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קורונה ובחירות

יכוללאנתניהואפילוהערבים.הרפואייםהצוותיםתפקידיותרעודבלטהבחירות.בצלקורונה,שלשנייהשנה

הערבים.ביישוביםלמסעיצא1997מאזולראשונההמוסרימכוחםלהתעלם

שמציביםחששוורביםיאיר""אבולקמפיןיצאהואממשלה.להרכיבנכשלנתניהובחירותמערכותארבעאחרי

שתיאתוהענישבנתניהותמךלאשלו,האלקטורליהכוחאתהביןהערביהמצביאבפועלבו.יתמכוערבים

לעשרה.מנדטים15מוירדו"המאוחדת"והמשותפת"שהתפצלו"הערביותהרשימות

להתמודד מול ההסתה והמלחמה

ולמבצעאזורית,ולמלחמהג'ראח,שייח'משפחותגירושלמבצעיצאהשלטוןהעברתלמנועשביקשנתניהו

ערבים.אזרחים2600נעצרובמהלכווסדר""חוק

מרכז מוסאוא היה אחד הארגונים המובילים בהתמודדות מול גל האלימות נגד האזרחים הערבים:

הענקנו ייעוץ משפטי לעצורים, מפוטרים ממקומות עבודה, ולפצועים.❖

תבענו את חברת ויקטורי שפיטרה סטודנטים ערבים.❖

פנינו לקהילה הבינלאומית כדי שתפעל להפסקת האלימות האזרחית והמשטרתית.❖

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
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ייצגנו פצועים שחלקם נותרו נכים בעקבות אלימות גזענית ומשטרתית .❖

לקחנו חלק פעיל בקמפין התקשורת המקומי והבינלאומי להגנה על האזרחים הערבים.❖

אלימות משטרתית וגזענית

מרכז מוסאוא מייצג השנה משפחות של שלושה אזרחים ערבים שנהרגו כתוצאה מאלימות משטרתית:

נחאס,אלבירעו"דהתיקסגירתעלהודיעהשוטריםלחקירותשהמחלקהלאחר–ז"לענבתאוימוניר❖

חבר הנהלת מרכז מוסאוא,  הגיש ערעור על ההחלטה בפני הפרקליטות.

אלאוםלעירבכניסהחבריועםברכבמאחורישבכאשרמאחור,נורה–ז"למחאמידכיואןמוחמד❖

שנמשכתובחקירההמוות,לאחרבנתיחהמותו,נקבעטרםהמשפחהאתליווהמוסאואמרכזפחם.

ומלווה אותה עו"ד אלביר נחאס, חבר הנהלת מרכז מוסאוא.

הולנדרעמיעו"דהגישהמשפטים,משרדבידינסגרההפליליתשהחקירהלאחר–ז"לעבדאללהאיאד❖

תביעה אזרחית בשם משפחת המנוח.

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
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בשנתהברךאתמוסאואמרכזלמנהלששברחתםליאורהשיטורנגדהפלילייםההליכים–פרחג'עפר❖

חתםאתהמעסיקההמשטרה,נגדאזרחיתתביעהנחאסאלבירעו"דהגישבמקבילנמשכים.2018

ובית חולים בני ציון שהיה שותף למשטרה בהתעמרות בפרח.

אלבירעו"דבחיפה.ההפגנותבמהלךמשטרתיתמאלימותכתוצאהעינואתאיבד–בושקארשאדי❖

נחאס מלווה אותו בחקירת המחלקה לחקירות שוטרים, ובתהליך מיצוי זכויותיו.

בתביעהשוטריםלחקירותולמחלקהלמשטרהפנהמוסאואמרכז–נסאראבוודיעהכבודקונסול❖

,12.5.2021ביוםגזענירקעעלחיפהבעירערביותמשפחותעשרותשלתקיפתםחקירתאתלמצות

בין המשפחות שנפגעו משפחת קונסול ספר ודיע אבו נסאר ואחרים.

פיתוח כלכלי ותקציב המדינה

שקליםמיליארד20ביצועעלובקרהמעקב
שקליםמיליארד20בסכוםתקציביםכילוודאהממשלהמשרדיעלובקרהמעקבהשנהבמהלךביצעהמרכז

מגורים,שכונותפיתוחספר,בתיבינוילמימוןיצאואכן2015-2020השניםביןממשלהבהחלטותשהוקצו

הקמת מוסדות ציבור.
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מיליארד29.5אישרההממשלהשקלים,מיליארד64דרשנו

לישוביםשקליםמילירד29.5הבאותהשניםבחמשלהקצותהחלטהאישרההממשלהמתמשכתסחבתלאחר

הרשויותעםמקצועיהיוועצותתהליךלאחרשקלים,מיליארד64בסךדרישותהציגמוסאואמרכזהערבים.

