך ביצוע. סטטוס:

 פרקליטות המדינה פועלת לתרגום תכנים מרכזיים לשפה האמהרית. עודכנו כי נבחנה האפשרות לבנות אתר שלם באמהרית,

אולם מסתבר שמבחינה טכנית הפלטפורמה לא מאפשרת תרגום האתר לשפה האמהרית. לכן, תורגמו תכנים מרכזיים לשפה 

האמהרית
11

 . 

 נציבות שירות המדינה

 ההחלטה: מינוי ממונה משרדי למניעת גזענות במשרדי הממשלה ובגופים הרלוונטיים.

די הממשלה לרבות בצה"ל, במשטרה ובשב"ס, הוחלט כי בכל משרד על מנת לייעל את מדיניות מיגור הגזענות במשר יאור:ת

 ממשלתי ימונה גורם משרדי מקצועי, שיהווה כתובת משרדית להגשת תלונות והפנייתן לגורם המוסמך על פי דין, ירכז את

 הפעולות המשרדיות בנושא גזענות וייעץ למנכ"ל המשרד בתחומים המקצועיים של מניעת גזענות.
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 . הנחיית המשנה לפרקליט המדינה מצורפת כנספח
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י ניעת גזענות יהיו כפופים מקצועית ליחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, ויעברו הכשרה מתאימה על ידהממונים למ

 היחידה ותהווה עבורם כתובת מקצועית לפניות ולהתייעצויות.

סטטוס: בוצע 
12
. 

משרדי למניעת גזענות ב כחלק משמעותי מיישום המלצות ועדת פלמור, יצאה הנחייה של מ"מ נציב שירות המדינה, למנות ממונים

ר משרדי ממשלה נדרשו למנות ממונה למניעת גזענות בתפקיד נפרד. שאר משרדי הממשלה, אוש 19ממשלה. במסגרת הנחיה זו, 

ם, גיוון להם למנות ממונה שיעסוק בגיוון תעסוקתי ובמניעת גזענות גם יחד. ההיתר למשרדים מסוימים למנות ממונה לשני תחומי

ת גזענות, נבעה מבחינת הממשק של המשרד עם מקבלי שירות, בעיקר נבחנה השאלה אם המשרד נותן שירות תעסוקתי ומניע

 פרונטלי מוגבר, גודל המשרד ועוד. 

לאחר העברת רשימת הממונים על ידי נציבות שירות המדינה, קיימה היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, כנס ממונים 

במשרד המשפטים
13

 . 

ונה, לה נבנית תכנית הכשרה מסודרת להכשרת הממונים, בשיתוף פעולה עם נציבות שירות המדינה, בהובלת ד"ר גליה בבימים א

 מנהלת מומחיות ושותפיות ביחידה האחראית על ליווי והכשרת הממונים. 

להלן פירוט משרדי ממשלה בהם מונו ממונים למניעת גזענות 

 ופרטי התקשרות עימם:

    

תל  -בית חולים שיבא

 השומר
 michal.menashe@sheba.gov.il 03-5303531 מנשה מיכל

 משה לייזר בית חולים רמב"ם
– 04-7771958 

-050-6265135  

M_LEIZZER@rambam.health.g

ov.il 

 

 מרב ליסובסקי  משרד ביטחון הפנים
50-62720690 

02-5429906 

meravl@mops.gov.il 

 

 02-5081015 ד"ר שלומית אבני  משרד הבריאות
zero.racism@MOH.HEALTH.G

OV.IL 
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  .כנסח מצורפת ,ממונים למינוי המדינה שירות נציב הנחיית .
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 050-6217623 אלעד ארליך משרד הכלכלה
Elad.Ehrlich@Economy.gov.il 

 

העבודה, רווחה 

 ושירותים חברתיים
 LIATE@MOLSA.GOV.IL 02-6752427 ליאת ארגז

 050-6231551 גבריאל כהן שירותי דת
gavrielc@dat.gov.il 

 

 EfratG@tourism.gov.il 02-6664345 גרומן-אפרת מאיר משרד התיירות

 orit@eca.gov.il 054-4716946  אורי צור  רשות האכיפה והגבייה 

 ישראל אסרף נציבות שירות המדינה
052-9206020, 

 02-6705694 

ISRAELAS@CSC.GOV.IL 

 ויש רשות המיסים: רמי ק רשות המיסים בישראל
050-6209568 

02-6559789 

RamKe@taxes.gov.il 

  

 מכס ומע"מ 
מיכל אחיטוב מנהלת תחום 

 בכירה תכנון וכלכלה

02-6663930  

 פקס:

02-6663632 

michalac2@taxes.gov.il 

 

  ogolovkin@poria.health.gov.il 04-6652604 אולגה גולובקין בית חולים פוריה

 04-8307015 ורד פרנס בית חולים פילמן
vered.parnas@flim.health.gov.il 

 

 ליאורה קרפ בית חולים נתניה דורות
09-8630106  

050-6261106 

Liora.karp@dorot.health.gov.il 

 

מרכז לבריאות הנפש 

 מעלה כרמל
 04-8559220/1 מזל חבקוק

mazal.havakuk@psmh.health.go

v.il 

 



    

מרכז לבריאות הנפש 

 שער מנשה
  moriya@sm.health.gov.il 050-265202 יה מוריה חזק

 09-8980393 שירה צלקה לב השרון
shirat@lev-hasharon.co.il 

 

מרכז לבריאות הנפש 

 ים-אברבנאל בת
 roni.balelly@abr.health.gov.il 03-5552603  רוני בללי

מרכז לבריאות הנפש 

 איתנים כפר שאול
 02-6551519 יפה סידס

yafa.sides@moh.gov.il 

 

מרכז לבריאות הנפש 

 שבע-באר
 08-6401613 אלי בן פורת 

eli.benporat@PBSH.HEALTH.

GOV.IL 

 

 050-6207723 סופי עופר משרד האוצר 
sophie@mof.gov.il 

 

  02-5847678 סמדר לוי זיזי משרד בינוי 
smadarl@moch.gov.il 

 

 02-6553883 דולי תמרוב הגנת הסביבה
DOLY@SVIVA.GOV.IL 

 

 קרן סליפקין משרד החוץ
02-5303526 

/050-6203508 

 Keren.slifkin@mfa.gov.il 

 

 03-9485799 ציפי פרידקין חקלאות ופיתח הכפר
tsipip@moag.gov.il 

 

 meitalb@mse.gov.il  02-6547021 מיטל בן נון חן שיוון חברתי 

משרד המדע תרבות 

 והספורט
 מנאר גברין

02-5411142 

050-6218353 

Manarj@most.gov.il 

תשתיות הלאומיות, 

 האנרגיה והמים 
 אושרה חיוקה

02-5006828  

 

ohayuka@energy.gov.il 



    

 sharonc@ims.gov.il 03-9403120 כרמית שרון  השירות המטאורולוגי

 mirib@aa.gov.il 02-5458563 מירי בן שבת  רשות הגבלים עסקיים

 050-6241306 ליאת שלמה שירותים וטרינרים
liats@moag.gov.il 

 

 050-6220254 רויטל אלפסי מנהל המחקר החקלאי
REVITAL@VOLCANI.AGRI.

GOV.IL 

 danield@cbs.gov.il 02-6592272 דניאלה דרביש בלמ"ס

 08-6268733 קובי בן הרוש רשות הבדואים
KobiBe@moag.gov.il 

 

   חני דורי בתי דין רבניים 
hanydo@rbc.gov.il 

 

 lilahy@102.gov.il 03-9532206 יחזקאל  לילך סרפיאן ות והצלהכבא

מינהל לחינוך 

התיישבותי ועליית 

 הנוער

 sigalith@mchp.gov.il 050-6221542 סיגלית הרוש

  AnatKa@taxes.gov.il 02-5688462 ענת כלב שירות עיבוד ממוחשבים

 

 

 ם ועובדים במגזר הציבורי.ההחלטה: סדנאות לגיוון תעסוקתי ולמיגור גזענות למנהלי

הנציבות תערוך סדנאות בנושאי גיוון תעסוקתי ומיגור גזענות לעובדים במגזר הציבורי ובעיקר מנהלים במשרדי  יאור:ת

 הממשלה ויחידות הסמך על מנת להפחית סטריאוטיפים ולהגדלת הפתיחות לגיוון תעסוקתי.



  בהליך ביצוע. סטטוס:

כי הועברה סדנה למרכזי בחינות ומבחנים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך. הדרכות נוספות  נציבות שירות המדינה עדכנה,

ברמה המשרדית מהוות חלק מתוכנית העבודה שתיושם באופן מערכתי ע"י הממונה על הגיוון התעסוקתי. בנוסף נושאים אלו 

תחום זה מוטמעים כחלק מהנושאים הנכללים מתכני הקורס לממונים המשרדיים לגיוון תעסוקתי. כמו כן נושאים מ  יהיו חלק

 בקורסים במדרשה הלאומית למנהלים בשירות המדינה.

 ההחלטה: ביצוע סקר אקלים וגיוון במשרדי ממשלה.

בכל שנה נערך בין עובדי נציבות שירות המדינה סקר עמדות ואקלים ארגוני. הוחלט כי במסגרת סקר זה ייכללו שאלות יאור: ת

ת גיוון תעסוקתי, תחושות העובדים בארגון באשר לסובלנות של הארגון מחוץ ובפנים וכן תפיסות המתייחסות לסוגיו

סטריאוטיפיות או גזעניות של העובד עצמו. סקר זה ימדוד באופן איכותי את האקלים הארגוני בתחום הגיוון התעסוקתי ויחס 

אנושי אשר יוכל לקבוע היכן להתמקד ולהתערב  הסקר יאפשר קבלת תמונת מצב עדכנית עבור סמנכ"ל ההון כלפי האחר.

בבחירת נושאי ההכשרה, קבוצות העובדים ועוד. כמו כן, יוכל סמנכ"ל ההון האנושי לבחון מגמות שינוי לאורך שנים, להשוות 

הפעלת  בין המצב במשרדו ובין המצב במשרדים אחרים ולהביא לשינוי. מוצע כי בחלוף שנתיים, כשלב שני, יציע משרד הכלכלה

 מדד זה בסקטור הפרטי.

 בהליך ביצוע. סטטוס:

נציבות שירות המדינה עדכנה, כי בקרב עובדי המדינה מועבר סקר עמדות ואקלים ארגוני, במסגרת הנושאים הנכללים בסקר, 

ות המדינה ישנה התייחסות לנושאי גיוון תעסוקתי. תוצאות הסקר מוצגות באופן סדור להנהלות המשרדים. בקשנו מנציבות שיר

 לקבל את תוצאות הסקר, אולם טרם קיבלנו זאת עד השלמת דוח זה. 

 ההחלטה: דו"ח גיוון תעסוקתי ומדד הכלה במשרדי ממשלה.

 פרסום דו"ח שנתי אודות תעסוקה שיוונית במשרדי הממשלה. יאור:ת

  סטטוס: בהליך הביצוע.

ו"ח שנתי בנוגע לעמידה ביעדי הייצוג ההולם של משרדי הממשלה עודכנו על ידי נציבות שירות המדינה כי היה אמור להתפרסם ד

 השונים בהתאם להחלטות הממשלה. טרם קיבלנו עותק מהדו"ח.

מפרסם זו השנה השלישית דו"ח מצב "העסקה שוויונית ורבגונית במשרד המשפטים", במסגרתו  משרד המשפטיםיש לציין כי  

יוון במשרד, בין היתר, התייחס הדוח להעסקת יוצאי אתיופיה במשרד המשפטים הציג משרד המשפטים נתונים מפורטים בדבר הג

 1.5%, אנשים עם מוגבלות 11%יוצאי אתיופיה, העסקת בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית שעומד על  2.3%שעומד על 

 . 3.2%ובני האוכלוסיה החרדית 

תי ותיאר את מצב בית הנשיא בנוגע לעמידה ביעדי הייצוג ההולם של כמו כן, בית הנשיא פירסם בשנה החולפת דוח גיוון תעסוק

 האוכלוסיות השונות.

