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תודה לפרופ‘ אורנה בן נפתלי ,ד“ר רון דודאי ,עו“ד גבי לסקי ,עו“ד נרי רמתי ועמרי מצר
הדוח מתפרסם בתמיכת הקתדרה לזכויות אדם ע“ש אמיל זולא במכללה למנהל
והשגרירות השוויצרית בישראל .התכנים הכלולים בדוח זה הם באחריותם הבלעדית של
הקרן למגיני זכויות אדם.

קז”א
הקרן למגיני זכויות אדם (קז”א) הוקמה ב 2011על רקע הפרות הולכות ומתרבות
של זכויותיהם של פעילי זכויות אדם והגבלות על חירות הפעולה של ארגוני זכויות
האדם בישראל ובשטחים .הקרן מבקשת לתת מענה לניסיונות להשתיק קולות של
מחאה באמצעות חקיקה ,אלימות משטרתית וצבאית ,מעצרים והעמדה לד'ין שלא מן
הצדק של מגיני זכויות אדם .מטרתה העיקרית של הקרן היא לסייע למגיני זכויות אדם
לממן את ההגנה בהליכים המשפטיים שננקטו נגדם כחלק מניסיון לפגוע בפעילותם
ולהרתיעם מלהתמיד בה.
קז”א מימנה עד היום ייעוץ וייצוג משפטי לפעילים שנעצרו או שהוגשו נגדם כתבי
אישום או תביעות אזרחיות במסגרת פעילויות במאבקים שונים ומגוונים כגון מאבקם
של תושבים ופעילים בשכונת שייח ג’ראח בירושלים ,המחאה החברתית בשדרות
רוטשילד ,המאבק העממי נגד הגדר והפקעת אדמות בבלעין ,נבי סלאח ,בודרוס
וכפרים נוספים בגדה המערבית ,המאבק למען זכויות הבדואים בנגב ,ומחאתם של
יוצאי אתיופיה נגד גזענות ואלימות משטרתית.
הקרן מספקת למגיני זכויות אדם את הכלים המשפטיים הדרושים על מנת למתן את
ה”אפקט המצנן” שנוצר מהתנכלות הרשויות ועלול להרתיעם מלהמשיך בפעילות.
באופן רחב יותר ,הקרן שואפת לתרום לביצור מעמדם של מגיני זכויות האדם בשיח
הציבורי והמשפטי בישראל ,בין השאר באמצעות תיעוד ,מחקר והנגשת מידע.
דו“ח זה מתמקד בניצול של סמכויות אכיפה על ידי המשטרה ,הצבא ומערכת המשפט
ובעיקר ב”הפללה” של מגיני זכויות אדם  הפעלת המשפט הפלילי כנגד מגינים
כאמצעי להגביל את יכולתם לפעול .הדו”ח מתבסס על דיווחים שרוכזו בקז”א והתיקים
שבהם סייעה הקרן ,ומביא דוגמאות הממחישות את הדפוסים הקבועים והמובהקים
של הפללה שיטתית של פעילים ושל מאבקים שמרכזם זכויות האדם.
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מבוא
בשנים האחרונות הולכת ומתפתחת בקרב הקהילה הבינלאומית המודעות לתפקידם
החשוב של יחידים וארגונים הפועלים למען קידום זכויות האדם ולמען קורבנות של
הפרותיהן ,המבקשים לבצר ולפתח זכויות אלה במדינות דמוקרטיות ובלתי דמוקרטיות
כאחד .ההכרה בחשיבותם של יחידים וארגונים אלה ,המכונים “מגיני זכויות האדם“,
לפעול באופן חופשי לטובת הכלל ,הובילה את העצרת הכללית של האו“ם לאמץ בשנת
1
 1998את “ההכרזה הבינלאומית בדבר מגיני זכויות האדם“.