החלטתלביצועתקנותאישרהלאהכנסתהממשלה,החלטתלמרותהחברתיים.והארגוניםהמקומיות

בתחומילרבותאותםולתקצבהפעריםאתלסגורכדי2022בגםלפעולימשיךמוסאואמרכז.550הממשלה

תעשיה, עוני, תרבות, דיור וערים מעורבות.

מכרז להקמת תיאטרון ערבי

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
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זכויותלקדםמוסאואמרכזהמשיךהערבי,התיאטרוןאתסגרהרגבמיריהקודמתהחינוךששרתלאחר

ערביתיאטרוןלהקמתקוראקולופירסמוטיביאחמדח"כלדרישתנענווהתרבותהאוצרמשרדיתרבותיות.

שנה.כלשקליםמיליון3.7שלבסכום

מינוי מנהל ערבי לרשות לפיתוח כלכלי בחברה הערבית
הרשותלניהולראוילאפוליטימינויהמשפט,לביתעתירהבאמצעותמנענו,

גילהלשעברהשרהבידחברתילשוויוןבמשרדהערביתבחברהכלכלילפיתוח

טואפרהחסאןמרמונהשבעקבותומכרזפורסםהממשלהכינוןלאחרמידגמליאל.

ממשלההחלטתולקדםהרשותאתלשקםהחלהואמינויולאחרהרשות.למנהל

.550שמספרההערביתבחברהכלכלילפיתוחחדשה

פיתוח חסר תקדים בכפר ג'סר אזרקא

מרכזהאנושי.בהוןוהשקהתשתיותפיתוחשלתקדיםחסרתהליךהאחרונותבשניםעובראזרקאג'סרהכפר

מוסאוא מלווה את הרשות המקומיות וההתארגונויות המקומיות בכפר. הישוב זכה בשנים האחרונות ב:

מיתוג מחדש, חיובי שמושך תיירות והשקעות.❖

אושרו תוכניות ותמ"ל שמתוקפם הונפקו היתרי בנייה למאות מבנים שהיו ללא היתר.❖

מנענו הריסה של מבנה הדייגת חמאמה ג'רבאן.❖

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
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קידמנו תוכנית להכרה ופיתוח כפר הדייגים בשותפות עם נציגי הדייגים.❖

ייחודי.סיעודבקורסשהשתלבולאחרהמדינה,מבחניאתעברוואחיותאחים15❖

בנייתם.שהסתיימהלאחרלפעולהחלוכיתות,7שכוללותיום,מעונותמתחמישני❖

מחלקת הרווחה עברה למבנה חדיש שנבנה בהתאם לחוק.❖

מנענו בתקופת הקורונה פיטורי עשרות עובדים מהכפר, סייענו לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.❖

התחלנו תהליך להקמת שני בתי ספר חדשים ושבעה גני ילדים.❖

חקיקה וסנגור פרלמנטרי

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
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מנענו הארכת חוק האזרחות הגזעני

למנועהצלחנווהפגנותישיבותעשרותאחריהאזרחות.חוקקורבנותהמשפחותמאבקאתהובילמוסאואמרכז

את הארכת החוק בידי הכנסת. שרת הפנים מנסה לנצל את סמכויותיה כדי למנוע זכויות מהמשפחות.

קידמנו את חוק חיבור בתים ללא היתר לרשת החשמל
לרשתלהריסהמיועדיםשלאהיתר,ללאבתיםלחיבורשעההוראתמוסאואמרכזקידם1997-2014השניםבין

הצעתבכנסתהפניםוועדתמקדמתהאחרוניםבחודשיםבתים.אלף11לחיבורסייענותקופהבאותההחשמל.

שלבפועלחיבורלקדםקשהיהיההקייםשבנוסחמעריכיםאךהמקודמתהחוקבהצעתתומכיםאנודומה.חוק

כמות בתים כפי שנדרש.

הארכת חוק הותמ"ל
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מיידערבים.יישובים31בלשכונותמזורזיםתכנוןתהליכישאיפשרהותמ"לחוקתוקףפגהבחירותבתקופת

בינויתחילתשיאפשרותכנוןתהליכיוסיוםקידוםלאפשרכדיהחוקאתלהאריךפעלנוהממשלה,הרכבתלאחר

של שכונות חדשות.

