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 עדאלה של התיקים רשימת

 3102 נובמבר, האחרון מהזמן דין ופסקי ועומדים תלויים תיקים

 תכנון וזכויות קרקעות .א

 

 העליון המשפט בית

 

 בשליטתה קרקע של ושיווק הקצאה המתירה, ישראל מקרקעי מינהל של  .1

 .ליהודים רק הפתוחים במכרזים( ל"קק) לישראל קיימת קרן של

 'ואח ישראל מקרקעי מינהל נגד עדאלה, 4025029 ץ"בג

 

" הקבלה ועדות" את בחוק ומעגן 2111 במרס שנחקק "קבלהה ועדות חוק" את לבטל דרישה .2

 ביישובים למגורים יחידים לקבל אם לקבוע כדי" חברתית התאמה" של בקריטריון ששימוה אתו

 הרכב לפני 2112 בדצמבר התקיים בתיק האחרון הדיון .אותם לדחות או וחקלאיים קהילתיים

 .הכרעה לפני ועומד תלוי התיק. שופטים תשעה של מורחב

 'ואח הכנסת נגד' ואח עדאלה, 0529022 ץ"בג

  

, שבע בבאר המחוזי המשפט בית של פסיקה על העליון המשפט לבית ערר להגיש רשות בקשת .3

 ועתיר אלחיראן אום מוכרים־הלא בכפרים מבתיהם בדואים־ערבים תושבים לפנות רהשהו

 בתיק הבא הדיון .בתיהם נמצאים שבו בשטח חירן בשם חדש יהודי יישוב לבנות כדי, שבנגב

 .2113 בנובמבר יתקיים

 ישראל מדינת נגד' ואח קיעאן־אל אבו פרהוד איברהים, 1249022 א"רע

 

 השלום משפט ובתי מחוזיים משפט בתי

 

 המתגוררים ישראל אזרחי בדואים־ערבים 1,111 נגד שהוגשודרישה לבטל את תביעות הפינוי  .4

דיונים בקבוצה אחת של תיקים  .לכפר הכרה ולהעניק בנגב אלחיראן אום־עתיר מוכר־הלא כפרב

 .  2113. דיונים בקבוצה נוספת של תביעות התקיימו בספטמבר 2113התקיימו ביוני 

 נגד ישראל מקרקעי ומינהל ישראל מדינת, 20/4021 אזרחי תיק, שבע בבאר השלום משפט בית

 בקשת ראו( )נוספים אזרחיים תיקים 00-ב משפטי ייצוג' )ואח קיעאן־אל אבו פרהוד איברהים

 .(לעיל 1249022 ערעור רשות

 

 שהוצאו הריסה צווי לאשר 2111 בדצמבר גת בקרית השלום משפט בית החלטת נגד ערעור .5

 הדיון .בנגב אלחיראן אום־רעתי מוכר הלא הבדווי-הערבי בכפר בתים 33-ל אחד צד במעמד

 התיק תלוי ועומד לפני הכרעה.  .2113 בפברואר התקיים

 .קיעאן ואח' נגד מדינת ישראל-, אבו אל520/22-22-20שבע, -בית המשפט המחוזי בבאר

 

 על 2111 בנובמבר הורתה אשר גת בקרית השלום משפט בית של תקדימית החלטה על הגנה .6

. שבנגב אלסרה הבדווי הכפר תושבי 511 של בתיהם נגד הריסה צווי 51 של מיידי ביטול

 . 2113, ודיון בערעור התקיים באפריל ההחלטה על ערערה המדינה

 מוסא נסאסרהעודה  מדינת ישראל נגד  0192/-20-22בבאר שבע,  המחוזיבית משפט 

 

  

 

 

 

 

http://adalah.org/heb/Articles/180/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%98%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%9F
http://adalah.org/heb/Articles/1372/%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%A9%D7%9C-9
http://www.adalah.org/heb/Articles/351/%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%90%D7%AA
http://www.adalah.org/heb/Articles/1319/%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%90%D7%95%D7%9D
http://www.adalah.org/heb/Articles/1319/%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%90%D7%95%D7%9D
http://adalah.org/heb/Articles/20/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C-51-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%99
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 תכנון ועדות

 

נגד תכנית לבנות את העיר החדשה חריש במרכז ואדי  2113התנגדות שהוגשה בחודש מאי  .7

ור יחידות הדי 2,311פלסטינים. בתכנית צוין בגלוי כי -ערה, אזור שבו רוב התושבים הם ערבים

חרדים, מה שסותר את ההצהרות של שר השיכון לפיהן היישוב -ישווקו באופן בלעדי ליהודים

 .חריש יהיה פתוח לכל התושבים

 0ב'2ההתנגדות הוגשה על ידי עדאלה והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי נגד חריש 

  