בחברות רבות פועלים מגיני זכויות האדם באין מפריע ,מתוך הבנה שפעילותם של
המגינים נחוצה ,גם אם הביקורת שהם משמיעים צורמת לעתים ,אך במדינות רבות
אחרות מגיני זכויות האדם פועלים תוך התמודדות עם מכשולים משמעותיים ועשויים
להיות חשופים לסכנה של ממש .זכויותיהם של בני אדם מופרות כיוון שגורמים בעלי
עוצמה  -לעתים סוכנים של המדינה ,לעתים גורמים פרטיים בעלי עוצמה  -מבקשים
לקדם את מטרותיהם על חשבון זכויות אלה .המגינים משלמים על כך לא פעם
בחירותם ,ולעתים אף בחייהם .טפילת האשמות על מגיני זכויות האדם  -לעתים אף
האשמות פליליות  -היא כלי נפוץ להצרת צעדיהם.
בחלקו הראשון של דו“ח זה נתאר בקצרה את הקריטריונים להכרה במעמד של “מגיני
זכויות אדם“ ,את התפתחות מעמדם המשפטי של מגיני זכויות האדם ואת הכלים
המשפטיים שנוצרו כדי להגן עליהם ולאפשר להם להגן על זכויות אלה ברחבי העולם
ולקדמן .בחלקו השני של הדו“ח נסקור את הפרקטיקה של שימוש במשפט הפלילי
לצורך פגיעה במגינים ונבחן כיצד מופללים מגיני זכויות האדם בישראל .הדו“ח יפרט
מקרים שהתרחשו בישראל ובשטחים הכבושים בשנים האחרונות ,שבהם הרשויות
הפעילו את המשפט הפלילי כנגד מגינים כדי להצר את צעדיהם ולהגביל את יכולתם
לפעול.
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 1שמה המלא׃ ״הכרזה בדבר זכותם ואחריותם של יחידים ,קבוצות וחלקים בחברה לקדם ולהגן על
זכויות אדם וחירויות יסוד שזכו להכרה בינלאומית״ (להלן ההכרזה הבינלאומית בדבר מגיני זכויות
האדם או ההכרזה הבינלאומית) .תרגום לעברית של נוסח ההכרזה הבינלאומית מצוי בנספח א׳
של דוח זה .קישור לנוסח האנגלי באתר משרד הנציבות העליונה לעניין זכויות האדם של האו״ם׃
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תקציר דו”ח
“הפרעה לשלום הציבור” — שימוש בדין הפלילי
להגבלת פעילותם של מגיני זכויות אדם בישראל
ובשטחים הכבושים
בשנים האחרונות הולכת ומתפתחת בקרב הקהילה הבינלאומית המודעות לתפקידם
החשוב של יחידים וארגונים הפועלים בדרכי שלום למען קידום זכויות אדם ,ביצורן
ופיתוחן במדינות דמוקרטיות ובלתידמוקרטיות כאחד .ב 1988אימצה העצרת הכללית
של האו”ם את “ההכרזה הבינלאומית בדבר מגיני זכויות האדם” .ההכרזה כוללת שורה
של זכויות והגנות הנתונות למגיני זכויות אדם כדי שיוכלו לבצע את שליחותם .להכרזה
ולסעיפיה השונים אין מעמד רשמי בישראל.
בישראל לא מתקיים שיח מספק בדבר מעמדם של מגיני זכויות האדם ובדבר הזכויות
והחובות שנובעות ממעמד זה .רשויות אכיפת החוק ,ובעיקר המשטרה ,אינן מייחסות
שום חשיבות למערך הזכויות במיוחד של מגיני זכויות אדם ,אשר נועד באופן מיוחד
לאפשר את פעילותם זו .תחת זאת נראה כי לא פעם כוחות המשטרה והצבא בשטח ,וכן
התובעים המשטרתיים והצבאיים ,רואים במשפט הפלילי כלי לגיטימי להצרת צעדיהם
ולפגיעה בפעילותם של מגיני זכויות אדם .במקרים רבים גם בתי המשפט בוחרים
בהחלטותיהם להתעלם מעקרונות חופש הביטוי ומתפקידם של החשודים והנאשמים
כמגיני זכויות אדם.
שורה ארוכה של הצעות חוק שהוגשו בשנים האחרונות מבקשות להגביל את אפשרויות
גיוס הכספים של מגיני זכויות אדם ,לחקור את פעילותם ולעשות דהלגיטימציה של
ארגוני זכויות אדם כ”סוכנים זרים” .הצעות חוק נוספות פוגעות בחופש הביטוי גם של
הפועלים שלא במסגרת ארגונית ומבקשות להגביל את הביקורת על רשויות המדינה
ומדיניותן .איום נוסף על מגיני זכויות אדם מגיע מצד גורמים חוץפרלמנטריים
העושים שימוש אסטרטגי בתביעות לשון הרע (כולל איום בתביעות כאלה) כדי לאיים
עליהם ולמנוע ביקורת ציבורית.