הערביםביישוביםהוקמומבנים120
10להקמתתקציביםהוקצוהערבים,ביישוביםציבורמוסדותבהקמתהשקיעלאהשיכוןשמשרדשניםאחרי

שקלים.מיליון700כשלכוללבסכוםהערביםביישוביםומגרשיםמבנים

הצפנו את צרכי הציבור הערבי בכנס היום הבינלאומי לזכויות אדם
הבינלאומיהיוםבכנסהערביהציבורצורכיאתהציפהמוסאסלמאןסוהאמוסאואמרכזשלהשותפתהמנהלת

החברהארגוניונציגישריםכנסת,חבריעשרותבנוכחות14.12.2021בבכנסתשהתקייםאדםלזכויות

האזרחית.
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המחלקה הקהילתית

פרויקט "מחלי – محلي" לייצוג נשים בעמדות קבלת החלטות
הבחירותלקראתנשיםממאהיותרהכשרנואברטפרידריךוקרן"כן"עמותתבנעמת,שלנוהשותפיםעםביחד

למלאיתמודדונשיםשמאותלהבטיחבמטרההתכניתאתנרחיבהקרובהבשנה.2023בשנתהמוניציפליות

את תפקיד חברות מועצות ברשויות המקומיות.

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
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תוכניות צעירים

השנה הגענו ליותר מאלפיים צעירים וסטודנטים בהרצאות והכשרות:

סדנת סנגור❖

סדנת עתונות ותקשורת❖

סדנת קייץ במנהיגות לתלמידי תיכון❖

הרצאות בבתי הספר: טייבה, ג'דיידה מכר, חיפה.❖

סולידריות רב אתנית, רב לשונית ורב תרבותית
תוכניותשותפיםמספרעםביחדקידמנותרבותיתורבתלשוניתרבאתנית,אבסולדריותליצורהיוזמהבמסגרת

מגוונות תוך התמקדות בערים מעורבות:

הקמת אתר מידע וחדשות רב לשוני: ערבית, עברית, אנגלית ורוסית.❖

הקמת פורום צוותים רפואיים.❖

הקמת פורום תקשורת רב לשונית רב תרבותית❖

מיזם לכנס ערים מעורבות בשיתוף אוניברסיטת חיפה והעמותה לקידמה חברתית❖

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
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מוסאואמרכזבמתחםבחיסוןזכומעמדחסרי1200

אתוזריםפלסטיניםועובדיםופליטיםמעמדחסריאדם,בני1200כלרשותהעמדנו"ואהבת"עמותתביוזמת

בבקשהחיפהחיפהלעירייתפנתה"ואהבת"עמותתהקורונה.נגדלחיסוניםבחיפהמוסאואמרכזמתחם

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
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המתחםאתבשמחהוהעמדנואלינולפנייהמיידהסכמנונדחתה.אךהחיסונים,למבצעמקוםלהלהקצות

חשובהעבודהשעושההעמותהעםהפעולהבשיתוףממשיכיםאנושלה.והמטופליםהעמותהלרשותשלנו

בהצלת חיי אנשים שהמדינה מתנערת מאחריותה כלפיהם.

סנגור בינלאומי

פגישה עם שר החוץ הקנדי
במזרחשביקרוקנדהושגרירתהקנדי,החוץשרעםנפגשומוסאסלמאןוסוהאפרחג'עפרמוסאואמרכזמנהלי

התיכון. שר החוץ הכריז על תוכנית להגברת המעורבות הקנדית בקידום שלום במזרח התיכון.

פניה לשליח ארה"ב למזרח התיכון
להפסקתלהתערבממנווביקשהתיכוןלמזרחארה"בלשליחמאיחודשאירועיבמהלךפנהמוסאואמרכז

מרכזשיזםהסיורבעתשובאיתונפגשהמרכזהגזעניים.והארגוניםהמשטרהבידיהערביבמיעוטהפגיעה

מוסאוא.

פגישה עם משלחת הפרלמנט האירופי לקשרים עם הכנסת
עםלקשריםהאירופיהפרלמנטחברימשלחתעםשנפגשהיחידהערביהארגוןנציגהיהמוסאואמרכזמנהל

הפלסטיניםהאדםזכויותארגוניששתלסגירתמוסאואמרכזהתיחסהכנסבמהלךבארץ.ביקורםבעתהכנסת

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
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בידי שר הביטחון.