 יינטע ובמקומו עתיר מוכר הלא הבדואי־הערבי הכפר ייהרס שלפיה  .8

 בקשת הגיש ועדאלה, ההתנגדות את דחתה וםרד מחוז ובנייה לתכנון המחוזית הוועדה .יער

 . 2113 בפברואר ניתנה הרשות. 2113 בינואר ערעור רשות

 בדצמבר דרום מחוז – ובנייה לתכנון המחוזית לוועדה ובמקום עדאלה ידי על הוגשה ההתנגדות

  0221 בינואר הוגשה ערעור רשות בקשת. 0222 

 

 ופוליטיות אזרחיות זכויות .ב

 

 העליון המשפט בית

 

מיכאל בן ארי  לשעבר שהגיש ח"כ , לעתירה2112בפברואר  )בל"ד(תגובה בשם ח"כ חנין זועבי  .9

את ח"כ  לבית המשפט העליון בדרישה לביטול החלטת היועץ המשפטי לממשלה שלא להעמיד

. העתירה הוגשה לאחר 2111החירות לעזה במאי זועבי לדין פלילי בשל השתתפותה במשט 

. הודיע היועץ המשפטי שאף אזרח ישראלי שהשתתף במשט לא יועמד לדין 2111שבדצמבר 

  . 11.11.13בתאריך  דיון אחרון התקיים

 לממשלה המשפטי היועץ נגד ארי בן מיכאל 40011022 ץ"בג

מרכז עדאלה יחד עם הוגשה בידי  2111שנחקק במרס  את חוק החרם לבטלבדרישה עתירה  .11

האגודה לזכויות האזרח בשם ארגוני זכויות אדם בישראל וארגונים הקוראים לחרם כלכלי על 

הוציא בג"ץ צו על תנאי  2112בדיון שהתקיים בדצמבר . תוצרת ההתנחלויות בגדה המערבית

בפני הרכב  ,2114בפברואר  מדינה להביא הצדקות לחוק. הדיון הבא בעתירה יתקייםוהורה ל

 מורחב של שופטים.

 'ואח האוצר שר נגד' ואח לשלום נשים קואליציית 0200020בג"ץ 

 

 השלום משפט בתי

 

 תקיפת של עבירות בארבע מואשם הוא שבו פלילי משפטב( ש"חד) ברכה מוחמד כ"ח ייצוג .11

 בין המלחמה ונגד ההפרדה חומת נגד בהפגנות השתתפותו ותבעקב שוטרים העלבת או שוטרים

 כ"ח של הפרלמנטרית לחסינות בנוגע עדאלה טיעוני את קיבל המשפט בית. 2117-ל 2115

 באוקטוברהדיון האחרון בתיק התקיים  .2111 באוקטובר האישומים מארבעת שניים ודחה ברכה

2113. 

 ברכה מוחמד נגד ישראל מדינת, 20121024 פלילי תיק, אביב בתל השלום משפט בית

 

 נגד העברית מהאוניברסיטה קבורקיאן־שלהוב נאדרה ר"ד של מטעמה הוגשה נזיקין תביעת .12

הגיש  2112בינואר  .גוריון-יחס משפיל ומבזה בנמל התעופה בן על, התעופה שדות רשות

את נוהלי הבידוק כחלק מהליך גילוי הראיות בתיק. ביוני  לחשוףעדאלה גם עתירה בדרישה 

מחק בית המשפט את העתירה על סמך החלטות קודמות של בית המשפט אשר סירבו  2112

התביעה ודיון נוסף בראיות נקבע חודשה נוהלי הבידוק. בעקבות ההחלטה החיסיון של לבטל את 

 .  רת הנהליםתותר חקיהחלטת בית המשפט לא . בעקבות 2113לאפריל 

http://adalah.org/eng/Articles/2123/2,300-new-homes-for-ultra-Orthodox-Jews-in-Arab
http://www.adalah.org/heb/Articles/285/%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%98%D7%9C
http://www.adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1238
http://adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1377
http://adalah.org/heb/Articles/1467/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9E%D7%A2-%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%93%D7%99
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 רשות נגד קבורקיאן-שלהוב נאדרה, 011-22024/ אזרחי תיק, אביב בתל השלום משפט בית

 התעופה שדות

 

 הנוגעים פליליים אישומים בעשרה אדם זכויות ופעילי עראקיב-אל הכפרמ תושבים ייצוג .13

עד כה  .בנגב עראקיב-אל בדואי-הערבי הכפר של ונשנית חוזרת הריסה בעקבות מחאה לפעולות

 . 2113ביטל בית המשפט חמישה מן האישומים. דיונים נוספים בתיק יתקיימו בשנת 

 טורי-אל סייח נגד ישראל מדינת, 20104-21022 פלילי תיק, שבע בבאר השלום משפט בית

  (נוספים פליליים אישומים תשעה)

, הנחשבת למדינת יצוג ח"כ סעיד נפאע שהועמד לדין פלילי באשמת נסיעה ללא היתר לסוריהי .14