בשנים האחרונות ניכרת החרפה ביחסה של מערכת האכיפה לפעילות לגיטימית וחוקית
של מגיני זכויות אדם בישראל ובשטחים הכבושים ,ואנו עדים למגמה של טפילת
אישומישווא ושימוש בהליכים פליליים כדי לפגוע בפעילותם של מגיני זכויות אדם.
מגינים רבים הלוקחים חלק בהפגנות ומובילים אותן מופללים כמפירי חוק .לעתים
קרובות הם נעצרים בלי שעברו על החוק ,מורחקים מזירות המאבק כתנאי לשחרורם
ומוגשים נגדם כתבי אישום .בשטחים הכבושים מורחקים פעילים ישראלים ממוקדי
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ההפגנות על מנת למנוע שותפויות בינם ובין פעילים פלסטינים ,ומגינים פלסטינים
חשופים גם לאמצעי הפללה כמו מעצרים מינהליים והעמדה לדין פלילי על בסיס
תחיקת הביטחון בבתי משפט צבאיים.
המשטרה והצבא מבצעים מעצרי שווא ,בעיקר בהפגנות ובפעילויות מחאה קבועות
במוקדים מוכרים בישראל ובשטחים הכבושים ,כדי להחליש את ההנהגות המקומיות
המקדמות מאבק [עממי?] בלתי אלים למען זכויות אדם .לעתים מנסים גורמי האכיפה
למנוע הפגנות ומשמרות מחאה חוקיות לחלוטין ,תוך שימוש במעצרים ,חשדות או
אישומים בעבירות קלות כמו “התקהלות אסורה” .הכלי החמור ביותר שרשויות האכיפה
עשו בו שימוש להפללת מגיני זכויות אדם בגין פעילות בלתי אלימה הוא הגשת כתבי
אישום .אלה גוררים הליכים פליליים הנמשכים זמן רב ויש להם השלכות קשות וארוכות
טווח על חייהם של המגינים ,גם אם בסופו של דבר האישומים מסתיימים בהסדרים
מקלים או בזיכוי.
למעצרים וכתבי אישום יש השפעה מצננת על מגיני זכויות אדם ואנשים נוספים
בסביבתם ,והשימוש בהם עלול למנוע מהם לקחת חלק בפעילות ובדיון ציבורי .אלה
שננקטים נגדם הליכים משפטיים נאלצים להקדיש זמן ומשאבים לא מבוטלים ,בהם
גם משאבים רבים שנועדו לקידום פעילותם ,על מנת להתגונן .פרט להשפעה הישירה
על הפעילות ,הליכי הפללה אלה פוגעים בלגיטימיות של ארגונים ושל יחידים לקדם
מטרות ציבוריות ,מחלישים את תנועת זכויות האדם בטריטוריה הרלבנטית ומהווים
פגיעה בדמוקרטיה ובעקרונות שלטון החוק .הליכי ההפללה גורמים גם לפגיעה כלכלית
חמורה ,הן ליחידים והן לארגונים ,ומשפיעים על יכולתם להמשיך לפעול למען זכויות
אדם .ההתמקדות של מערכת אכיפת החוק בהתנכלות למנהיגים ופעילים בולטים
פוגעת גם באופן רחב יותר בקהילות שמהן הם באים ובחברה האזרחית.
הקרן למגיני זכויות האדם ממליצה לנקוט ,לכל הפחות ,את הצעדים הבאים:
לאמץ אל הדין הישראלי בחקיקה של הכנסת את ההכרזה הבינלאומית בדבר מגיני
זכויות האדם ,ולקבוע בתוך משרדי הממשלה הנוגעים בדבר ,מדיניות שתעודד את
פעולת המגינים ,תאפשר אותה ,ותעגן את ההגנות המיוחדות שיש להעניק למגינים.
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לקבוע הנחיות מטעם היועץ המשפטי לממשלה שמטרתן למנוע התנכלות של גופי
האכיפה למגיני זכויות אדם.