 ההחלטה: הקמת מאגר להשמת אקדמאים יוצאי אתיופיה במשרות בשירות המדינה.

הקמת מאגר של מועמדים יוצאי אתיופיה אקדמאיים למשרות אקדמאיות ייעודיות )נציב שירות המדינה יוכל לשקול  יאור:ת

משך להרחיב את המאגר גם למשרות שאינן מיועדות( בכפוף להוראות חוק המינויים. מועמדים שיעברו בהצלחה את הליכי בה

המיון יכללו במאגר. כל משרד ממשלתי אשר יבקש להעסיק עובד יוצא אתיופיה יוכל לפנות למאגר ולאתר מועמד מתאים בהליך 



קליטת עובדים יוצאי אתיופיה לשירות המדינה במישרין, על פי הוראות חוק מקוצר. חשוב לציין שאין במאגר זה בכדי למנוע 

 המינויים.

 בהליך ביצוע.  סטטוס:

אים" נציבות שירות המדינה עדכנה, כי ישנן סוגיות הקשורות לשוני בין המשרות השונות בשירות המדינה, כך שמשרות ל"אקדמ

יות תנאי הסף הנדרשים וגם פרופיל המועמד מבחינת כישורים ומיומנויכולות להיות שונות מאוד אלו מאלו, באופן כזה שגם 

 נבדל בין המשרות.

ן משכך, מסרה נציבות שירות המדינה, כי הפורמט הנוכחי של מכרז מאגר בו נעשה שימוש היום אינו מתאים, שכן הוא מכוו

 למאגר משרות הזהות בתנאי הסף ופרופיל הגיוס.

ורית, ד, עיתונאי או איש מדיניות ציב”ס, עו”אתיופיה משרות שונות, ולא דומה משרה של עו במשרדי הממשלה מיועדות ליוצאי

 מבחינת ההשכלה וסט הכישורים ומיומנויות.

ימת מנציבות שירות המדינה נמסר כי יש ניסיון, בשיתוף האגף לבחינות ומכרזים, לאפיין תהליך שיאפשר מצד אחד יצירת רש

קיד( או אי ל את הסיכוי לביצוע השמות, ומצד שני לא יחייב יצירת מנגנון מיון כפול )כללי ולפי תפמועמדים פוטנציאליים שיגדי

 הלימה בתיאום הציפיות בין המועמדים למשרדים. 

 ההחלטה: חניכה ורשתיות לנקלטים בתחילת דרכם המקצועית.

 פות לעובדים מאוכלוסיות הייצוג. הליכי חניכה ורשתיות לכלל העובדים הנקלטים בשירות המדינה, עם עדי יאור:ת

 בהליך ביצוע. סטטוס:

ו נציבות שירות המדינה עדכנה, כי בשנה האחרונה מתקיימות הדרכות אוריינטציה לכלל עובדי המדינה. במסגרת הדרכות אל

ה הבכיר ישננכללים גם נושאי גיוון. לגבי חניכה, נעשית בשלב ראשון לסגל הבכיר ולעתודות הסגל הבכיר, בעתודות הסגל 

 הקפדה על ייצוג הולם ואיתור אקטיבי של אוכלוסיות הגיוון.

ציבות לא הוצגה לנו תכנית ברורה וסדורה לחניכה ורשתיות של אוכלוסיות זכאיות קידום. עם זאת, היחידה מצויה בקשר עם הנ

ידום, קנקלטים מאוכלוסיות זכאיות  כדי להרחיב את החניכה של נקלטים חדשים לשירות המדינה, על פי הצורך. חניכה נכונה של

 תסייע לנקלטים בשירות המדינה בתחילת דרכם. 

 

 משרד החינוך

 ההחלטה: עתודה ניהולית של מורים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך.

 בחינת דרכים לאיתור מורים מצוינים יוצאי אתיופיה לשם הקמת עתודה ניהולית ייעודית לעידוד יוצאי אתיופיה יאור:ת

 שתלבות במערכת החינוך בתפקידי ניהול.לה

 בוצע. סטטוס:
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, המשנה למנהל הכללי במשרד החינוך, לכלל הרפרנטים המחוזיים לתכנית "דרך 

 חדשה" ומנהלים רלוונטיים, לקבלת רשימות מורים יוצאי אתיופיה בעלי פוטנציאל לתפקידי ניהול. 

שעות בשנת תשע"ח וייתכן  30בהיקף של  2018במרץ  21-ת בחרו מורים המתאימים לתוכנית וההכשרה תחל במנהלי המחוזו

 המשך בשנה"ל תשע"ט. התכנית תכלול מפגשים מחוזיים ומפגשים ארציים.

ההחלטה: בניית תכנית עבודה ליצירת אקלים חיובי לטיפול בדעות קדומות ומופעי גזענות 

 לכלל המורים. באמצעות השתלמויות חובה

ספרי, המאפשרים שילוב מוצלח של מורים ומנהלים יוצאי אתיופיה -על מנת לאפשר סביבת עבודה ואקלים בית יאור:ת

הטיות והתייחסות שוויונית לתלמידים, יש לעבוד עם צוותי הוראה, עם מנהלים ועם עובדי משרד החינוך על הדעות הקדומות וה

דרכים בנושא זה, אשר יכללו, בין היתר, דרכי התמודדות עם סיטואציות של גזענות בכיתה ושלהם. יש לקיים השתלמויות חובה 

 לדבר על שונות וגזענות, בהתאמה לגיל, באופן מפעיל, מעמיק ומעצים. 

 .מנהליםברוח דומה, על משרד החינוך להכניס יחידת חובה לרב תרבותיות ושונות, עם דגש על גזענות, במסלולי הכשרות מורים ו

 בהליך ביצוע. סטטוס:

גרת תשע"ט, שולב נושא התמודדות עם גזענות כחלק מיעדי המשרד, ובמס-משרד החינוך עדכן, כי בתכנית העבודה לשנים תשע"ז

רת מורים במסג 800-זו מוצעות השתלמויות לכלל הצוות החינוכי. עוד עודכנו כי בשנה האחרונה השתלמו בפיתוח המקצועי כ

 זו כל מורה הלוקח חלק בתוכנית גם מיישם עם תלמידיו את התוכנית.  המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, במסגרת

 להשתלם בהשתלמות חובה.  באשר להשתלמויות חובה כפי החלטת הממשלה, נמסר כי אין באפשרותם לחייב בתי ספר ומורים

צב. נועדה לשפר את המלהבנתנו, המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים היה קיים, והחלטת הממשלה במסגרת אימוץ דוח פלמור, 

 לא ברור מה השינוי, מה היקף הפעילות בנושא ועצם העובדה שלא ניתן לחייב השתלמות בנושא זה, מעוררת קשיים ליישום

, החלטה זו, כך שיש צורך בבחינת אפשרויות אחרות להעביר השתלמויות מתאימות למיגור גזענות במשרד החינוך. לצורך כך

  ונות, בין היתר, לכלול תכני מיגור גזענות במסגרת הכשרות מורים בשיתוף פעולה עם המל"ג.היחידה בוחנת אפשרויות ש

 ההחלטה: הכשרת עובדי הוראה לטיפול בדעות קדומות ומניעת גזענות. 

ל לטיפוהכשרה שיטתית ומחייבת של מנהלים, מורים ועובדי מטה בנושא גזענות, ליצירת אקלים חיובי במסגרות החינוך ויאור: ת

 בדעות קדומות.

 לא בוצע. סטטוס:

למרות שהכוונה הייתה לטיפול בדעות קדומות של כלל עובדי ההוראה במשרד החינוך, מסר משרד החינוך כי לאחר בחינת 

 לא מיישמים בשלב זה החלטה זו משיקולים -הנושא בעניין הכשרה שיטתית של מורים, מנהלים ועובדי מטה למניעת גזענות

 תקציביים. 

ד החינוך מסר כי חסרים משאבים לטיפול בנושא הכשרת עובדי משרד החינוך לסוגיו )מנהליים ופדגוגיים( למניעת גלויי גזענות משר

עובדים  2,953 -מבנים שונים ברחבי הארץ לכ  14-ואפליה. עניין זה יחייב עבודה של למידה להכשרה, לרבות הכשרה שתופעל ב
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שעות סדנא לקבוצה, בקבוצות  15 -עוד נמסר לנו, כי כדי לקיים הכשרה אפקטיבית יש להשקיע כמפקחים פדגוגיים.  541 -מנהליים ו

במידה ויתקבל ₪.  487,500שעות סדנא בעלות כוללת של  1,625קבוצות עבודה סה"כ  135 -איש יש ולהפעיל כ 25שלא יעלו על 

ופיתוח הסדנא יגבש צוות המקצועי של משרד החינוך ויבנה  תקציב זה, הציע משרד החינוך שיתוף פעולה בנושא זה, וכי את התכנים

 עם הצוות המקצועי של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות.

ההחלטה: תכני היסטוריה ומורשת של יהדות אתיופיה והגברת השימוש בתכנים על שונות 

 לרבות שונות של צבע עור, בהקשרים חיוביים.

ורים בספרי לימוד בנושאי היסטוריה ומורשת יהדות אתיופיה ובשונות ובתכנים לימודיים הקשהגברת השימוש בתכנים ו יאור:ת

 בדמויות מרכזיות של בני הקהילה כיום ולאורך הדורות.

 סטטוס: בוצע.

ובה "תכנית לימודים רב תחומית" בנושא מורשת יהדות אתיופיה. תכנית זו כוללת  משרד החינוך הקים פלטפורמה אינטרנטית

פעילויות ומערכי שיעור בתחומי דעת על הרצף הגילאי. בכל אחת מקבוצות הגיל ונדרשים המנהלים להתוות התייחסות  90

ל בנושא: ”, הפיץ משרד החינוך חוזר מנכ2017יחידות לימוד לפחות. בחודש יולי  2לנושא מורשת יהדות אתיופיה בהיקף של 

ת יוצאי אתיופיהתוכנית רב תחומית בנושא תרבותה ומורשתה של קהיל
15

 . 

 בשלב זה, מדובר בתכנית לימודים בפלטפורמה אינטרנטית ולא בהכנסת מורשת יהדות אתיופיה לתוך ספרי הלימוד של משרד

 . החינוך. יש לציין כי משרד החינוך נכון ופתוח להמשיך ולבחון אפשרויות הטמעת מורשת יהדות אתיופיה במערכת החינוך

 ים על שונות לרבות שונות של צבע עור, בהקשרים חיוביים.להגברת השימוש בתכנבאשר 

דת מסר משרד החינוך, כי הן הקהילה האתיופית והן מומחים אקדמיים, כדוגמת פרופ' עירן הלפרין, אשר גם הופיע בפני וע

ספרי הלימוד הדוגמאות ב פלמור, גורסים כי אין זה נכון להבחין בין קבוצות שונות ולהפעיל תכניות ייחודיות לקבוצה זו או אחרת.

 עומדות בתקנים מחמירים הכוללים בין היתר העדר אפליה בהקשר של השסעים השונים בחברה הישראלית. כמו כן, חג הסיגד

 פיה.מצוין בלוח האירועים של מוסדות החינוך היהודיים וגם הוא מחייב את בתי הספר והגנים ללמידה על מורשת יהדות אתיו

ל ן אפשרויות שונות ביחד עם משרד החינוך, לאופן הנכון של שימוש חיובי בתכנים של שונות בהקשר שהיחידה תמשיך לבחו

 צבע עור. 

ההחלטה: פיתוח מנגנונים לתמרוץ בתי ספר לעידוד יצירה של בני נוער יוצאי אתיופיה, 

 במסגרת לימודיהם בתיכון במגמות קולנוע ותיאטרון.