אנשי דת ואנשי ציבור דרוזים, שעלו לרגל למקומות קדושים  311-יב. נפאע ארגן משלחת של כאו

. הפרקליטות מאשימה את ח"כ נפאע במגע עם סוכן חוץ ומייחסת לו 2117בסוריה בשנת 

 כי טוען נפאע כ"ח. פגישות עם מנהיגים של תנועות פוליטיות שישראל רואה בהן תנועות טרור

 את המחוזי המשפט בית דחה 2112 בדצמבר. ציבור שנבחר תפקידו בגדר נופלות פעולותיו כל

בחודש יולי  .נפאע כ"ח של הפרלמנטרית החסינות בסיס על האישומים את לבטל עדאלה בקשת

, 2113, לבקשת ח"כ נאפע, משך עדאלה עתירה שהוגשה לבית המשפט העליון באפריל 2113

  ע בשל לאור חסינותו הפרלמנטרית. פאבה דרשנו לבטל את האישומים הפליליים נגד ח"כ נ

 מדינת ישראל נגד ח"כ סעיד נפאע 22-20-90211ת"פ בית המשפט המחוזי בנצרת, 

 להם וייחסו נגדם שהופנו פליליים באישומים, משפטי הגנה מצוות כחלק דרוזים אנשי דת ייצוג .15

 למדינת אויב, בעקבות עלייה לרגל למקומות קדושים בסוריה.  חוקית בלתי נסיעה

  ואח' מועדי, בית המשפט נגד 2/290-22020 פ"ת, בנצרת המחוזי המשפט בית

 

 ותרבותיות חברתיות, כלכליות זכויות .ג

 

 העליון המשפט בית

 

בדואים לא -ערביםשה כפרים בשם נציגים של חמי 2113הוגשה בחודש יולי ש ץעתירה לבג" .16

, בה דרשנו כי בית המשפט יורה לרשות המים תושבים 12,111 -, שגרים בהם כ בנגב מוכרים

לחדול מלגבות מהתושבים תעריפי מים גבוהים מאד. מרכז עדאלה טען בעתירה כי המחירים 

 הנוכחיים הינם בבחינת רווחים לא חוקיים לרשות המים.

 נגד מקורות ואח'   ריאדי ואח' -אחמד אל 5054021בג"ץ 

 

בתי ספר בנגב, בדרישה  7לתלמידים מ בשמם של הורים  2113עתירה לבג"ץ שהוגשה ביולי  .17

לחבר את בתי הספר לרשת החשמל הארצית. בתי ספר אלה מופעלים כיום באמצעות 

גנראטורים המספקים לבתי הספר חשמל באופן חלקי ומופעלים למספר שעות ביממה בלבד. 

הכמות המוגבלת של חשמל וההפסקות התכופות של החשמל הנובעות מתקלות בגנראטורים, 

נעים מבתי הספר אפשרות להפעיל מיזוג אוויר, הפעלה סדירה של כיתות מחשבים, שירותי מו

 .אינטרנט, מעבדות וצרכים חיוניים רבים נוספים

  אבראהים אבו כף נגד משרד החינוך 5090021בג"ץ 

 

לחוק הביטוח הלאומי, הקובע כי אם ילד אינו מקבל חיסונים  113דרישה לבטל את תיקון מס'  .18

קצבת הילדים שמקבלים הוריו תופחת לתוכנית החיסונים של משרד הבריאות, בהתאם 

 ועומד לפני הכרעה סופית.  תלויהתיק  .מקצבתו %01בסכומים גבוהים המגיעים עד כדי 

 'ואח הרווחה משרד נגד' ואח עדאלה, 0095022 ץ"בג

 

http://www.adalah.org/heb/Articles/1019/%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%92-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA
http://www.adalah.org/heb/Articles/1019/%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%92-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA
http://www.adalah.org/heb/Articles/1272/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%97%D7%9B-%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%93
http://adalah.org/heb/Articles/1393/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%AA-
http://adalah.org/heb/Articles/1393/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%AA-
http://adalah.org/eng/Articles/2194/Adalah-petitions-for-an-end-to-excessive-water-in
http://adalah.org/heb/Articles/1458/%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%AA%D7%A8-%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-7-%D7%91%D7%AA%D7%99
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 אסירים זכויות .ד

 

 העליון המשפט בית

 

בפסק הדין שהתיר להפסיק באופן גורף את ההיתר "ץ בבגמורחב  בהרכבנוסף  לדיון בקשה .19

לנוהל בעבר, בשעה  בניגוד, ללימודים אקדמיים של כל האסירים המסווגים כביטחוניים

עתירה ב ניתנה החלטהה. שאסירים פליליים מורשים ללמוד בהתכתבות באוניברסיטה הפתוחה

  .2112שהוגשה במרס 

 סאלח ואח' נגד שירות בתי הסוהר, סעיד 029021בקשה לדיון נוסף בבג"ץ 
 

 