בתוך כך ,על היועץ המשפטי לממשלה לקבוע סטנדרטים מחמירים ביחס למעצרם
של מפגינים שאינם חשודים בביצוע עבירות חמורות ,ולקבוע מנגנון של בחינת
תנאי שחרור ממעצר וטיוטות כתבי אישום טרם הגשתם.

פרק א איך נזהה את
מגיני זכויות האדם?
סעיף  1של ההכרזה הבינלאומית בדבר מגיני זכויות האדם קובע כי “כל אדם זכאי
לקדם ,בעצמו או בצוותא ,את ההגנה על זכויות האדם וחירויות היסוד ולחתור למימושן,
ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית 2“.בכך נקבע כי בנסיבות המתאימות ,כל אדם עשוי
להיחשב למגן זכויות אדם .אולם מהן אותן נסיבות שמזכות אדם בתואר זה ובהגנות
הנובעות ממנו? עם מינויה של הינה ג’ילאני לתפקיד הנציגה המיוחדת של מזכ“ל
האו“ם לעניין מצבם של מגיני זכויות האדם ,העניקה הנציגה פרשנות מרחיבה למונח,
וקבעה שמעמדם של מגיני זכויות האדם נובע מפעילותם ולא רק מזהותם המקצועית
מגיני זכויות האדם הם כל מי שפועל למען קידומן ,הגנתן או פיתוחן של הזכויות האלו,
והגדרה זו היא רחבה ואינה מוגבלת לקטגוריות צרות ומוגבלות ,כגון עיתונאים ,פעילי
ארגונים וכדומה 3.קביעה זו התבססה ומהווה עד היום את נקודת ההתייחסות המרכזית
לשאלה “מיהם מגיני זכויות האדם“ אדם הוא מגן זכויות אדם בהקשר של פעילות
מסוימת שהוא נוקט.

לפי מיהותם
כאמור ,בנסיבות המתאימות כל אחד יכול להיות מגן זכויות אדם .מגינים יכולים להיות
יחידים הפועלים למניעת סגירתו של המפעל שבו הם עובדים ,או אנשי ועד העובדים
או הפועלים שמפגינים מול שעריו של המפעל.
מגיני זכויות האדם עשויים להיות אזרחים מן השורה ,שפועלים באופן קבוע או
חדפעמי למען זכויותיהם-שלהם או למען אחרים שנזקקים להגנה על זכויותיהם; הם
יכולים להיות אנשים שיוצאים להפגין ,להחתים על עצומות או לעשות כל שימוש אחר
בחירויותיהם ,כדי לקדם את זכויות האדם בחברה שלהם או בחברות אחרות.
מגינים יכולים להיות עיתונאים שחושפים עוולות במסגרת עבודתם ,והם יכולים
להיות פעילי ארגונים שפועלים למען זכויות אדם באופן קבוע .הם יכולים להיות

 2על ההכרזה הבינלאומית ראו פרק ב׳ להלן.

UN Commission on Human Rights, Promotion and Protection of Human Rights: 3
Human Rights Defeders. Report submitted by the Special Representative of
the Secretary-General on Human Rights Defenders, Hina Jilani (23 January
.2006, E/CN.4/2006/95. Para. 29
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משפטנים ,אנשי מחקר ותחקירני שטח ,הם יכולים להיות חברי הוועד המנהל של ארגון
או מתנדבים בו.
גם עובדים בשירות המדינה עשויים להיות מגיני זכויות אדם אנשים שמתוקף תפקידם
פועלים להגן על זכויותיהם של מי שזקוקים להגנה כזו .אלה עשויים להיות פרקליטים,
עובדים סוציאליים ואפילו אנשי צבא ומשטרה.