גיל בוצאי אתיופיה הזדמנות לבטא את קולם הייחודי בתחומי האומנות באופן מקצועי כבר על מנת לאפשר לבני נוער ייאור: ת

הצעיר ועל מנת לחשוף את בני נוער האחרים ליצירותיהם של נערים ונערות יוצאי אתיופיה יש צורך להגביר את היצירה 

 הקולנועית והתרבותית בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה.

 בהליך ביצוע. סטטוס:
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רד החינוך נמסר כי כבר קיימת תכנית להקצאת שעות תגבור ליצירה משותפת של בני נוער. במסגרת עבודת המטה לחינוך ממש

אזרחי וחיים משותפים, במזכירות הפדגוגית, מוקצות מדי שנה שעות תגבור ליצירה משותפת של בני נוער )מכלל הקבוצות 

טט את המומחים האקדמיים ותפיסה הקהילה האתיופית שלא להדגיש בחברה הישראלית(. גם כאן מבקשים במשרד החינוך לצ

קבוצה זו או אחרת ולאור האמור לעיל, לדעתם אין צורך בעדכון התכנית מ"סובלנות" ל"מניעת גזענות וחיים משותפים" שכן 

ניינים בכך יכולים להגיש היא אינה מבחינה בין קהל זה או אחר אלא מקדמת מניעת גזענות כעקרון בסיסי. בתי ספר ומורים המעו

 בקשה ותכנית עבודה מסודרת ועד כה לא היה קושי לאשר את הקצאת השעות לבתי הספר שעמדו בדרישות. 

להפיץ בקרב מנהלים את התוכנית על מנת להעלות את המודעות ולעודד את בתי הספר ו עם זאת, בקשנו ממשרד החינוך לפעול

 לקחת חלק בתוכנית זו. 

 בתי ספר לעידוד יצירה ותכנים נגד גזענות. ההחלטה: תמרוץ

פיתוח מנגנונים לתמרוץ בתי ספר חטיבות עליונות, לשם עידוד יצירה של בני נוער בסוגיות של התמודדות עם גזענות  יאור:ת

גמות בהקשרי קהילת יוצאי אתיופיה, ועידוד הנכחת צדדי החוזק והטוב שבקהילה. הדבר ייעשה, במסגרת לימודיהם בתיכון במ

קולנוע ותיאטרון. באמצעות הענקת "פרס שר החינוך" ליצירות מצטיינות ועריכת הופעות/הקרנות של היצירות בפני בני נוער 

 בבתי ספר בכל רחבי הארץ. 

  לא בוצע. סטטוס:

מחייב  לא חובה ותמרוץממשרד החינוך נמסר כי אין בידם את המשאבים על מנת לקדם את מימוש ההחלטה, וכי עניין זה: "

 ". תקציב

 משרד האוצר

 ההחלטה: הוספת תניה האוסרת גזענות בחוזים ממשלתיים.

הוספת תניה חוזית בחוזים ממשלתיים לאספקת שירותים לציבור ובהתקשרויות שביצוען נעשה בתוך  יאור ההחלטה:ת

ההיגיון שהמדינה צריכה למגר  הממשלה, האוסרת התנהגות גזענית או מפלה על ידי הגופים המתקשרים או העובדים בהם מתוך

 גזענות לא רק בקרב עובדיה אלא גם בקרב הגופים עימם היא מתקשרת.

 סטטוס: בהליך ביצוע.

 עודכנו כי מינהל הרכש הממשלתי הונחה לקבוע הוראות מתאימות במסגרת הוראות התכ"ם וע"פ המלצות הצוות הבין משרדי. 

 ת עקרון הגיוון התעסוקתי.ההחלטה: עדיפות בהליכי מכרז לספק המיישם א

מתן עדיפות במכרזי רכש לספקים, המיישמים את עקרון הגיוון התעסוקתי בדרגות בכירות וברמות שכר מעל  יאור ההחלטה:ת

 הממוצע במשק, והצגת הממצאים בפני ועדת השרים לקידום השילוב של יוצאי אתיופיה.

 : בוצע באופן חלקי.סטטוס

תיאום כי לאחר בחינת הנושא והמשמעויות הנלוות לכך הוסקה מסקנה לפיה, על מנת לבחון את ממשרד האוצר נמסר ליחידת ה

מידת הגיון התעסוקתי אצל ספקי הממשלה כחלק מהליך הרכש הממשלתי, נדרש גורם ממשלתי מקצועי בתחום הגיוון התעסוקתי 

 אשר יקבע עבור כל מעסיק אם הוא מקיים את דרישת הגיוון התעסוקתי. 



 הכלכלה, התעשייה והמסחר משרד

 ההחלטה: מפגש בין מעסיקים למועסקים פוטנציאלים.

על מנת להגדיל את המפגש בין מעסיקים ומועסקים פוטנציאליים יש להרבות את מספר היוזמות אשר יובילו  יאור ההחלטה:ת

 יוצאי אתיופיה.לאיוש והשמה בתפקידים משמעותיים בהתאם לפיזור גיאוגרפי, כך שיקנה עדיפות למועמדים 

  בוצע. סטטוס:

לשכת הממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה, התעשייה והמסחר מעסיקה רכזת קשרי מעסיקים הפועלת באופן רציף על מנת 

לאפשר ולקדם השמות פרטניות של אקדמאים יוצאי אתיופיה במסגרת חברות מובילות במשק. עד כה נעשו עשרות השמות 

ישראל, קוקה קולה, אלביט ועוד. בנוסף, במסגרת התכנית פותח מודל לעבודה עם מעסיקים אשר  בחברות מובילות כגון רכבת

כולל הכשרה בתחום הרלוונטי למעסיק והתחייבות המעסיק לקליטת המשתתפים. המודל יושם במספר תחומים ועם מספר חברות 

 מובילות במשק ביניהן:

על, חברת החשמל ותע"ש. לימודי הנדסאים במסלול  -השמה כעובדים באל מחזורים( 3הכשרת הנדסאי חשמל, מכונות ותעופה. )

 ₪. 1500 -חודש במימון מלא ודמי קיום חודשיים של כ 17אינטנסיבי של 

 קורס רשמות רפואיות )קידום מקצועי למזכירות רפואיות( השמה ב"כללית" ו "באסותא".

 ון עתידי לקורס פרמדיקים(.מחזורים( בהשמה כעובדי מד"א )תכנ 2קורס נהגים חובשים )

 התקיים יום חשיפה לתפקיד הסוור וסדנאות הכנה למרכז הערכה בנמל אשדוד. המועמדים לתפקיד זה עדיין בתהליך המיון.

 ההחלטה: מכינה לשוק העבודה. 

ה לתרבות קיום מכינות להכשרת מועמדים מול מעסיקים, החושפת אותם בצורה מבוקרת ותוך ליווי והכוונ יאור ההחלטה:ת

 ארגונית ספציפית ולמיומנויות העבודה הנדרשות במסגרתה.

  סטטוס: בוצע.

סדנאות "מפתחות קריירה" להכנת המשתתפים לעולם  4ממשרד הכלכלה, התעשייה והמסחר נמסר ליחידת התיאום כי התקיימו 

מעסיקים מתחומים שונים בשוק  העבודה. הסדנאות כללו מתן כלים ומיומנויות להשתלבות בעולם העבודה וסימולציות עם

 העבודה להכנת המשתתפים לראיון בסביבות עבודות שונות.

סדנאות הכנה למרכזי הערכה. הסדנאות התקיימו בשיתוף חברות השמה במטרה להכין את המשתתפים  4כמו כן, התקיימו 

 לתהליכי המיון של חברות מובילות במשק.

ע במימון שוברי הכנה למבחנים פסיכוטכניים הנדרשים כחלק מתהליך המיון בחברות עוד נמסר כי התוכנית סייעה וממשיכה לסיי

המובילות בשוק העבודה כמו: נציבות שרות המדינה, חברת החשמל, וכו'. במסגרת זו התקיימו מספר מפגשים להכרות עם חברות 

 על, אלביט ועוד.-שונות במשק כגון חברת חשמל, נמל אשדוד, תעשייה אווירית, אל

 נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה



החלטה: נציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה תפעל להגביר את היקף הפעילות של הנציבות, 

הגברת האכיפה, שיפור היכולת לתת מענה מיטבי לכלל הפניות, הנגשת הנציבות  -ובתוך כך

 לאוכלוסיות הפונות אליה בתלונות בגין אפליה לרבות יוצאי אתיופיה.

 התקשורת משרד

 ההחלטה: ערוץ שידורים להנכחה ישראלית אתיופית. 

הנחיית המועצה לשידורי כבלים ולווין לתמוך בערוץ או ברצועת שידורים מסחריים בעברית, שיהוו במה יאור ההחלטה: ת

 עת.להצגת תכנים טלוויזיוניים מגוונים המנכיחים את החוויה הישראלית אתיופית, לתקופה מוגדרת שתיבחן מעת ל

  סטטוס: לא בוצע.

ויגשים את מטרות  פתרון שמחייב אמנם תיקון חקיקה -מהמועצה לשידורי כבלים ולווין נמסר, כי בעבר הציעו פתרון למצב

מדי שנה לתמיכה מלש"ח המיועדים  4.8העברת הוועדה במלואן בכל הקשור לאחריות שר התקשורת. פתרון זה עיקרו ב

לתאגיד השידור הישראלי להפקה של הפקות מקור טלוויזיוניות ליוצאי תקציב ייעודי באמהרית וטיגרינית כבשידורים 

העברת כספי התמיכה לאחריות התאגיד תפתור את כל הבעיות שעלו במסגרת  -אתיופיה. עמדת המועצה לשידורי כבלים ולווין

 יישום החלטה זו:

שאינו דובר אמהרית ייחשף להפקות, וציבור דוברי  הצפייה בהפקות תתאפשר ללא תשלום לכלל הציבור, ובכך גם הציבור

 האמהרית יוכל לצפות בהן ללא נטל כלכלי כלל. 

החלוקה התקציבית תתבצע על ידי אנשי התוכן של התאגיד, העוסקים בתוכן טלוויזיוני באופן קבוע ויבצעו את העבודה באופן 

עשית על ידי המועצה, שהיא גוף רגולטורי, ולא על מקצועי כחלק משגרת העבודה שלהם )כיום חלוקת התקציב להפקות נ

 ידי אנשי מקצוע העוסקים בתוכן טלוויזיוני כעיקר תפקידם(.

מקרב עובדי התאגיד ישנם יוצאי אתיופיה הדוברים את השפה ומכירים את התרבות הרלוונטית, בניגוד למועצה )כרגע זולת יועץ 

ופיה כלל; כלומר הצוות אינו מכיר את ההוויה התרבותית ואינו דובר את חיצוני, אין בצוות שמחלק את התקציב יוצאי אתי

 השפה של ההפקות הנתמכות(.

 ההחלטה: בחינה מחקרית של ייצוג מגוון.

עריכת מחקר, אחת לשנתיים, הבוחן באופן תקופתי את מידת הנוכחות של קבוצות שונות בחברה הישראלית  יאור ההחלטה:ת

 ונים של עשייה תקשורתית. ואיכותה ברבדים ובסוגים ש

 . בהליך ביצועסטטוס: 

מועצת הרשות השנייה אישרה את הקמתה של ועדה לשילוב אוכלוסיות מהפריפריה החברתית בחברה הישראלית בשוק 

התקשורת, אשר תבחן את הדרכים להגדלת ייצוגם ושילובם של קבוצות אלה בתקשורת, וזאת תוך שיתוף גופי השידור בטלוויזיה 

 מרה סנבטו.’ דיו וגורמים רלוונטיים אחרים. בראש הועדה עומדת חברת המועצה גבובר

במסגרת פעילותה, מתעתדת הועדה לערוך מחקר בתקופה הקרובה הבוחן את נוכחותן של קבוצות מהפריפריה החברתית בעשיה 

ת כמראיינים, כמרואיינים, התקשורתית, בכלל זה יבחן המחקר כיצד משתלבים חברי הקבוצות האמורות בעשיה התקשורתי

 כפרשנים וכיוצא בכך.



 משרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים

 ההחלטה: נוכחות מתורגמן לשפה האמהרית.

על מנת להגביר את האמון והשקיפות בגורמי הרווחה נדרש כי בפגישות עם שירות המבחן לנוער, שנוכחים  יאור ההחלטה:ת

 י עברית, יהיה מתורגמן.בהם הורים של חשוד, שאינם דובר

 בוצע. סטטוס: 

נערכו בכל מחוזות שירות  2017ועד לחודש אוגוסט  2016ליחידת התיאום נמסר כי במהלך התקופה שבין חודש ספטמבר  

שיחות עם מתורגמנים לשפות האמהרית או טגרנ'ית עבור הורים של חשודים יוצאי אתיופיה שאינם דוברי  68המבחן בארץ 

 ף, התקיימו שיחות עם מתורגמן עבור משפחות שהוזמנו לשיחות במעונות חסות הנוער.עברית. בנוס

כמו כן, במסגרת התוכניות המופעלות במסגרת "הדרך החדשה" בשרות המבחן, מועסקים עובדים מלווים ומתאמים יוצאי אתיופיה 

עובדים אלה דואגים להנגשת השירותים ומיצוי המסייעים באופן שוטף וקבוע עם הורי הנערים יוצאי אתיופיה. במסגרת תפקידם, 

 הזכויות של המשפחות בקהילה כולל גם סיוע בתרגום.

 ההחלטה: תרגום לאמהרית מסמכים רשמיים של גורמי שירות המבחן לנוער.

ים תרגום לאמהרית של כלל המסמכים הרשמיים המוצאים על ידי גורמי שירות המבחן לנוער שבמשרדו, המופנ יאור ההחלטה:ת

 לחשודים יוצאי אתיופיה או לבני משפחותיהם.

  בוצע. סטטוס:

שירות המבחן לנוער תרגם לאמהרית דף הסבר להורים על תפקיד שרות המבחן, תפקיד קצין המבחן וחשיבות הפגישה, בנוסף 

 תורגם טופס הזמנה לפגישה ראשונה בשירות המבחן לנוער.

 משרד התרבות והספורט

 לנוע" ליוצרים צעירים בני העדה האתיופית.ההחלטה: הקמת "חממת קו

על מנת לעודד ולהשפיע על הנכחת יצירה וייצוג של בני העדה האתיופית בכלי התקשורת הוחלט כי משרד  יאור ההחלטה:ת

החינוך יפרסם מכרז להקמת חממת קולנוע אשר תבטא את קולותיהם הייחודיים של בנות ובני העדה ותהווה היצע לרשתות 

 יה והמרשתת השונות. הטלוויז

 בהליך ביצוע.  סטטוס:

משרד התרבות והספורט מסר, כי עתיד לפרסם בקרוב מכרז להקמת חממות ועוגנים, במסגרתם תוקצה לפחות חממה אחת לטובת 

 יוצרות ויוצרים בני העדה האתיופית במגוון תחומי האומנויות. 

 לעידוד יוצרים יוצאי אתיופיה. ההחלטה: הקמת קרן להכשרה ראשונית לכל תחומי האמנויות 

על מנת לעודד הכשרה של יוצרים ויוצרות בגירים יוצאי אתיופיה בתחומי האומניות כמו כתיבה, הפקה ובימוי יאור ההחלטה: ת

יש להקים קרן להכשרה ראשונית לכל תחומי האומניות לעידוד יוצרים יוצאי אתיופיה ובכך להגביר את ההנכחה החיובית של 

 תיופיה.יוצאי א

 סטטוס: בהליך ביצוע. 



משרד התרבות והספורט מסר, כי פורסם מכרז להקמתה של קרן ליוצרים עצמאיים אשר מתוכה יוקצה סכום של כחצי מיליון 

לטובת יוצרות ויוצרים מהעדה האתיופית. מעבר לכך, נמסר ממשרד התרבות, כי הוא תומך במלגות לסטודנטים/יות ₪ 

 עתידה להיות מכסה לטובת בנות ובני העדה האתיופית. 2018קציב בפריפריה, וכי בשנת הת

 בקשנו לקבל אסמכתאות לפרסום מכרז כאמור, ולא קיבלנו. 

 ההחלטה: הקמת קרן לייזום פרויקטים על ידי אמנים, יוצרות ויוצרים יוצאי אתיופיה.

על ידי  יוצאי אתיופיה: סיוע בייזום פרויקטים אמנים, יוצרות ויוצרים -הקמת קרן לייזום פרויקטים על ידי  יאור ההחלטה:ת

 אמנים ויוצרים יוצאי  אתיופיה.

 בהליך ביצוע. סטטוס:

ל סמשרד התרבות והספורט מסר, כי מעניקים סיוע בייזום פרויקטים על ידי אמנים ויוצרים יוצאי אתיופיה באמצעות תקנת 

פריה החברתית והגיאוגרפית. צוות המפקחות של תקנת סלע יוזמות תרבות חדשות בפרי 420-תרבות עירוני ליזום למעלה מ

 מעודד את הערים השונות, בהן ישנם ריכוזים של בני ובנות העדה, להקצות יוזמות לטיפוח המורשת והמסורת של העדה.

הדות משרד התרבות והספורט מסר עוד, כי הוא תומך בפסטיבלים ובאירועי תרבות המעלים על נס את מורשתה המפוארת של י

 אתיופיה.

יקטים עוד נמסר בעניין זה, כי מצויים במהלך מתקדם של תוכנית העבודה של התאגיד למורשת יהדות אתיופיה, שכבר מקיים פרו

תה משמעותיים להעצמת התרבות של העדה, כמו הסיגדיאדה ופסטיבל הפיוט, ובאמצעותו ייפתחו פרויקטים רבים נוספים להעצמ

 של העדה.

 משטרת ישראל-ניםמשרד לביטחון פ

 ההחלטה: נהלים לשימוש בטייזר. 

זר עמעיון בנהלי המשטרה בעבר בעניין שימוש בטייזר ניתן היה להתרשם כי מתאפשר שימוש רחב יחסית בטייזר ככלי  יאור:ת

אינם משרדי למיגור גזענות נמצא כי נהלי המשטרה הקיימים היום -למעצר חשוד. כאשר נבחנו הנהלים על ידי הצוות הבין

ת על כן, הומלץ על בחינה מחודש מדגישים דיים את החובה לעשיית שימוש מידתי ומרוסן ככל האפשר בכלי אכיפה חריג זה.

ם של הנהלים, ביחד עם הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים, על מנת לצמצם את השימוש בטייזר וזאת רק למקרים המצדיקי

 זאת. 

 בוצע. סטטוס:

ומתקיים מעקב לשימוש מרוסן בטייזרהופצה הנחיה בנושא 
16

. עיון בהנחיה החדשה לשימוש בטייזר עולה, כי קיים שיפור משמעותי 

בנוהל החדש לשימוש בטייזר בתחומים הנוגעים לשיקול דעת השוטר בטרם שימוש בטייזר, פיקוח ברמת היחידה, ברמת המחוז 

 ובקרה מדגמית של שימוש בטייזר על ידי קצין טייזר ארצי.

 החלטה: תיעוד בווידאו של חקירות קטינים.ה

                                                           
16

 . לצרף עותק מהנחיה כנספח

 



משרדי עלה כי יוצאי אתיופיה ממעטים בהגשת תלונות כנגד שוטרים למח"ש שכן ברוב המקרים -מדו"ח הצוות הביןיאור: ת

התיעוד הראשוני והיחיד לתלונתם הוא הודעתם במשטרה. תיעוד חקירות הווידאו הוא ראיה מרכזית לבחינת טענתם של חשודים 

אי אתיופיה, שלפיה מערכת אכיפת החוק מתנכלת להם, וכלי חשוב לבחינת הטענות המושמעות בעניין אלימות פסולה יוצ

 שהופעלה נגדם מצד השוטרים.

  סטטוס: בהליך ביצוע.

עם השלמת יישום ההמלצה של "הוועדה המייעצת לשרת המשפטים בעניין חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א 

" בנוגע להרחבת חובת התיעוד החזותי, כך שהמשטרה תתעד בווידאו חקירת קטינים חשודים בעבירות מסוג פשע, תורחב 1971-

בהדרגה חובת התיעוד החזותי גם לחקירות קטינים החשודים בעבירות נגד שוטרים מסוג עוון, בכפוף להקצאת המקורות 

 התקציביים הדרושים לנושא ולסדר עדיפויות תקציבי.

בבירור שערכה יחידת התיאום במשרד המשפטים עולה, כי בשלב זה הופץ תזכיר חוק בנושא, אולם  תייחסות יחידת התיאום:ה

 קידום החוק מתעכב בשל נושא תקציבי. 

ההחלטה: בחינה מחודשת וריענון הנהלים הקיימים להחזקת עצורים בתחנות המשטרה, ובייחוד 

 להחזקת עצורים קטינים. 

משרדי עלה שעצורים מוחזקים לעתים בתחנות המשטרה בדרך שאינה ראויה ועל כן הומלץ כי על -ח הצוות הביןמדו" יאור:ת

המשטרה לבחון את נהליה לאחזקת עצורים בתחנות המשטרה, ולרענן אותם בקרב מפקדי תחנות וכל השוטרים בתפקידים 

 הרלוונטיים לעניין מעצר חשוד.

 בוצע. סטטוס:

 כי מדי פעם נערך ריענון שיגרתי בנושא נהלי שמירת עצורים וקטינים.ממשטרת ישראל נמסר 

 עוד נמסר כי בדיון פנימי שנערך במשטרת ישראל חודדו מספר נושאים מהותיים בנושא החזקת עצורים, למשל:

לטו בכל זאת כל קליטות העצורים, שע"פ סקירות מודיעין קובע השב"ס כי אינם יכולים להיקלט בבית המעצר הטריטוריאלי ייק

 בבית המעצר הקרוב ובאחריות שב"ס להעבירם הלאה. משמעות הדבר היא כי לא תתבצענה נסיעות של ניידות סיור בכל הארץ.

ש בכל שעות היממה. ”קטינים ונשים ייקלטו בכל שעות היממה בבתי המעצר הטריטוריאליים, וכי כלל העצורים ייקלטו בסופ

 ותרות של עצורים.בעקבות כך לא תתקיימנה הלנות מי

 ההחלטה: הדרכת שוטרים למניעת גזענות.

: הדרכת שוטרים למניעת התנהגות גזענית או לא ראויה ממניע גזעני במשטרת ישראל, הנקראת "כשירות תרבותית" יאורת

 המיועדת למנוע מצבים של התנהגות גזענית בידי שוטרים.

 סטטוס: בוצע.

שירות התרבותית נשזר לאורך מסלול הכשרת השוטר והקצין, בהתאם לאתגרי הדרג ממשטרת ישראל נמסר כי תהליך פיתוח הכ

והתפקיד אליהם הוא מוכשר. מטרת ההכשרה התרבותית הינה עיצוב תפיסת תפקיד השוטר ומתן כלים להתמודדות המבצעית 

 אפקטיבית עם אתגרי התפקיד והדרג אשר תורמים לכשירותו המבצעית.

סדנאות לכשירות תרבותית ובין יתר הפעולות בנושא זה בתחנות המשטרה  61הועברו  2017שנת עוד נמסר לנו, כי במהלך 

 הפרוסות ברחבי הארץ הועברו סדנאות בנושא שיטור בחברה מרובת תרבותיות.



 ההחלטה: העברת תלונה על התנהגות גזענית או פסולה למחלקת משמעת במשטרת ישראל.

תלונות הציבור במשטרת ישראל להעביר העתק של כל תלונה שעניינה התנהגות גזענית משטרת ישראל תנחה את יחידת יאור: ת

או פסולה, לידיעת מחלקת המשמעת במשטרת ישראל, זאת לשם תכלול כל הנתונים בעניין תופעה פסולה זו וגיבוש מדיניות 

 אחידה ומותאמת.

  סטטוס: בוצע.