 הכבושים השטחים .ה

 

 העליון המשפט בית

 

 את לבטל הדורשת לעתירה המשפט בית כידידי הצטרפו האזרח לזכויות והאגודה עדאלה .21

 למועצה שנבחרו הפלסטיני הפרלמנט חברי של התושב מעמד של התקדים חסרת ההפקעה

 .2116-ב בבחירות החמאס ברשימת הפלסטינית המחוקקת

 הפנים שר נגד' ואח ערפה אבו חאלד, /012102 ץ"בג

 

 לכמה המשפט בית כידידי להצטרף רשות בקשת העליון המשפט לבית הוגשה 2111 בינואר .21

בחוות הדעת שהוגשה לבית המשפט  .המזרחית בירושלים נפקדים נכסי חוק החלת נגד עתירות

 העברתהנוכחית של היועץ המשפטי לממשלה, לפיה  עמדתו נגד משפטיים טיעונים העלנו

 לנכסי לאפוטרופוס ,המערבית הגדה תושביפלסטינים ל השייך ,ירושלים במזרח נכס על בעלות

והתקבלה החלטה לפיה הצדדים יעלו  , 2113, הינה חוקית. דיון התקיים בספטמבר נפקדים

 טיעונים בכתב לגבי השאלה האם החלטה בנושא תחול באופן רטרואקטיבי? 

 נגד ישראל מדינתהאפוטרופוס לנכסי נפקדים ו, /005202 אזרחי ערעור)בית המשפט העליון( 

 'ואח נוהה דקאק

 

ות בבאר שבע עתיר הוגשו לבית המשפט העליון ולבית המשפט המחוזי 2112 ובאוקטובר ביוני .22

גד מדיניות משרד הביטחון ומשרד נוארגוני זכויות אדם ישראליים ופלסטיניים  בשם תושבי עזה

ועדים  המונעת מתושבי רצועת עזה שהגישו תביעות נזיקין נגד כוחות הביטחוןהפנים, 

בעקבות המניעה דבר מסולקות . מטעמם להיכנס לישראל לצורך השלמת הליכים משפטיים

 תביעות בכל מנשיאה ישראל את הפוטרבאופן התביעות והתובעים מחויבים בהוצאות כבדות, 

 .הנזיקין

 לשקול המדינה התחייבות בעקבות נמשכה העתירה) הפנים שר' נ נסראללה, 912-02-20 מ"עת

 הפנים שר נגד' ואח דקה אבו 0290020 ץ"בג(; העותרים של כניסתם את מחדש

 

 

 תכנון ועדות

 

בשם תושבי ענאתא נגד התוכנית  לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה התנגדות הגשנו 2113 בינואר .23

אלף תושבים(  21של עיריית ירושלים להקים אתר פסולת על אדמות השייכות לכפרים ענאתא )

 .אלף תושבים( 12ועיסאוויה )

 על ידי עדאלה והקואליציה להגנה על זכויות הפלסטינים בירושלים  הוגשה ההתנגדות

 נפרדת כבישים מערכת ליצור שנועדה, בירושלים המזרחי הטבעת כביש לתוכנית התנגדות .24

 והחוק הבינלאומי החוק של הפרה תוך, ירושלים במזרח הפלסטיניות השכונות את ולכתר

http://adalah.org/heb/Articles/1459/%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94:-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%9C
http://adalah.org/heb/Articles/1459/%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94:-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%9C
http://adalah.org/heb/Articles/1391/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA-
http://www.adalah.org/heb/Articles/446/%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-
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 .הישראלי

 רשויות וארבע ממשלתיים לא פלסטיניים ארגונים מטעם 0221 במרס הוגשה ההתנגדות

 אזרחית ועומדת לפני הכרעה קואליציה עם פעולה בשיתוף, מקומיות

 

על אדמות הכפרים הפלסטיניים  , שמטרתה להקים "גן לאומי"11192מס' התנגדות לתוכנית  .25

 .דונמים מאדמות שני הכפרים כדי להקים בהם את הפרויקט 732טור ולהפקיע -עיסאווייה וא

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי והקואליציה ע"י עדאלה  2113ההתנגדות הוגשה באפריל 

 לזכויות הפלסטינים בירושלים

 

 

 לאחרונה שניתנו דין פסקי. ו

 

 ערבים חקלאים של בשמם עדאלה מרכז שהגיש העתירה את ץ"בגדחה  0221בחודש יוני  .1

 היישובים ברשימת ערבים ישובים לכלול ולהל ומועצת החקלאות משרד את לחייב מהצפון

 ב העתירה הוגשה מאז כי המשפט בית קבע הדין בפסק. למאכל ביצים לייצור למכסות הזכאים

 ערבים לחקלאים והעניק התקנות את ושינה, הקיים המצב לשיפור החקלאות משרד פעל, 0221

 .בשנה ביצים מליון / לייצור מכסות

 יוסיפו הרשויות כי וראוי הדעת את מניח אינו הנוהג המצב" כי בהחלטה השופטים קבעו זאת עם

 סך על משפט הוצאות לעותרים לשלם המדינה את חייבו ",ההיסטורית ההפליה לתיקון לשקוד

52,222 ₪. 