לפי מעשיהם
פעילותם של מגיני זכויות האדם ברחבי העולם מגוונת מאוד .יש שמעניקים סיוע
משפטי לקורבנותיהן של הפרות זכויות אדם; יש שאוספים מידע ומפרסמים אותו כדי
למנוע פגיעה בזכויותיהם של אנשים; יש שמקיימים הפגנות ויש ששולחים מיילים
ופקסים למשרדיהן של רשויות מדינתיות כדי להאיץ בהן לנקוט פעולה או להימנע
ממנה .יש שפועלים בצורה מאורגנת ,כקבוצה או כארגון ,ויש שפועלים כיחידים .אנשי
מקצוע עשויים לסייע במסגרת עיסוקם; פקידי ממשל עשויים לפעול להגנה על זכויות
אדם במסגרת הסמכויות המסורות לידיהם; אזרחים פרטיים עשויים לפעול במסגרות
שמאפשרים להם זמנם הפנוי או כישוריהם .האפשרויות הן כמעט אינסופיות.
על מי מגינים מגיני זכויות אדם? הם עשויים להגן על עצמם או על אחרים ,על בני
משפחתם או על מבקשי מקלט בארצם .אפשר להגן מפני הרשויות במדינתם של
המגינים או מפני רשויותיהן של מדינות זרות .ההגנה ניתנת לחברים בקהילותיהם
ובחברותיהם של המגינים עצמם או לחברים בחברות וקהילות אחרות ,לעתים זרות,
לעתים עוינות לקהילות המגינים.
גם הזכויות שמגינים עליהן נפרשות על פני קשת רחבה זכויות חברתיות וכלכליות ,כמו
הזכות לחינוך והזכות לבריאות; זכויות אזרחיות ופוליטיות ,כמו הזכות להתאגד והזכות
לחופש תנועה; זכויות אינדיבידואליות כמו הזכות להצביע ,או זכויות קבוצתיות ,כמו
הזכות להגדרה עצמית.
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מגיני זכויות אדם עשויים להיות יחידים או קבוצות ,ולפעול למען טווח רחב של זכויות
או למען זכות אחת מסוימת .הנהנים מפעולותיהם של מגיני זכויות אדם עשויים להיות
ציבורים רחבים או אנשים בודדים .גישתם של מגיני זכויות האדם כלפי רעיון זכויות
האדם היא בהכרח אוניברסלית (ראו להלן) ,אך בהחלט ייתכן שמגינים מסוימים יבחרו
למקד את פעילותם בקידום ההגנה על זכויותיהם של מגזרים או של אנשים מסוימים.

לפי ערכיהם
אם כן ,מה בכל זאת מייחד את מגיני זכויות האדם מאנשים אחרים שפועלים לקידום
האינטרסים הצרים שלהם? מגיני זכויות האדם פועלים ברוח ההכרזה לכל באי עולם
בדבר זכויות האדם הם שותפים לרעיון המרכזי של האוניברסליות של זכויות האדם,
כלומר לרעיון שבני האדם באשר הם זכאים ליהנות מזכויות יסוד ,ללא הבדל הנובע
מהשתייכות לקבוצה כלשהי .הם שותפים לרעיון שאין לתבוע שלילתן של זכויות
מבני אדם אחדים כדי לקדם את זכויותיהם של אחרים .ההסכמה כי זכויות האדם הן
אוניברסליות היא הכרחית כדי שאדם יוכל להיחשב למגן זכויות אדם.
כך למשל ,חוקר משטרה שמגן על קורבנות אלימות מינית עשוי לקדם במסגרת תפקידו
את ההגנה על זכויותיהן של קורבנות העבירה; אולם אם הוא חוקר חשודים תוך שימוש
באמצעים אסורים  -התעללות או עינויים  -הוא אינו יכול להיחשב למגן זכויות אדם.
באותה מידה ,אדם הפועל למען זכויותיה של קבוצה אתנית או לאומית מסוימת ,ובתוך
כך שולל את זכויותיהם של חברי קבוצה אתנית אחרת ,גם הוא אינו יכול להיחשב למגן
זכויות אדם.
עם זאת ,יש להיזהר ולא לשגות בהבנת רכיב האוניברסליות בפעילותו של מגן זכויות
האדם מגיני זכויות אדם פועלים מתוך ההבנה שלכל בני האדם זכויות שוות ,אולם
הדבר אינו מחייב אותם לפעול למען כל בני האדם .מגיני זכויות אדם רשאים לבחור את
טווח פעילותם ולהתרכז בזכויות מסוימות ,בקבוצות מובחנות או ביחידים ספציפיים.