ידת תלונות ציבור במשטרת ישראל בתחילת כל חודש דיווח עם נתונים הגורמים הרלוונטיים במשטרה הונחו להעביר לרכזת יח

 אודות תלונות ציבור שעניינן התנהגות גזענית.

או מפלה של שוטרים,  המפכ"ל ינחה את הגורמים הפיקודיים במשטרה לנתב תלונות בעניין התנהגות גזעניתההחלטה: 

 .2017פיקודיים(. יישום סעיף זה החל מינואר אשר נמצאו מוצדקות, להליכים משמעתיים )בנוסף להליכים 

 תיאור: בשיחה עם רפ"ק שי יאסו אישר, כי המפכ"ל הוציא מכתב בנושא זה, והורה לנתב תלונות בעניין התנהגות גזענית. 

 סטטוס: בוצע.

 ההחלטה: דו"ח שנתי לפירוט הליכים משמעתיים כנגד שוטרים במקרי גזענות.

ו"ח שנתי ובו פירוט התלונות וההליכים המשמעתיים שננקטו נגד שוטרים בגין אלימות או משטרת ישראל תפרסם דיאור: ת

 מעשים פסולים על רקע גזעני, להגברת השקיפות והאמון.

 סטטוס: לא בוצע.

 . בנושא זה, לא פורסם 2018דוח שאמור היה להתפרסם בחודש ינואר 

ות הסגירה של תיקים בדגש על ההחלטה: המפכ"ל ינחה לבצע בקרה נושאית רחבה בנושא עיל

 סגירת תיקי קטינים.

 יאור:ת

  סטטוס: בוצע.

שנים, כשבכל שנה ייערכו הפקת לקחים וריענון נהלים והנחיות  3יחידת הביקורת במשטרת ישראל הונחתה לבצע בקרה למשך 

 .שנים ייבחן האופן היעיל ביותר לפיקוח ובקרה על עילות הסגירה 3לאור ממצאי הבקרה. בתום 

 ההחלטה: תדרוכים להעלאת מודעות לנתונים חריגים.

 ייערכו תדרוכים לתובעים במשטרה להעלאת מודעות לנתונים חריגים, בעיקר ריבוי תיקים של קטינים.יאור: ת

 סטטוס: בוצע.

 תובעים משטרתיים. 200 -נמסר לנו כי בוצעו תדריכים למעלה מ

 ההחלטה: תרגום מסמכים לשפה האמהרית.

משטרה תמשיך ביישום תרגום לאמהרית של מסמכים המוצאים על ידה שעניינם זכויות חשודים, לרבות חשודים היאור: ת

 קטינים, והמופנים לחשודים יוצאי אתיופיה או לבני משפחותיהם.



 סטטוס: בוצע.

 משטרת ישראל תרגמה לשפה האמהרית מספר טפסים בסיסיים, ביניהם:  

 טופס תלונה למח"ש.

 ונן הנלווה לאישור הגשת תלונה.דף הסבר למתל

 טופס יידוע חשוד בדבר זכויותיו בטרם חקירה.

 דף מידע אודות נתיחה לאחר המוות וכן הסכמת בן משפחה לנתיחה לאחר המוות.

 הודעה תחת אזהרה.

 ההחלטה: טופס תלונה ייעודי למח"ש.

למח"ש שיימסר למתלונן על עבירה פלילית נגד  משטרת ישראל בתיאום עם משרד המשפטים, תגבש טופס תלונה ייעודי יאור:ת

 שוטר במעמד החקירה, ושיועבר למח"ש לצורך בירור התלונה.

 סטטוס: בוצע. 

 ההחלטה: נוהל הזדהות בפני שוטר.

 הסדרת סמכות שוטרים לפנות לאזרחים בבקשה להזדהות ואופן מימוש הסמכות כאשר לא מוצגת כמבוקש: יאור: ת

  בהליך ביצוע. סטטוס:

המשטרה העבירה טיוטה לנוהל למשרד המשפטים. נוהל זה אמור להסדיר את נושא דרישת ההזדהות על ידי שוטר באופן מידתי 

 וסדור, ולמנוע אכיפת חוק על רקע מוצא או צבע עור. 

פגישות  היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, העבירה את הערותיה לבעייתיות שבנוהל המתגבש, ובעקבות כך התקיימו

 עם המשנה ליועמ"ש לעניינים פליליים, במשרד המשפטים.

 בשלב זה, אין התקדמות בקידום הנוהל, והוא עדיין מצוי בבחינת הנוהל והערות שהערנו בנושא. 

נושאים מרכזיים, שאינם בהחלטת הממשלה, המצויים במעקב 

 היחידה. 

 משטרת ישראל

מנת שניתן יהיה לתעד את האירוע אשר קדם -יור יצוידו במצלמות על גופם עלשוטרי הס -שיאת מצלמות גוף על ידי שוטריםנ

להליך המעצר. במסגרת ועדת פלמור, עלו טענות על הסלמת אירועי שיטור מינוריים על ידי שוטרים, עד כדי ביצוע מעצרים לא 

ידי שוטרי השטח במטרה להביא -למחויבים. לכן, עלה הצורך, צורך שעלה גם על ידי משטרת ישראל, לנשיאת מצלמות גוף ע

 למפגש מבוקר בין השוטרים לאזרחים.

 סטאטוס: בהליך ביצוע.

משטרת ישראל יזמה ומקדמת את נושא נשיאת המצלמות על שוטרים. עודכנו כי פורסם מכרז רכש לציוד מצלמות אלה וכי  

 .2018החל מאמצע שנת  -יישום ציוד מצלמות על שוטרים



 משרד הבריאות:

 הגבלות תרומות דם על יוצאי אתיופיה. ביטול 

ונגעה למדיניות "מגן דוד אדום" בעניין קבלת תרומות של מנות דם  1996-עדת פלמור התייחסה ל "פרשת הדם" שנחשפה בו

פי המדיניות, שהוסתרה מן התורמים, לא נעשה שימוש בתרומות הדם של יוצאי אתיופיה באופן גורף. בשנת -מיוצאי אתיופיה. על

ידי צוות "מד"א" -, לאחר שביקשה לתרום דם במסגרת יום התרמה שהתקיים בכנסת, חה"כ פנינה תמנו שטה סורבה על2013

בטענה, כי אינה יכולה לתרום דם. זאת בהתאם למדיניות "מד"א". בעקבות חשיפה חוזרת זו הוקמה במשרד הבריאות ועדה 

מד"א בקשר ליוצאי אתיופיה. לאחר עבודת ועדה מקצועית במשרד לבחינת תרומות דם בישראל, בין היתר, בחינת מדיניות 

הבריאות, הגיעה הוועדה המקצועית למסקנה כי יש להשוות את תנאי תרומות הדם של יוצאי אתיופיה לכלל החברה הישראלית
17

 . 

 .בוצעסטאטוס: 

, הופץ חוזר מנכ"ל המסיר מגבלות1.6.2017בתאריך 
18

 , בין היתר, על יוצאי אתיופיה 

 ומשווה את הקריטריונים לקבלת תרומות דם לאלו המצויים בכל מדינות העולם המפותחות. 

ה עוד יש לציין, כי בימים אלה עומד משרד הבריאות לפרסם " דוח המלצות של הועדה המתכללת בנושא גזענות, אפליה והדר

וריות וה מודל ראוי לחיקוי לשאר מערכות ציבבמערכת הבריאות". דוח זה, הינו תוצר מקיף של עבודת צוות רב משתתפים, ומהו

 נוספות. 

 

 

 

 

 גרף מסכם:

 יישום החלטות הדו"ח למיגור הגזענות
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 . הודעתו של פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, בנושא זה, מצורף כנספח

 

18
 https//:www.health.gov.il/hozer/mr20_2017.pdf. חוזר מנכ"ל :

 



 קבלת תלונות, טיפול ומיצוי-פרק ג'

 .הטיפול בתלונות

 ול:יפקליטת תלונות, הפנייתן לטיפול של הגורמים הרלוונטיים ומעקב אחר הט -ל פי החלטת הממשלה, תפקידי היחידה כולליםע

יש את קבלת תלונות, ניתובן לגורמי הטיפול הרלבנטיים, וגיבוש נהלים לשם כך. אפיק זה הוא בנוסף לזכותו של המתלונן להג

 התלונה במישרין לגורם המוסמך לטפל בה על פי כל דין.

 מעקב ובקרה על הטיפול בתלונות ותוצאותיהן, לרבות עדכון המתלונן.

 ת פלטפורמה מקוונת לשם כך.ניטור ומעקב אחר התלונות, והקמ

 התלונות מתקבלות ביחידה באחד מהאמצעים שפורסמו בדף אינטרנט ייעודי של היחידה: 

 .antiracismunit@justice.gov.ilמייל ייעודי להגשת תלונות ביחידה: 

 .02-6468016פקס ביחידה להגשת תלונה: 

 .0765300877טלפון ייעודי במוקד משרד המשפטים: 

 ט להגשת תלונה באופן מקוון )פניה מקוונת(:דף אינטרנ

:http//:www.justice.gov.il/AntiRacism/Pages/default.aspx 

רסם היחידה טרם פרסמה, באמצעות קמפיין ציבורי, בדבר האפשרויות הקיימות ליצור קשר עם היחידה. קמפיין כזה עתיד להתפ

 בקרוב. 

שנוצר  ות המייל הייעודי ובאמצעות שיחות טלפון. יש לציין, כי שיתוף הפעולהעיקר התלונות המגיעות ליחידה, מגיעות באמצע

 עם החברה האזרחית, מצליח לייצר פנויות ליחידה באמצעות ארגונים אזרחיים. 

 היחידה יוזמת טיפול על רקע אירועים שמתפרסמים ברשתות חברתיות או בתקשורת. 

ביחידה ונועד להבטיח רצף טיפול שיטתי בתלונות המתקבלות ביחידה היחידה מטפלת בתלונות על פי נוהל טיפול שנבנה
19

 . 

 הגשת התלונה : 

 הגשת התלונה ליחידה תיעשה באחד מאמצעי הקשר עם היחידה, שיפורסמו לציבור. התלונה תכלול, ככל הניתן, את הנתונים

ע )אם רוע, תיאור מהלך האירוע, עדים לאירוכולל פרטי קשר, פרטי הגורם נגדו מתלוננים, תאריך האי -הבאים: פרטי מתלונן 

 יש(.
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 . נוהל טיפול מצורף כנספח

 



עם קבלת הפניה ליחידה באחד מאמצעי הקשר, תיקלט במערכת ממוחשבת ותועבר לעיון עובדי היחידה. לאחר העיון, תסווג 

עד  ןהתלונה לסוג ולגורם הרלוונטי להפנות אליו. לתלונה יוצמד מטפל, שיעקוב אחר הטיפול בתלונה ויהיה בקשר עם המתלונ

 לקבלת תוצאות הטיפול. 

ל ידי עהיחידה שמה לה למטרה לקיים קשר עם הפונים הן כדי לשפר את פעילות היחידה והן כדי לוודא כי תלונה מטופלת כראוי 

 הגורמים אליהם מופנית התלונה. 

 

 הליך טיפול בתלונה:
 

 

יפורטו פניות שהטיפול בהן  -דוגמאות לתלונות בטיפול היחידה

ו שמצויות בטיפול ובמעקב במישור של מדיניות הסתיים ואל

 לשינוי רוחבי 

 חשד למדיניות גזענית במעלה אדומים 

 התקבלה תלונה ביחידה על מדיניות מפלה כלפי העדה האתיופית במעלה אדומים. 27.9.2017בתאריך  קע:ר

תיופי אה כי הורי תלמיד כיתה א' ממוצא מנתוני התלונה שהגישו ההורים ומנכ"לית "אגודת יהודי אתיופיה", זיוה מקונן, עול

המתגורר במעלה אדומים, לא הורשו לרשום את בנם לבית הספר הקרוב לביתם, שבו לומדת אחותו הגדולה. לטענת הרשות 

בית בבבית הספר הקרוב לביתו של התלמיד יש ריכוז גבוה של תלמידים יוצאי אתיופיה ועל כן החליטה הרשות, כי הילד ילמד 

מטרה ידה השני של העיר, רחוק מסביבת מגוריו. הרשות טענה כי מוכנה להסיע את הילד יחד עם עוד ילדים אתיופים, בספר בצ

 לפזר את התלמידים. 