 , איאד מג'יס ואחרים נגד משרד החקלאות 1125021בג"ץ 

 

, הלאומי הביטוח לחוק 113' מס תיקון את לבטל עתירת עדאלהבג"צ דחה את  2113בחודש יוני  .2

 קצבת, הבריאות משרד של החיסונים לתוכנית בהתאם חיסונים מקבל אינו ילד אם כי הקובע

התיקון משפיע . מקצבתו 61% כדי עד המגיעים גבוהים בסכומים תופחת הוריו שמקבלים הילדים

מוכרים בנגב, משום שבמרבית -בדואים שגרים בכפרים הלא-באופן לא מידתי על אזרחים ערבים

כפרים אלה אין תחנות טיפת חלב, שבהן החיסונים ניתנים. למרות דחיית העתירה, בית המשפט 

אשר  בדואים,-הורה למדינה לוודא שהחוק לא יופעל בצורה מפלה נגד ילדים ערבים

 למשפחותיהם אין גישה לתחנות טיפת חלב. 

 'ואח הרווחה משרד נגד' ואח עדאלה, 0095022 ץ"בג

 

נודע לעדאלה כי משרד התחבורה החליט, לאחר מאבק ציבורי ממושך, לסלול  2113בחודש יוני  .3

פורעה. הכביש נסלל -דרך בטוחה  למעבר הולכי רגל מול בית הספר היסודי בכפר הבדואי אל

ופנייה לביזיון  2115, כולל עתירה בשנת מאבק משפטי שניהל מרכז עדאלה בבג"צשנות  8לאחר 

  .2111בשנת בית המשפט 

 'עלי עפנאן גבועה ואח' נגד משרד החינוך ואח 001025/בג"ץ 

 

לבית המשפט המחוזי  2113מרכז עדאלה משך עתירה בשם אסיר פלסטיני, שהוגשה באפריל  .4

. ו למשך שנהאשר אסר על ביקור אמבבאר שבע, נגד החלטת שירות בתי הסוהר הישראלי, 

אמו של האסיר סירבה לעבור בדיקה משפילה ופולשנית בטרם פגישה עם בנה. לפני הדיון 

בעתירה, עדאלה הסכים למשוך אותה, ושירות בתי הסוהר התחייב שלא להאריך את האיסור על 

 ביקורה של האם את בנה. 

  

 2בתל אביב זיכה  בית המשפט השלום, בעקבות ייצוג של מרכז עדאלה, 2113בחודש פברואר  .5

בשנת  מול השגרירות המצרית נגד ההתקפה על עזה אזרחים פלסטינים שהשתתפו בהפגנות

ביקרה בחריפות את  ,עמודים 23באורך  ,)"מבצע עופרת יצוקה"(. החלטת בית המשפט 2118

 המשטרה ואת התביעה על טיפולם הלקוי בתיק.

http://adalah.org/heb/Articles/1437/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%A2
http://adalah.org/heb/Articles/177/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D
http://adalah.org/newsletter/heb/oct10/PETITION.pdf
http://www.adalah.org/heb/Articles/229/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA
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  ישראל נגד ג'נטוס. , מדינת 2250-24בית המשפט השלום, תיק פלילי מס' 

 

 את למנוע בחיפה המחוזי המשפט בית החלטת נגד ערעור המשפט דחה בית, 2113בפברואר  .6

בית המשפט קבע כי מקור המים הנוכחי . למים אלחיראן אום מוכר הלא הכפר תושבי של גישתם

 –קילומטר מהכפר ומאפשר לכפריים לרכוש ממנו מים  4מאזרח פרטי שגר במרחק  –של הכפר 

 שניתן ץ"בג של תקדימי דין פסק בעקבות בא זה הינו בגדר "נגישות מספקת" למים. ערעור

 גישה להבטיח יש וכי חוקתית זכות היא למים הזכות כי ופסק 2111 ביוני עדאלה בעתירת

 . יישובם של החוקי למעמדו קשר בלי, האזרחים לכל יםלמ מינימלית

 והביוב המים רשות נגד אלקיעאן אבו סלים 2541412 א"ע

 

בעניין סגירה  דחה בית המשפט העליון עתירה שהגישה עמותת הימין רגבים 2113בחודש מרץ  .7

בית ספר יסודי בכפר הלא־מוכר ואדי אלנעם, בטענה כי מיקומו קרוב למפעל הכימקלים  ופינוי של

רמת חובב. עמותת רגבים טענה כי במקרי חירום תיתכן דליפת חומרים וקרינה רעילה המסכנת 

ייצג את משפחות התלמידים, וטען בפני בית המשפט  מרכז עדאלה .את בריאותם של התלמידים

 כי העמותה ניסתה ללחוץ על התושבים לעזוב את אדמתם. 