פגישה עם עשרות שגרירים ונספחים
האזרחיםמצבעלנתוניםהציגבמהלכםונספחיםשגריריםעשרותעםהשנהפגישותמספרקייםמוסאואמרכז

הערבים בישראל.

חיזוק ארגון "ידידי מרכז מוסאוא בארה"ב
מחוףסיורמוסאואמרכזקייםאוקטוברבחודש

ארגוןאתלחזקפעלהואבמהלכובארה"בלחוף

אנגלסלוסוירגיניה,בניויורק,מוסאואמרכזידידי

נציגינפגשוהביקורבמהלךהבירה.וואשינגטון

נציגיקונגרס,חבריסנטורים,עםמוסאואמרכז

מרכזמנהליאזרחית.חברהוארגוניתקשורת

ודבריהםADCהשלבוועידההשתתפומוסאוא

המזרחאתהמכסהבתקשורתבהרחבהצוטטו

התיכון בארה"ב.
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מרכז מוסאוא לתקשורת בינלאומית

➢ New York  Times - For Israel’s Palestinian minority, feelings of relief but no rejoicing

➢ New York Times - A Historic Moment for Israeli Arabs, but With a Question Mark

➢ New York Times - Israel’s Parliament Approves New Government, Ousting

Netanyahu

➢ New York Times - Riots Shatter Veneer of Coexistence in Israel’s Mixed Towns

➢ Rania Khalek Dispatches - “Everyone is inciting against us!” - Israeli mobs attack

Palestinians across the country

➢ Mondoweiss - How Netanyahu stands to gain from the escalating violence in

Palestine

➢ Mondoweiss - How Israel’s Citizenship Law collectively punishes its Palestinian

citizens

➢ Mondoweiss - Israelis feel abroad in Haifa

➢ Mondoweiss - The absence of the Arabic language from the public sphere in Israel

➢ Middle East Eye - Israel Supreme Court rejects appeal by Palestinians to establish

school
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https://www.nytimes.com/2021/06/03/world/middleeast/israel-prime-minister-palestinians.html
https://www.nytimes.com/2021/06/04/world/middleeast/raam-palestinian-israel-government.html
https://www.nytimes.com/live/2021/06/13/world/israel-knesset-bennett-lapid-netanyahu?
https://www.nytimes.com/live/2021/06/13/world/israel-knesset-bennett-lapid-netanyahu?
https://www.nytimes.com/2021/08/01/world/middleeast/israel-arabs-jews-palestinians-riots.html
https://open.spotify.com/episode/7yfih6DhDLs31DWimRn1Hq
https://open.spotify.com/episode/7yfih6DhDLs31DWimRn1Hq
https://mondoweiss.net/2021/05/how-netanyahu-stands-to-gain-from-the-escalating-violence-in-palestine/
https://mondoweiss.net/2021/05/how-netanyahu-stands-to-gain-from-the-escalating-violence-in-palestine/
https://mondoweiss.net/2021/07/how-israels-citizenship-law-collectively-punishes-its-palestinian-citizens/
https://mondoweiss.net/2021/07/how-israels-citizenship-law-collectively-punishes-its-palestinian-citizens/
https://mondoweiss.net/2021/12/israelis-feel-abroad-in-haifa/
https://mondoweiss.net/2021/07/the-absence-of-the-arabic-language-from-the-public-sphere-in-israel/
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-supreme-court-reject-appeal-school-nof-hagalil
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-supreme-court-reject-appeal-school-nof-hagalil


➢ Al-Monitor - New vaccination campaign targets Arab-Israelis

➢ Al-Monitor - Palestinians hesitant to celebrate as family reunification ban fails

➢ The Jerusalem Post - Arab-Israeli citizens org. calls to keep business accelerators

open

➢ The Jerusalem Post - Separated Palestinian families ready for end to Israel

Citizenship Law

➢ The Jerusalem Post - Arab-Israeli man killed in Haifa, marking the 100th victim this

year

➢ The Times of Israel - Police’s conduct probed after 35 injured at Arab Israeli protest