, היחידה פנתה לראש עיריית מעלה אדומים לשנות מדיניות גזענית זו לאלתראופן הטיפול:
20

. היחידה פעלה בשיתוף פעולה עם 

 נוך, במשרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים.גורמים נוספים במשרד החי

"מדיניות זו מופעלת רק כלפי יוצאי אתיופיה, אך ורק בשם צבע עורם, ורק הם מפוזרים לכל 

 עבר כאילו היו חפצים, כאילו היו 'בעיה' שצריך לפזרה כדי להתחלק 'בנטל". 

יממש את זכותו ללמוד בבית ספר כשאר לאחר הפנייה לראש עיריית מעלה אדומים והדרישה שהתלמיד  תוצאות הטיפול:

 התלמידים, שינתה הרשות את עמדתה במקרה זה, והילד נרשם לבית הספר שהוריו רצו כי ילמד בו. 

 הפליית תלמידים ממוצא אתיופי ע"י נהגת חברת "דן":
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ל ד להפליה גזענית עהתקבלו ביחידת התיאום מספר תלונות של תלמידים ממוצא אתיופי, שהעלו חש 24.1.2018בתאריך  קע:ר

ידי נהגת המועסקת בחברת "דן". על פי התלונה, עם סיום יום הלימודים, ביקשו מספר תלמידים ממוצא אתיופי להשתמש 

ל של חברת דן בתל אביב. לתדהמתם, נהגת האוטובוס סירבה להעלות אותם לאוטובוס ע 25  בשירותי התחבורה הציבורית בקו

 רקע מוצאם האתיופי. 

ראש היחידה יצר קשר עם ההורים של התלמידים ולמד מקרוב את האירוע. בהתייעצות עם הסיוע המשפטי   טיפול:אופן ה

רת במשרד המשפטים, נפגש ראש היחידה, ביחד עם עו"ד נטע ברק מהסיוע המשפטי, עם ההורים והתלמידים שפנו ליחידה. במסג

  ל האפשרויות שאנו יכולים להציע להם במסגרת משרד המשפטים.פגישה זו, למדו ההורים על היחידה ועל משרד המשפטים וע

בד בבד, פנתה
21

היחידה למנכ"ל חברת דן בעקבות המקרה ודרשה טיפול מידי באירוע. המענה שקיבלה היחידה מחברת "דן"  

 רה הישראלית. לא היה מספק ועיקרו התמקד בנהגים יוצאי אתיופיה שעובדים בחברה, כמו גם עובדים מאוכלוסיות שונות בחב

 הסיוע המשפטי מגבש כתב תביעה נגד חברת "דן" ונגד הנהגת.  אופן הטיפול:

 פיטורין ממשטרת ישראל

התקבלה במשרדנו תלונה של שוטר לשעבר במשטרת ישראל ממוצא אתיופי. בפנייתו אל היחידה,  26.7.2017-: ביום הקער

זה  שיקום ממושך בהצלחה. לטענתו, הפיטורין נעשו שלא כדין וכי ציין השוטר כי במסגרת מילוי תפקידו נפצע בפיגוע ועבר

 קשור למוצאו האתיופי. עוד ציין, כי גורמים שונים אליהם פנה לעזרה לא הצליחו לסייע לו.

נה לאחר קבלת התלונה ביחידה נמצא כי הפיטורין מקורו בעיקר במצבו הבריאותי של הפונה ולא על רקע גזעני. לאחר שהתלו

 כחשד להפלייה על רקע מוגבלות, הועבר הטיפול בתלונה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.סווגה 

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות יצרה קשר עם הפונה ופנתה לבירור מול משטרת ישראל. 

יותיו בהליכים משפטיים למיצוי זכו לאחר הבירור, החליטה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לנקוטאופן הטיפול: 

 של הפונה.

להמשיך  יש לציין, כי למרות שהפניה לא סווגה כאירוע שמקורו בגזענות, רואה היחידה חשיבות, במקרים מיוחדים כמו מקרה זה,

 וללוות את הטיפול בפניה, תוך שמירה על קשר עם הפונה. 

 קמפיין ממשלתי המנציח תפיסות סטריאוטיפיות 

שרד הכלכלה פרסם קמפיין לצורך קידום תעסוקה איכותית ליוצאי אתיופיה. למרות שהכוונות בבסיס הקמפיין היו טובות, מ קע:ר

הקמפיין עורר ביקורת קשה מצד יוצאי אתיופיה, שבין היתר, פנו ליחידה לפעול להפסקת הקמפיין
22

. הטענה היא כי הפרסום 

 אי אתיופיה.מעודד ומנציח סטראוטיפים שליליים בנוגע ליוצ
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שות תחילה, פנתה היחידה לגורמים הרלוונטיים במשרד הכלכלה לעצור את הקמפיין ולעשות חשיבה איך נכון לע אופן הטיפול:

ואישרו  זאת. גורמים אלה, לא נענו לפניות היחידה וטענו כי התייעצו עם ארגונים וגורמים בקרב קהילת יוצאי אתיופיה בנושא

 להם. 

זו ועל מנת לקבוע קווים מנחים לכלל משרדי הממשלה במניעת פרסומים סטריאוטיפיים, הפיצה היחידה כתוצאה מהתנהלות 

 קווים מנחים המחדדים איך להימנע מפרסומים בעיתיים של משרדי ממשלה.

פניה לעצירת הקמפיין הבעייתי ופרסום קווים מנחיםאופן הטיפול: 
23
 על מנת למנוע הישנות מקרים כגון אלה. 

 חייל מילואים ממוצא אתיופי בשל מראהו החיצוניפניית 

בוע שהש -בפנייה מתואר כי פלוגת המילואים של יחידת 'אגוז' זומנה לשבועיים אימון במסגרת מילואים. על פי התכנית קע:ר

 רגילהראשון בהכנה והשבוע השני תרגיל גדול בחוץ לארץ. עם סיום השבוע הראשון, נמסר לפונה כי אינו יכול להשתתף בת

י מספיק ואף להמשיך כלוחם בפלוגת המילואים של היחידה, בשל שיערו של הפונה )'ראסטות'(, ולכן נאמר לו שמראהו אינו ייצוג

יער שעבור התרגיל התקשורתי. הפונה ציין, כי בשל העובדה שהלוחמים אינם בשירות סדיר, יש בניהם, חוץ ממנו, לוחמים עם 

 שיערם. ארוך, שלא הודחו מהפלוגה בשל 

ר הפנייה הועברה לפרקליטות הצבאית הראשית, התקיימה פגישה בנושא עם גורמים רלוונטיים בפרקליטות, אשאופן הטיפול: 

 טיפלה הפנייתנו זו ועדכנה אותנו כי הדחתו בוטלה והפונה ונמנה עם כוחות המילואים. 

 פניה בנושא אפליה בתעסוקה של חרדי

אותי  ים אותו על רקע היותו חרדי :" שאני חרדי, ככה שיוצא שאני הפתעה למעסיקים שרואיםפנייתו הלין צעיר חרדי כי מפלב

לראשונה, ברוב רובם של מקומות העבודה כשאני מגיע ישר מקבלים הלם, מתחילים לשאול אותי שאלות אם לא מפריע לי 

 גה". ם לא מפריע לי שהדלתות בצבע חום וונלעבוד במקום שיש בו נשים, אם לא מפריע לי לשבת על כיסא שישבה עליו אישה, א

 הצעיר תיאר תחושת הפליה על רקע היותו חרדי, וציין בפנייתו אלינו, כי בסוף התקבל במשרת סטודנט כחוקר מקרי נשים

 במשרד הכלכלה. 

(, אשר :" הנציבות"אופן הטיפול: הועבר לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, במשרד העבודה, הרווחה ושירותים חברתיים )להלן

חידה יצרה קשר עם המתלונן ועניינו טופל. הנציבות פנתה למשרדים הרלוונטיים בתלונה וביררה את הנושא. בד בבד, עמדה הי

ותנו, אבקשר עם המתלונן. בסופו של דבר, לאחר בירור העניין, התלונה לא הבשילה לכדי פנייה להליך משפטי. הנציבות עדכנה 

ך משפטי בהתאם לנהלי העבודה של הנציבות וניתן לו ייעוץ משפטי מקצועי. עם זאת, לא מצאו לנכון לנהל הליכי הפנייה טופלה 

 בנושא. 

 יחס מפלה בין יהודים וערבים ברשות האוכלוסין וההגירה

וסין במתן שירות על ידי רשות האוכל אזרחי מדינת ישראלהתקבלה ביחידה תלונה בדבר הפליה בין יהודים לערבים קע: ר

וההגירה. על פי התלונה, הפונה, שהינה עובדת מדינה, הזמינה תור מראש להנפקת תעודת זהות ודרכון ביומטריים בסניף רשות 

האוכלוסין הנמצא במערב ירושלים. מתיאורה עולה כי כשביקשה להנפיק את תעודת הזהות סורבה בשל הטענה שהאזרחים 
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שלים. הפונה עמדה על זכותה לקבל שירות בכל סניף בירושלים, שכן סניף רשות הערבים מקבלים שירות רק בסניף במזרח ירו

 האוכלוסין במזרח העיר, לא מספק שירות טוב כפי שמספק מערב העיר ליהודים. 

הפניה מלמדת על בעיה רחבה יותר, המצריכה התייחסות לבחינת המדיניות של רשות האוכלוסין וההגירה ביחס אופן הטיפול: 

חוקתי( והעלתה את החשש מפני מדיניות -חי מדינת ישראל. הפניה הועברה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורילכלל אזר

מפלה של רשות האוכלוסין וההגירה שמביאה לפגיעה חמורה באזרחי ישראל תושבי מזרח ירושלים. בפנייה זו ביקשנו לאסור 

כל אזרחי המדינה זכאים לקבל שירות בכל סניף של רשות האוכלוסין הפליה אסור בין אזרחים במתן שירות ציבורי ולהנחות כי 

 בעיר מגוריהם.

 מהמחלקה למשפט ציבורי במשרד המשפטים, עודכנו כי הנושא מטופל מול רשות האוכלוסין בעניין זה. 

פניה ליחידה על ידי באת כוחה של צעירה ממוצא רוסי שהופלתה בקבלה לעבודה על רקע 

 מוצאה

בתקשורת, צעירה ממוצא רוסי תושבת כרמיאל, אשר עלתה לישראל בילדותה, פנתה ל "שניצליה" בעיר לצורך  ל פי פרסוםע

עבודה. נציגת המסעדה הסכימה לקבל והפונה הגישה לה "קורות חיים" עם פרטים ליצירת קשר. או אז, פנתה נציגת המסעדה 

בחיוב, ולמרות זאת החליטה נציגת המסעדה כי יבדקו את  לצעירה בשאלה אם היא "יהודייה". הצעירה נבוכה מהשאלה השיב

 ".אצלנו רוסיות לא עובדותהעניין ועל פי הטענה הצהירו: "

 הנהלת המסעדה טענה, בין היתר, כי פעלו במסגרת הנחיות הרבנות בנושא זה. 

מערכתי של הנושא. משכך,  -דיהואיל והצעירה מיוצגת ומנהלת הליך משפטי למיצוי זכויותיה, החלטנו לבחון את ההיבט המוס

 מתקיימת בחינה עם פרקליטות המדינה, לבדוק אפשרויות לשינוי מדיניות זו, ככל שבבסיסה עומדת אפליה על רקע פסול. 