 

מרכז עדאלה, האגודה  עתירה של מחק הרכב מורחב של שבעה שופטי בג"ץ 2113בפברואר  .8

מח"כ זועבי בגין  לזכויות האזרח וח"כ חנין זועבי נגד ההחלטה על שלילת זכויות פרלמנטריות

ימה את סי 18היה כי "מעת שהכנסת ה־ להחלטה הנימוק  .2111השתתפותה במשט לעזה במאי 

תפקידה אין עוד כל נפקות להחלטה ]...[ לשלול זכויות מסוימות מחברת הכנסת זועבי", וכי אין 

". הצדקה לכך ש"בית משפט זה יקדיש את משאביו המוגבלים לבחינה של שאלה תיאורטית

בפני הרכב מורחב של ו  ההחלטה הגיעה לאחר שנתיים של דיונים בנושאים חוקתיים רציניים

 שדנו בהיקף סמכויותיה של הכנסת להטיל סנקציות על ח"כים., שופטים

 זועבי נגד הכנסת 1291022בג"ץ 

 

 לדחות המשפט בית החליט 2113 בפברואר טיבי אחמד כ"ח של בעתירתו המתוכנן הדיון לפני .9

סול את הצעת החוק שהגיש לפ 2111-שהגיש נגד החלטה חסרת תקדים של הכנסת ב עתירה

האוסרת על הכחשת הנכבה. ח"כ טיבי הגיש את הצעת החוק בעקבות חקיקת "חוק הנכבה". בית 

. עם זאת, 2113המשפט קבע כי ח"כ טיבי יוכל להגיש את הצעת החוק בכנסת החדשה בשנת 

 בית המשפט כבר הוציא צו על תנאי בעתירה והרחיב את הרכב השופטים שידונו בה לשבעה

 שופטים. 

 ריבלין ראובן כ"ח, הכנסת ר"יו נגד טיבי אחמד כ"ח, 5901022 ץ"בג

 

עתירה שדרשה לבטל את הפטור הגורף שניתן בחוק דחה בית המשפט  2113בפברואר  .11

, שרובם ווידיאו חקירות של חשודים בעבירות ביטחון-ולמשטרה ולשב"כ מן החובה לתעד באודיו 

האריכה הכנסת את תוקפו של הפטור. בהחלטת בית המשפט  2112ככולם פלסטינים. ביולי 

 . 2115צוטטה טענת המדינה כי תבחן מחדש את הפטור בשנת 

 עדאלה נגד המשרד לביטחון פנים, 492/022 ץ"בג

 

עתירה של עדאלה והאגודה לזכויות האזרח לקבוע כי דחה בית המשפט העליון  2112בינואר  .11

הביטוי ואת הזכות ודחה את הטענות כי הוא מפר את חופש  "חוק הנכבה" הוא בלתי חוקתי

. בית ואת תרבותם לשוויון ופוגע בזכותם של האזרחים הערבים לשמר את ההיסטוריה שלהם

 , כיוון שהמדינה עדיין לא יישמה את החוקבשלב מוקדם מדיהוגשה  העתירההמשפט קבע כי 

 .העותרים מן מי שמקבל התקציב קיצוץ באמצעות

 'ואח' נגד שר האוצר ואחרתודוקסי ובוגרי התיכון הא 1904022 ץ"בג

 

http://adalah.org/heb/Articles/1412/%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%93%D7%97%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94
http://adalah.org/heb/Articles/1430/-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%93%D7%97%D7%94-%D7%A9%D7%9C
http://www.adalah.org/heb/Articles/218/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94
http://www.adalah.org/heb/Articles/218/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94
http://www.adalah.org/heb/Articles/222/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-
http://www.adalah.org/heb/Articles/222/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-
http://www.adalah.org/heb/Articles/223/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91
http://www.adalah.org/heb/Articles/223/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91
http://www.adalah.org/heb/Articles/223/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91
http://adalah.org/heb/Articles/215/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%91%D7%94
http://adalah.org/heb/Articles/215/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%91%D7%94
http://adalah.org/heb/Articles/215/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%91%D7%94
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 הפנסיה הסכמי את להחיל בדרישה וגשהשה עתירה לעבודה הארצי הדין ביתדחה  2112בינואר  .12

 .18 מגיל החל העובדים כל על במשק

 העובדים ועדי של הארצית ההתאחדות ההסתדרות נגד ואדוה עדאלה, 50024 קיבוצי הסכם

 