הדרישה לתפיסה אוניברסלית אינה דרישה לאובייקטיביות .בהחלט ייתכן  -ובמקרים
רבים זה אכן המקרה  -שהמגינים יזדהו הזדהות עמוקה עם מושאי הגנתם; ייתכן שלא
יהיו חסרי פניות ,ייתכן שהם עצמם ובני ביתם ייהנו מהצלחת פעילותם כנגד פגיעה
בזכויותיהם .אך כל עוד פעילותם תואמת את התנאים הבסיסיים המוצגים כאן ,אין
מקום לפסילתם כפעילים פרטיזנים הפועלים מחוץ למסגרת המושגית של ההגנה על
זכויות האדם.
ההכרה באדם או בקבוצה כמגיני זכויות אדם גם אינה תלויה בשאלה אם טענותיהם
“צודקות“ או “שגויות“ .גם אם במסגרת פעילותם כמגינים ,מגיני זכויות האדם יטענו
טענות “לא נכונות“ מבחינה סובייקטיבית או אובייקטיבית ,או שתפיסותיהם לא יעלו
בקנה אחד עם התפיסות הדומיננטיות בחברה שבה הם פועלים ,אין בכך כדי לשלול
מהם את מעמדם .החשוב הוא שפעילותם נובעת ממאבק למען הגנתן ,קידומן או
פיתוחן של זכויות אדם.
לסיום ,יש לזכור כי פעילותם של מגיני זכויות האדם נעשית בדרכי שלום בלבד על פי
ההכרזה בדבר מגיני זכויות האדם אי אפשר להיות מגן זכויות אדם ולפעול בדרכים
אלימות ,גם אם מטרת הפעולה ראויה ונכונה.
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פרק ב התפתחות
המעמד המשפטי
והכלים הבינלאומיים
ההכרזה הבינלאומית
ב 9בדצמבר  ,1998ערב יום השנה החמישים להכרזה העולמית בדבר זכויות האדם
בעצרת הכללית של האו“ם ,התקבלה בעצרת בקונצנזוס החלטה  53/144הכרזה
שנועדה לבצר את יכולתם של יחידים וארגונים לפעול לטובת זכויות האדם.
“הכרזה בדבר זכותם ואחריותם של יחידים ,קבוצות וחלקים בחברה לקדם ולהגן על
זכויות אדם וחירויות יסוד שזכו להכרה בינלאומית“ הוא שמה המסורבל-משהו של
ההחלטה שתכונה כאן ,לשם הנוחות“ ,ההכרזה בדבר מגיני זכויות האדם“ .ההחלטה
מכריזה על זכויותיהם של מגיני זכויות האדם לפעול בדרכי שלום למען קידומן,
הגנתן ופיתוחן של זכויות אדם ,ללא הפרעה ,וקובעת את חובותיה של המדינה לסייע
לפעילותם ולהימנע מפגיעה בה.
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ההכרזה היא תוצאה של מאמצים רבים שהשקיעו ארגוני זכויות אדם ופעילים ברחבי
העולם למען הכרה בזכותם של יחידים ושל ארגונים לפעול בחופשיות כדי לממש
את זכויות האדם .מלאכת הניסוח של ההרכזה ארכה  14שנים ,מהישיבה של נציבות
האו“ם לזכויות האדם בשנת  1984ועד לאימוצה בהחלטת העצרת הכללית בשנת
 .1998כוחה של הכרזת מגיני זכויות האדם בהיותה החלטה שנתקבלה בקונצנזוס בידי
מדינות העולם .חולשתה בכך שכשמה ,מדובר ב“הכרזה“ ולא באמנה בינלאומית בעלת
תוקף משפטי מחייב .ככלל ,החלטות העצרת הכללית של האו“ם אינן בעלות מעמד
מחייב במשפט הבינלאומי ,והחלטה זו אף לא נתנה להכרזה “שיניים“ מהסוג שהחלטות
העצרת מסוגלות לתת .כך למשל ,ההכרזה אינה יוצרת מנגנוני אכיפה כלפי מדינות
המפירות את הזכויות המוצהרות בה ,בין שבדרך של דיווחים עתיים ובין שבאמצעות
מנגנונים לקביעה ציבורית של ההפרות.