עוד יש לציין, נפגשנו עם עו"ד ענבר אפק וצוותה, במסגרת פגישה זו בחנו אפיקים שונים לשיתוף פעולה, בעיקר בנושאים בעלי 

 דיים. הביטים ממס

 : מצוי בבחינה לשינוי מערכתי בשיתוף פעולה עם פרקליטות המדינה. אופן הטיפול

 תלונה על התנהגות שופטת בדיון מעצר

התקבלה ביחידתנו תלונה בדבר תחושה ליחס מפלה של שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה כלפי אב החשוד, על רקע קע: ר

לאפשר לאב תרגום לשפה האמהרית על ידי קרוב משפחה שנכח באולם בית  מוצאו האתיופי. על פי התלונה סירבה השופטת

המשפט וחקרה אותו בשפה העברית באופן משפיל ולעגני. כך למשל, על מנת לבדוק עד כמה יודע ומכיר את השפה העברית, 

 בעברית.  10"בחנה" השופטת את האב, בין היתר, אם הוא יודע לספור עד 

ה לנציב תלונות הציבור על השופטים, לבדוק התנהלות זו והאם קיים חשש ממשי לאפליה על רקע היחידה פנתאופן הטיפול: 

 גזעני.

במכתב התשובה של נציב תלונות הציבור על השופטים, נדחה החשש לאפליה על רקע גזעני, בנימוק כי "מידת תוצאות הטיפול: 

שכן מפקח יחיד, היא עניין שבדיקתו עשויה להיות  השליטה בשפה העברית של המיועד לשמש כמפקח במעצר בית, לא כל

רלבנטית כשמתעורר ספק בשאלה האם אותו אדם מתאים לשמש בתפקיד זה". עוד קבע הנציב כי שליטת המתלונן בשפה העברית 

 .הייתה מוגבלת והשאלות שנשאלו על ידי השופטת באו על מנת לבחון את יכולתו לדווח למשטרה במקרה של היעדרות החשוד

 



 פנייה להסרת מועמדות הרב אסולין לתפקיד רב עיר חדרה

י התפרסם, בתאגיד "כאן", על ידי העיתונא 2016ניה שהועברה אלינו על ידי מרכז "תמורה" עלה כי במהלך חודש נובמבר פ

בצע כסף פשעים שביצע מתוך מניעים של  להלן: "התחקיר"(,אוריה אלקיים, תחקיר מקיף אודות פשעיו של הרב אסולין )

 ובכוונה ברורה לפגוע באוכלוסיות שנתפסו בעיניו כמוחלשות, והכל מתוך עמדות ותפיסות גזעניות חמורות. 

וטה בהתחקיר הארוך והמקיף, כלל התבטאויות גזעניות שיש בהן משום הסתה לגזענות ולאלימות, תוך נקיטת לשון הרע באופן  

 ולין את משנתו הגזענית בין תלמידיו. על רקע גזעני. כפי שעלה בתחקיר, הפיץ הרב אס

ופים בתחקיר תועד הרב אסולין מלמד לפגוע, בכוונה תחילה, בתינוקות חסרי ישע ממוצא אתיופי, מתוך תפיסה גזענית כי אתי

", וזאת מתוך לחתוך אצל אתיופים וקווקזים". הרב אסולין ממשיך ומפציר באדם שאין לו שום הכשרה "לא מבינים כלום"

בשר ". עוד תועד הרב אסולין מנחה את המתלמד, כי תינוקות אלה הם "כי הם לא מבינים מה זהגזענית ברורה " תפיסה

 ". גם אם תחתוך עקום, לא יגידו כלום, כי הם לא מבינים כלום", שאפשר לפגוע בהם, וכלשונו :" תותחים

דות לתפקיד רב עיר בחדרה. בעקבות זאת, פנתה למרות כל זאת, ולמרות שעמד לדין משמעתי, בחר הרב אסולין להגיש מועמ

היחידה ליועץ המשפטי לממשלה לבחון הסרת מועמדותו של הרב אסולין
24

 . 

לאחר בחינת הנושא, מסר היועץ את עמדתנו
25

לרב אסולין כי : "מדובר באמירה פסולה ובלתי ראויה שיש לגנותה. לעמדת  

מון הציבור בתפקיד המכובד של רב עיר בישראל שמעניק שירותי דת היועץ המשפטי לממשלה, אמירה כזו עלולה לפגוע בא

לכלל האוכלוסייה בעיר לרבות באמון הציבור של רבים מתושבי העיר שהם מיוצאי אתיופיה. גם אם הדברים נאמרו בחדר הסגור 

לב גם להקשר שבו  ולא בפומבי, הרי שלא ניתן להתעלם ממשמעותם החמורה ומהקושי המשפטי העולה מהדברים. זאת, בשים

 נאמרו הדברים במסגרת תפקידך בהכשרה של מוהלים מתלמדים." 

 התבטאות גזענית של בכיר בהנהלת כפר הנוער 'בן שמן'

פי  פונה, איש חינוך בכפר "בן שמן", פנה ליחידה ותיאר אירוע של התבטאות גזענית כלפיו על יד בכיר בהנהלת הכפר. עלה

". הפונה תיאר הבאת לך את השחור שיעשה לך את העבודהדם אחר, בנוכחות הפונה ואמר: "תיאור הדברים, פנה המנהל לא

 כי נפגע והושפל מהתבטאות זו. 

בפניה למנהלת הכפר לא הייתה מחלוקת עובדתית על קרות האירוע. במסגרת הקשר שלנו עם מנהלת הכפר,  אופן הטיפול:

עד ת הכפר ערכה שיחות בירור לאחר מכן הועבר המשך הטיפול ליו"ר הובקשנו לדעת בדבר האמצעים שננקטו. עודכנו כי מנהל

 המנהל לבחינת האירוע לעומקו. 

כנו עודכנו כי המקרה קיבל מענה וטיפול הולמים. המנהל עמד לדין משמעתי וננזף בשל התבטאותו. עוד עודתוצאות הטיפול: 

בה דגשנו למנהלת הכפר כי אנו רואים באירוע הזדמנות חשוכי המנהל הודה והביע צער וחרטה על התנהגותו. יחד עם זאת, ה

ר להעברת מסר רחב בקרב צוות כפר הנוער ותלמידיו באשר לחומרה הרבה של התבטאויות ומעשים גזעניים בכלל ובמסגרת הכפ

 בפרט. עודכנו כי נושא זה ייבחן במסגרת תכנית עתידית, ובשלב זה מסתפקים בצעדים שנקטו. 
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 . פניית היחידה מצורפת כנספח

 

25
 . עמדת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מצורפת כנספח. 

 



 

 ו על התנהגות פסולה של שוטריםתלונות שהתקבל

תלונות שהתקבלו ביחידה כל התנהגות פסולה של שוטרים, כללו חשד להתבטאויות גזעניות של שוטרים, אלימות שוטרים ה

 ודרישה להצגת תעודת זהות על בסיס גזעני לכאורה. להלן דוגמאות נבחרות לתלונות שהתקבלו ביחידה בנושא זה:

ביחידתנו פניה של שוטר ממוצא אתיופי, כי בנו הותקף על ידי שוטרים ללא סיבה. מהפניה  התקבלה 2017בספטמבר רקע: 

 עולה, כי השוטרים הפסיקו לתקוף את הקטין רק כשהבינו כי אביו של הקטין שוטר. 

שנאסף  היחידה פנתה בדחיפות למח"ש לחקור את האירוע. מח"ש הקימה צוות חקירה לעניין זה. חומר ראיות  אופן הטיפול: 

על ידי מח"ש מגבש ראיות לכאורה להגשת כתב אישום. נערך שימוע לשוטרים התוקפים והגשת כתב אישום מתעכב לצורך 

 התייעצויות נוספות במח"ש.

, התפרסם כי שוטרים תקפו קטין ממוצא אתיופי שהיה במשמורתם והפיצו תיעוד תקיפתו. אחד השוטרים 2017בחודש דצמבר 

 ו במסגרת ההפצה דיווח על האירוע ונפתחה חקירה במח"ש.שהסרטון הגיעה ליד

במסגרת מעקב היחידה אחר הטיפול בתלונה באירוע זה עודכנו, כי החקירה העלתה ממצאים לגיבוש כתב אישום נגד חלק 

 מהמעורבים.

. תחילה הוגשה שוטר ממוצא אתיופי המשרת במשטרת ישראל, התלונן על התעמרות והתעללות גזענית של חבריו השוטרים בו

תלונה במח"ש, אשר סגרה את התיק בשל חוסר סמכות והעבירה התיק למחלקת משמעת במשטרת ישראל. משטרת ישראל 

 סגרה את התיק ללא טיפול ראוי. 

איש ביטחון ממוצא אתיופי, התלונן כי בעת שחזר מליווי שר בחו"ל במסגרת תפקידו, עם דרכון דיפלומטי, בעת שהיה עם חברו 

העור אשר חזר עמו מחו"ל, שוטר בתפקיד בנתב"ג, עשה אבחנה פסולה בין שניהם וצעק "תעצור את השחור!". לדברי -בהיר

עור ושניהם באותו -המתלונן, השוטר המשיך לצעוק "תעצור את השחור" והגיע לעצור דווקא אותו, למרות שהיה עם חבר בהיר

ה את הפניה והעבירה הטיפול למחלקת משמעת במשטרת ישראל. התפקיד. היחידה העבירה את הטיפול למח"ש, מח"ש בחנ

 משטרת ישראל סגרה הפניה, בטענה כי לא ניתן לאתר את השוטר המתואר בתלונה. 

תלונה של קטין ממוצא אתיופי, אשר הוכה על ידי שוטרים. שוטרים תקפו ללא סיבה את הקטין, והפסיקו לאחר שהבינו כי אבי 

תוף פעולה עם מח"ש, פוצח התיק והחשודים נחקרו על תקיפת הקטין. מעדכון שקיבלנו במח"ש והתיק שוטר בעצמו. בשי -הקטין

 לאחר שימוע ומצוי בבחינה לפני העמדה לדין פלילי של השוטרים המכים. 

. הצעיר צעיר ממוצא אתיופי התלונן, כי שוטרים מטרידים אותו מידי יום בדרישה להציג להם תעודת זהות על בסיס אפיון גזעי

 תיאר בתלונתו כי מצוי בחרדה גדולה וחושש לצאת מביתו בשל הצקות והטרדות חוזרות ונשנות של שוטרים. 

עו"ד שלומית ברהנו פנתה ליחידה ותיארה, כי במהלך ישיבת שבעה על אחיה ז"ל )שגם הוא סבל לטענתה מהטרדות שוטרים 

בבוקר, בכניסה לבניין מגוריה. עו"ד  10:00מוך לאוהל אבלים, בשעה ללא סיבה(, הבחינו שוטרים בה ובעוד אח שלה שישבו בס

ברהנו תיארה בתלונתה, כי השוטרים, חצו כביש ודרשו מהם הצגת תעודת זהות ללא שום סיבה. עו"ד ברהנו תיארה כי כאשר 

ימו לעצור אותה בבוקר, אי 10:00ביקשה הסבר כלשהו מהשוטרים על פשר דרישתם להזדהות בפניהם, בפתח ביתם, בשעה 

 תוך שמסרבים בתוקף להסביר לה מה עורר את חשדם בה. 

תלונה של אמו של צעיר ממוצא אתיופי, אשר בילה במועדון בחיפה ובשלב מסוים הותקף על ידי מאבטחים ונפצע. אם הצעיר 

בו, סירבו השוטרים  מתארת בתלונתה כי כאשר נס הקטין על נפשו לעבר שוטרים וביקש עזרה מהם ודיווח על פשע שבוצע



" ואיים לעצור דווקא אותו, למרות שהיה תחזור לאתיופיה יה שחורלהגיש לו עזרה ואחד השוטרים, שמו ידוע, צעק על הצעיר "

חבול ופצוע. על פי תיאורה של האם, התנהגות השוטר פגעה קשה בבנה, הרבה מעבר לאלימות שחווה בתוך המועדון, הוא 

 מוחלט במשטרת ישראל.מסתגר בביתו וחסר אמון 

 התייחסות משטרת ישראל לפנייתנו הייתה בשאלה חוזרת: האם התלונות נמצאו כמוצדקות.