 עדאלה מרכז שהגיש עתירה, חמישה מול שופטים שישה של ברוב, ץ"בג דחה 2112 בינואר .13

 איחוד על האוסר, 2117־מ לישראל והכניסה האזרחות לחוק התיקון את לבטל בדרישה

 או הכבושים בשטחים הגרים לפלסטינים ישראל אזרחי פלסטינים בין בישראל משפחות

סיקת פהחלטה זו באה בעקבות  .ועיראק איראן, לבנון, סוריה החוק פי על שהן", אויב מדינות"ב

 , אשר אישרה את החוק.2116במאי  5-6בג"ץ ברוב של 

 'ואח לממשלה המשפטי היועץ נגד' ואח גלאון זהבה כ"ח, 020//9 ץ"בג

 

ון עתירה שהוגשה על ידי קיבל בית המשפט העלי 2112 בפברואר שניתן תקדימי דין בפסק .14

זיק או חעדאלה וארגונים חברתיים נוספים וביטל סעיף בחוק המונע ממקבלי הבטחת הכנסה לה

 לעשות שימוש ברכב.

 'ואח לאומי לביטוח המוסד נגד' ואח חסן סלאח 0029//22 ץ"בג

 

 לאסיר להתירשהגיש עדאלה בבקשה  מחודשתעתירה בית המשפט המחוזי בנצרת דחה  .15

 כדי, אשתו עם התייחדות מפגשי, עולם למאסר שנדון ישראל אזרח פלסטיני, דקה וליד הפוליטי

 בהחלטתו הסתמך בית המשפט על "ראיות חסויות".  .לעולם ילד להביא שיוכל

 הסוהר בתי שירות נגד דקה וליד, 59452-22-22 אסיר עתירת, בנצרת המחוזי המשפט בית

 

כי משרד הפנים יקבע ויפרסם   בקשת עדאלהדחה בית המשפט העליון את  2112במרס  .16

 קריטריונים ברורים לביקור במדינות המוגדרות בחוק הישראלי "מדינות אויב". 

 נ' שר הפנים חליחל, עלא 0142022"ץ בג

 

אשר העניק הטבות מס , הכנסה מס פקודת לתיקון חוק לביטול עתירה בג"ץ קיבל 2112במאי  .17

  .בדואים-ערביים יישוביםבהם  כלל לאוטף עזה אך ליישובים באזור ע

 'ואח האוצר שר נגד' ואח עדאלה, 4252025/ ץ"בג

 

 2112בנובמבר  עתירה שהגיש לבית המשפט המחוזי בנצרתמשך עדאלה  2113בינואר  .18

תלמידים בעלי צרכים  55להעביר  –שהתקבלה ללא ידיעת ההורים  –בדרישה לבטל החלטה 

אלאטרש המרוחק מכפרם ־מיוחדים מהעיירה כסייפה שבנגב לבית ספר אחר בכפר מולדגה

ואין בו תנאי נגישות ובטיחות חיוניים. בהוראת בית המשפט הגיש  ,דקות נסיעה 45־מרחק של כ

 מידה. עדאלה עתירות פרטניות בשמם של כל תלמיד ותל

 נוךינסאסרה נגד משרד הח 92021-22-20עת"מ 

 

יחד עם במקום  2113המועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה ערעור שהגיש עדאלה בינואר  .19

 קריית" לבנייתההתנגדות שהוגשה מוכרים בנגב נגד דחיית -המועצה האזורית לכפרים הלאו

ותכלול בין היתר שטחים שעליהם  מרכז הארץ, שתרכז בסיסי צבא הממוקמים כיום ב"המודיעין

 –בדיון שהתקיים דחתה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה . מוכרים־לא בדואיםשוכנים כיום כפרים 

  מחוז דרום את התנגדות.

על ידי עדאלה, במקום והמועצה  0220; ערעור הוגש באוגוסט 0220ההתנגדות הוגשה במרס 

 מוכרים בנגב־לכפרים הלא האזורית

 

דחה בית המשפט המחוזי בנצרת עתירה שהוגשה בשם ראש עיריית נצרת  2113בינואר  .21

בתגובה לעתירה המבקשת לבטל מכרז שאחד מתנאי הסף שלו הוא "שירות בכוחות הביטחון". 

http://www.adalah.org/heb/Articles/176/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-
http://www.adalah.org/heb/Articles/176/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-
http://www.adalah.org/heb/Articles/1324/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7
http://www.adalah.org/heb/Articles/1324/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A7
http://adalah.org/heb/Articles/95/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94--
http://adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1088
http://adalah.org/heb/Articles/198/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%9D-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%95
http://adalah.org/heb/Articles/172/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1-
http://adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1364
http://www.adalah.org/heb/Articles/1282/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%90
http://www.adalah.org/heb/Articles/1282/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%90
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. עם זאת, בית המשפט פסק כי שירות צבאי הוא הקפיא מינהל מקרקעי ישראל את המכרז

 ולהטבות בדיור.  תקריטריון ראוי להקצאת קרקעו

  ישראל מקרקעי מינהל' נ נצרת עיריית 02212-22-20 מ"עת

 