➢ Knesset News - Special Committee on Arab Society Affairs discusses wave of arrests

of Arab citizens; police official: There are about 8,000-10,000 illegal weapons in Arab

society

➢ The New Arab - How Israel's mixed cities became a demographic battleground for

Jewish extremists

➢ MintPress News - Revealed: The American Money Entwined with Israel’s Jewish

Terrorist Groups

➢ CGTN America - The Heat: Political uncertainty in Israel

➢ Arab News - Anger over Israeli PM’s vote-sharing deal with controversial anti-Arab

party

➢ Arab News - Jerusalem conflict stokes fears of civil war in Israel

➢ Ynet - Police shootout in Arab town kills two, including bystander
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https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/new-vaccination-campaign-targets-arab-israelis
https://www.al-monitor.com/originals/2021/07/palestinians-hesitant-celebrate-family-reunification-ban-fails
https://www.jpost.com/israel-news/arab-israeli-citizens-org-calls-to-keep-business-accelerators-open-687131
https://www.jpost.com/israel-news/arab-israeli-citizens-org-calls-to-keep-business-accelerators-open-687131
https://www.jpost.com/israel-news/separated-palestinian-families-ready-for-end-to-israel-citizenship-law-672993
https://www.jpost.com/israel-news/separated-palestinian-families-ready-for-end-to-israel-citizenship-law-672993
https://www.jpost.com/israel-news/arab-israeli-man-killed-in-haifa-marking-the-100th-victim-this-year-680860
https://www.jpost.com/israel-news/arab-israeli-man-killed-in-haifa-marking-the-100th-victim-this-year-680860
https://www.timesofisrael.com/polices-conduct-probed-after-35-injured-at-arab-israeli-protest/
https://m.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/press270521f.aspx
https://m.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/press270521f.aspx
https://m.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/press270521f.aspx
https://english.alaraby.co.uk/analysis/how-lod-became-battleground-jewish-extremists
https://english.alaraby.co.uk/analysis/how-lod-became-battleground-jewish-extremists
https://www.mintpressnews.com/american-money-entwined-with-jewish-terrorism-israel/277432/
https://www.mintpressnews.com/american-money-entwined-with-jewish-terrorism-israel/277432/
https://america.cgtn.com/2021/05/05/the-heat-political-uncertainty-in-israel
https://www.arabnews.com/node/1811836/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1811836/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1858491/middle-east
https://www.ynetnews.com/article/rkzQOd8xu


תודה לאנשי הצוות וההנהלה שלנו

אנשי הצוות

,ג'עפר פרח
מייסד ומנהל

,סוהא סלמאן מוסא
מנהלת שותפה

,עאליה זועבי
ראש תחום קשרי ממשל

,וסים נאסר
ראש המחלקה הבינלאומית

,אלין נסרה
מנהלת משרד

,מונא דאהר
מנהלת משרד

,עלי עלי סאלח
רכז תחום חברה אזרחית

ונוער

,סונבולה עלא אלדין
רכזת תקשורת ויחסי ציבור

,ורד קראקרה
רכז תקשורת

،נעים מוסא
רכז תקשורת בינלאומי

،סלמא חמאיסי
רכזת תקשורת בינלאומי

,סימון גדעון
מנהל חשבונות פנימיים
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הנהלה

,אלביר נחאס
עורך דין ונוטריון

,כאמל ברגותי
מורה לשעבר וחברו

בארגון המורים בנצרת

,מריאן אבי נאדר
עורכת דין, חברת ועדת

ביקורת

,גסאן טנוס
עו"ד

עו"ד,אחמד גזאווי
ופעיל חברתי

,מאריה ג'מאל
עו"ד ופעילה חברתית,

מנהלת עמותת היומנטי
קרו

,האלא אספניולי
מרצה לשעבר במכללה

האקדמית הערבית
לחינוך בחיפה

,הישאם עבדו
חוקר במדעי המחשב

בטכניון

,רים כטיב
מנהלת בית ספר

,נאפע חאג' יחיא
רופא שיניים ופעיל חברתי

,תאופיק חוסרי
מנהל חשבונות ופעיל

חברתי

,מחמוד איגבאריה
מהנדס ופעיל חברתי
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אנו מודים לשותפים שלנו

שעזרמילכלנודהרבה.ובעבודההאנושיבהוןלהשקיעאותנומחייבתהזהבדיווחשתוארההמרובההעשיה

ותרם לעבודה שלנו. אנחנו מזמינים אתכם להתנדב לתרום לפעילות שלנו.

ותרבותיותפוליטיותחברתיות,כלכליות,זכויותלקדםשפועלתמוסאוא,מרכזממשפחתחלקלהיותגאווהזאת

של החברה הערבית פלסטינית בישראל.
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