לכן הצורך אותו הדגשנו בדבר חשיבות קידום הנחיות היועץ המשפטי ופרקליט המדינה בנושא טיפול התנהגות שוטרים שיש בה משום 

 עבירת משמעת.

ותף חשוב למיגור תופעות פסולות בעבודת שיטור, ואכן אנו מוצאים שותפים בתוך יש לציין, כי משטרת ישראל מהווה ש

 המשטרה, בעיקר בנושא הטיפול המערכתי. 

 עוד יש לציין, כי יישום משטרת ישראל את החלטות הנוגעות אליה, מלמד על רצינות ונכונות להוביל שינוי אמיתי.

 ר ויטפל בעבירות שוטרים, הוא הכרחי וחשוב. בנסיבות אלה, הקמת גוף עם סמכויות חקירה, שיחקו

 פניות נוספות שהתקבלו ביחידה:

 -ב' יעל בן יפת, מנכ"לית הקשת הדמוקרטית המזרחית, פנתה ליחידה בעניין הקומיקאי נאור ציון. מהפניה עולה, כי ב ג

הסרטון  יון. על פי התלונה," של נאור צנשיונל ג׳יאוגרפיק הכירו את שבט הערסים“עלה לרשת סרטון בשם  30/6/2017

. אנו מאמינים כי הסרטון הגזעני אשר עמוס בהתייחסויות גזעניות ומשפילות כלפי מזרחים ואף בהסתה אלימה כלפי מזרחים

מציג מזרחים כחיות, את התרבות שלהם כנחותה, פרימיטיבית לא צריך להיות מוצג ברשת מאחר ומדובר בהסתה כנגד אוכלוסייה 

 שלמה.

דרשו להסיר את הסרטון על בסיס היותו מסית נגד אוכלוסייה שלמה ואף מכיל אלמנטים של הסתה לגזענות ולאלימות. בפניה 

 לפניה צורפה עצומה של מאות חתימות שאספנו מאזרחים ואזרחיות עם דרישה זו.

רט ונקיטת הליכים, ככל שיש אופן הטיפול: פניה זו הועברה למחלקה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה, לבחינת הסרת הס

אפשרות משפטית לכך. לאחר בחינת הנושא, הוחלט כי אין המקרה מקים מעשה עבירה, בהיותו סרט "סאטירי אומנותי", לכן 

 לא נעשו פעולות להסרת הסרטון ולא ננקטו הליכים נוספים.

ציבור רחב ובעל חשיבות רבה והטיפול אומנם אין מדובר באירוע הקשור לגזענות ממסדית, עם זאת מדובר בנושא הנוגע ל

המחלקה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה, שלה הסמכות לבחון  -בו נעשה על ידי רשות מוסמכת של המדינה

 אירועים כאלה ולנקוט פעולות כגון הסרת הסרטון, ובמקרים מתאימים גם פתיחה בחקירה פלילית.

 פניות לידיעת היחידה

ות על ידי ארגונים אזרחיים: מטה המאבק בגזענות, המרכז הרפורמי לדת ומדינה והאגודה לזכויות האזרח. פני 35תקבלו ביחידה ה

הפניות עסקו בעיקר באפליה של ערבים אזרחי ישראל בנושאים שונים. חלק ניכר מהתלונות מתייחס לאפליה בתעסוקה בשוק 

בטאויות בעייתיות של אישי ציבור )רבנים( כלפי ערבים הפרטי, לפרסום מודעות דרושים באופן המפלה אזרחים ערבים, הת

והתנהלות של גורמי אכיפת חוק ביחס לבידוק ביטחוני. הפניות הועברו לידיעת היחידה ולמעקב בהיות היחידה גורם ממשלתי 

 מתאם ומתכלל בנושא המאבק בגזענות במרחב הציבורי. 

 גרף מסכם לפניות שהתקבלו ביחידה:



 קליטה, טיפול ומעקב -בק בגזענות יחידה לתיאום המאה

 פניות שנקלטו:

 

 

 

 

 

 

 הנכחה חיובית-’פרק ד

 מצאיה של ועדת משנה במסגרת דוח פלמור, עמד על כך כי :מ

תחום אמצעי התקשורת מתפרש על מגוון רחב של תחומים, בהם העיתונות הכתובה, האלקטרונית, המצולמת ועוד. גם בתחום 

וזאת באופן כפול: הדבר בא לידי  -ן ההנכחה של יוצאי אתיופיה בתקשורת הינה הנכחה שלילית זה הועלו טענות קשות, שלפיה

 ביטוי בייצוג חסר של יוצאי אתיופיה בתקשורת הישראלית, ואם קיימת סקירה, אזי מדובר בהקשרים שליליים ברובם. 

מאזרחי ישראל, הנוכחות שלהם  2%-הווים ככך, למשל, עולה ממחקר שפורסם באמצעי התקשורת, כי למרות שיוצאי אתיופיה מ

 מהכתבות באמצעי התקשורת.  0.3%במדיה עומדת על 

עוד עולה, כי גם כאשר יוצאי אתיופיה מסוקרים, הדבר נעשה באופן מובהק בהקשרים שליליים יותר. כך נוצר מצב, שהחשיפה 

 שלילית. ליוצאי אתיופיה באמצעי התקשורת היא מועטה, ובהקשרים המנציחים תדמית

בשל ממצאים אלה, המליצו חברי הצוות כי "יש לייצר רשימות מומחים, בעלי מקצוע ובעלי כישורים רלוונטיים אחרים, אשר 

גורמים בתחומי התקשורת והתרבות יוכלו לפנות אליהם ולהיעזר בהם. עוד מוצע לשקול, כי הגורמים המקיימים את המאגר 

ות את הנגישות ומקדמות אותה, כמו תוכניות הכשרה למובילי דעה, שיפור יכולות הופעה יערכו גם פעילויות משלימות, המגביר

והיכרות עם אמצעי התקשורת או קיום "מאגר חי", הכולל הפניות לעמדות או דעות בענייני היום של המומחים הכלולים 

 ברשימה".

 החלטה זו ועמותת "אנו" זכתה במכרז. לשם יישום המלצות הועדה ל "הנכחה חיובית", פורסם מכרז פומבי ליישום 

במסגרת זו, תיבנה ותקים עמותת "אנו" רשימת מומחים שתעבור הכשרה רלוונטית להופיע בתקשורת, תיבנה פלטפורמה 

אינטרנטית להצגת הרשימה והנגשת לגורמי תקשורת רלוונטיים. המאגר יהיה דינמי ו "חי", ותיעשה פעילות יזומה ורציפה כדי 

טרת הפרויקט להוביל שינוי חיובי בתפיסת יוצאי אתיופיה באמצעות הופעות מקצועיות של אנשי מקצוע, בתחום לממש את מ

 מקצועיותם. 



ית גם היום, בחלוף שנתיים מפרסום הדוח, הנתונים עדייו לא השתנו. מחקר שהוזמן על ידי היחידה מראה תמונת מצב בעיית

 ת הצורך במימוש פעילות הנכחה חיובית.מראה כי אין שינוי ממשי בתחום זה ומחדד א
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: 

 

 אחוזי הייצוג הכללי וחלוקה לפי כלי תקשורת:

 

 ממצאי המחקר מלמדים כי:

ם ייה. ניכר שישראליהייצוג התקשורתי של בני העדה האתיופית מעיד על תת ייצוג משמעותי ביחס לשיעורם בפועל באוכלוס

 יוצאי אתיופיה אינם נוכחים באופן הולם בבמות התקשורת המובילות והמשפיעות בישראל.

 בהופעתם של יוצאי אתיופיה ניכרת שוליות כפולה: האייטמים בהם הם מופיעים בדרך כלל אינם בראש סדר היום התקשורתי

 לא זכות דיבור.וגם בתוך הכתבות עצמן הם במרבית המקרים מופיעים ברקע ול

 סוגיית אברה מנגיסטו וסיפורים בולטים נוספים במסגרתם נרשמו הופעות רבות מעידים על תלות גבוהה של שיעור הייצוג

 באירועים נסיבתיים ללא ייצוג בסיסי ויומיומי במגוון נושאים והקשרים כפי שראוי עבור כל קבוצה באוכלוסייה.

 (. הופעה במסגור של מומחיות היא תנאי הכרחי6%-ים מתוך כלל ההופעות )פחות מנתון בולט ומשמעותי הוא מיעוט המומח

 לשינוי תפישות וניכרת חולשה בולטת בייצוג התקשורתי בתחום זה.

צעירים  נתון אופייני לקבוצות מיעוט בתקשורת. מצד שני, ריבוי ההופעות של –מבחינה דמוגרפית, נרשם רוב גברי ומיעוט נשי 

 ה ששיעורי הייצוג יגדלו באופן טבעי ועל אפשרות להצגה טובה יותר של הטמעה בחברה.מעיד על תקוו

ד נקודה בעייתית נוספת שעולה מהמחקר היא מסגור נפוץ של חולשה וקורבנות בהופעת דמויות, לעומת שיעורים נמוכים מאו

נראה כמעט תמיד סימפטי, הופעות אלה כשל דמויות חזקות בעלות מאפיינים מנהיגותיים. גם אם היחס לדמויות חלשות הוא 

 אינן מסייעות לקידום שינוי תודעתי.

מהמקרים ההופעה של יוצאי אתיופיה מקושרת באופן ברור לכלל העדה, עדות לקישור סטיגמתי  40%בהמשך לכך, בכמעט 

דות סטריאוטיפיות והכללה שנעשים ברקע של הסיקור התקשורתי. מנגד, מספר זהה של הופעות נרשם כמחזק וכמחליש עמ

 ואם דמויות המנפצות סטיגמות קיימות יזכו לבמה רחבה יותר בתקשורת המרכזית זה עשוי להיות צעד משמעותי בכיוון

 הנדרש.
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 סיכום 

וח ראשון זה של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, ניסה לשקף את הפעילות המרכזית שהתקיימה בשנה האחרונה. ד

היחידה התמקד ביישום החלטות הממשלה, וטיפול בתלונות על פרקטיקות גזעניות או מופעי גזענות בשירות  עיקר פעילותה של

 הציבורי. 

שנת פעילות ראשונה של היחידה מלמדת, על התשתיות שנבנו למיגור הגזענות הממסדית, תשתיות הכוללות הקמת יחידה 

שרדיים למניעת גזענות במשרדי ממשלה, תיקוני חקיקה והפצת הנחיות ממשלתית ואיושה, הקמת מועצה ציבורית, מינוי ממונים מ

 היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה ונציב שירות המדינה. 

השנה החולפת הייתה מאתגרת במיוחד בשל מורכבות הקמת יחידה חדשה, והיוותה שנת למידה והתחלת טיפול בנושא מורכב 

 ת התמקדה, בעיקר, ביצירת תשתיות וטיפול בתלונות קונקרטיות שהתקבלו ביחידה. ומשמעותי לחברה הישראלית. השנה החולפ

בשנה הבאה, תעמיק היחידה בלימוד ויצירת מומחיות למיגור גזענות ממסדית ותוודא כי התשתיות שנוצרו, ישפיעו על המדיניות 

 במשרדי הממשלה השונים. 

ים, המצויה בראשית דרכה, תמשיך לשפר את יכולתה לתת מענה היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפט

ראוי לפניות המתקבלות ביחידה ולפעול לשינוי מדיניות ותרבות ארגונית, שתאפשר מרחב ציבורי בטוח ושוויוני במסגרת השירות 

יסת שונות לצד מיצוי הציבורי ותפעל למימוש חזון היחידה: "ביעור תופעת הגזענות הממסדית, תוך הובלת שינוי חיובי בתפ

 ”.כלכלי במדינת ישראל -הטיפול במופעי הגזענות במרחב הציבורי, לקידום חוסן חברתי
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