בשם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי בדרישה למנוע  הגיש עדאלה עתירה 2112 בדצמבר .21

יחידות דיור ביישוב חריש  78מעמותות חרדיות להתמודד במכרזים לרכישת קרקע לבניית 

ישתלטו על המכרזים ויקצו את שבוואדי עארה. העתירה הוגשה מחשש פן שעמותות ימין קיצוני 

ן האפשרות לזכות בהם. בינואר המגרשים רק לחבריהן, ובכך ידירו את האזרחים הערבים מ

 המועד בגלל סבוכות משפטיות השלכות לכך יהיו השופט לדברי כי אףנמשכה העתירה,  2113

 .במכרז הבקשות להגשת האחרון

 'ואח ישראל מקרקעי מינהל נגד' ואח מילחם מילחם 51/12-20-20 מ"עת

 

המרכזית  שהטילה ועדת הבחירות האיסור את אחד פה העליון המשפט בית הפך 2113 בינואר .22

 .ומגוחך סאטירי באופן" התקוה" המנון את ציגמ אשר ד"בל של בחירות תשדיר רודישעל 

 המרכזית הבחירות ועדת ר"יו נגד זחאלקה מאל'ג כ"ח 09/021 ץ"בג

 

ועדת הבחירות המרכזית לפסול הפך בית המשפט פה אחד את החלטת  עתירת עדאלהבעקבות  .23

 את מועמדותה של ח"כ חנין זועבי )בל"ד( מלהתמודד בבחירות לכנסת.

 זועבי חנין נגד המרכזית הבחירות ועדת 4055020 ב"א

 

ייצג עדאלה משפחות של חמישה פלסטינים שנהרגו מירי טיל על ההתנחלות שבה  2111בשנת  .24

שר  הוראתעל בסיס  המדינה התנערה מכל אחריות למותם של הפלסטינים. 2115עבדו בשנת 

ום פיצויים לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים. עם זאת, משפחתו של הביטחון המונעת תשל

הורה בית הדין הארצי לעבודה  2111פועל סיני שנפגע באותו אירוע כן קיבלה פיצויים. בדצמבר 

הושג הסדר פיצויים שאושר  2112למדינה לדון עם המשפחות בדבר תשלום פיצויים, ובנובמבר 

 על ידי בית המשפט. 

 המשפטי והיועץ לאומי לביטוח המובד נגד' ואח ון'רג'ג סמיר ,510024 לעבודה ארציה הדין בית

 לממשלה

  

ההתנגדות לתוכנית המתאר דחתה המועצה הארצית לתכנון ובנייה את  2112בספטמבר  .25

יחד עם הקואליצה האזרחית לזכויות  2111באוגוסט  המחוזית לירושלים שהגיש עדאלה

 הפלסטינים בירושלים. 

 

 במקום, עדאלה שהגישו הערעור את ובנייה לתכנון הארצית המועצה דחתה 2112 בספטמבר .26

הערעור הוגש  .154124117 מתאר תוכנית נגד אלחיראן אום מהכפר בדואים-ערבים ותושבים

תושבי אום אלחיראן בעקבות החלטת הוועדה לאשר את תוכנית המתאר  בדואיםאזרחים בשם 

על הריסות אום אלחיראן, כפר בן כאלף  (יתיר נחל אזורב)המייעדת לבנות את היישוב חירן 

 . 2111ות הראשונה הוגשה בינואר תושבים. ההתנגד

 

בו תלול, שהיה י משרד החינוך הקים בית ספר תיכון ראשון בכפר אכבאוגוסט נודע לעדאלה  .27

התדיינות של עדאלה לפני בית לפתיחת בית הספר קדמו שבע שנים של בעבר כפר לא־מוכר. 

וכן הוצאת צו לפי פקודת ביזיון בית המשפט בעקבות התעלמותה של המדינה  המשפט העליון

 .2119מהתחייבותה לפתוח את בית הספר בשנת 

 'ואח החינוך משרד נגד' ואח סבילה אבו פאטמה, 05/0024 ץ"בג

 

http://adalah.org/heb/Articles/1362/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA:
http://adalah.org/heb/Articles/1362/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA:
http://adalah.org/heb/Articles/1392/%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A9-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99
http://www.adalah.org/heb/Articles/1401/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%9C-%D7%A4%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%93-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%9C
http://adalah.org/heb/?mod=articles&ID=1381
http://www.adalah.org/heb/Articles/288/%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%A1%D7%A8%D7%91-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%9D
http://www.adalah.org/heb/Articles/1310/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9C
http://www.adalah.org/heb/Articles/1310/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9C
http://www.adalah.org/heb/Articles/1310/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%A2%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9C
http://www.adalah.org/heb/Articles/190/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://www.adalah.org/heb/Articles/190/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://www.adalah.org/heb/Articles/190/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F