עם זאת ,הזכויות הנקובות בהצהרה לא הופיעו בה יש מאין .ככלל ,זכויותיהם של מגיני
זכויות האדם הנזכרות בה נשענות על זכויות שבוטאו קודם לכן בכלים המשפטיים
הבינלאומיים המחייבים שהתפתחו בחמישים השנים שחלפו מאז קבלת ההכרזה
העולמית בדבר זכויות האדם .זכויות כמו חופש הביטוי או חופש ההתכנסות נוגעות
באופן ישיר ליכולתם של מגינים לפעול את פעולתם .במקרים רבים ,אלה הן הזכויות
העיקריות שמדינות המבקשות לרסן את עבודתם של המגינים פוגעות בהן.

עיקר הוראות ההכרזה
הסעיף הראשון בהכרזה קובע ,כאמור ,כי הזכות לחתור למימושן של זכויות האדם
מוקנית לכל אחד ואחת ,והאחריות והחובה הנוגעות לקידומן ויישומן של זכויות
האדם ולהגנה עליהן הן בראש ובראשונה של המדינות 4.עליהן חלה החובה לאפשר
את פעילותם של מי שקיבלו על עצמם לחתור למען הגנה על זכויות הפרט וחירויות
היסוד ,כאמור בסעיף הראשון .כמו כן מורה ההכרזה כי דיני המדינה הם המסגרת
המשפטית למימוש זכויות האדם ,ובלבד שדינים אלה עולים בקנה אחד עם עקרונות
מגילת האו“ם ועם אמנות והסכמים בינלאומיים אחרים בתחום זכויות האדם שקיבלה
5
המדינה על עצמה.
בסעיפיה הבאים מציגה ההכרזה את ההגנות השונות הנתונות למגיני זכויות האדם
כדי שיוכלו לבצע שליחותם .חלק מההגנות הן זכויות אדם “רגילות“ שיש לכל אדם,
והענקתן למגיני זכויות האדם יוצרת למעשה מעטפת כפולה של הזכות למגינים.
חלק אחר הן “הגנות מיוחדות“ הניתנות למגיני זכויות אדם  -הנובעות מתוך הזכויות
ה“רגילות“ אבל מוצהרות בבירור בשל חשיבותן ליכולתם של המגינים לפעול  -למשל
הזכות לגייס משאבים והזכות להגיש תלונה על הפרת זכויות אדם.
מבין הזכויות ה“רגילות“ ,ההכרזה מונה למשל את חופש ההתכנסות וחופש ההתאגדות
של מגיני זכויות האדם  -רכיב קריטי ביכולתם לממש את שליחותם ,לקיים פגישות
וכינוסים ,להקים ארגונים ,להצטרף אליהם או ליטול חלק אחר בפעילותם ,ולעמוד
בקשר עם ארגונים זרים ,בלתי ממשלתיים או ביןממשלתיים 6.מימוש זכויות אלו יכול
לבוא לידי ביטוי באופנים רבים ושונים ,ובלבד שאינם אלימים התכנסות בבית פרטי,
משמרת מחאה ,הפגנת המונים ,הקמת ארגונים והפעלתם 7.הזכות עצמה נושאת הן
פן “חיובי“  -חובת המדינה לאפשר לכל המעוניין את החופש להתאגד ולהתאסף עם
אחרים ,להגן עליו ולחקור פגיעות בו  -והן פן “שלילי“  -חובתה של המדינה (ושל סוכניה)
8
להימנע מהתערבות שרירותית במימוש הזכות בידי בעליה.
חופש הביטוי“ ,אבן הפינה לעצם קיומה של חברה דמוקרטית“ 9,נזכר בסעיף  6להכרזה,
שעוסק בזכותם של כל בני האדם לקבל ,לאסוף ולהפיץ מידע על כל זכויות האדם
15
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Inter-American Court of Human Rights, Ivcher Bronstein case. Judgment of 9
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וחירויות היסוד ,ובכלל זה לחקור ,לדון ולקיים דיון ציבורי בדבר המידה שבה הזכויות
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והחירויות הללו נשמרות ובאות לידי ביטוי בדרגי החקיקה ,המשפט והמינהל במדינה.
בין השאר ,ההכרזה מגינה כאן על איסוף המידע ,המחקר וההסברה של מגיני זכויות
האדם 11.בגישה למידע טמונה חובתה של המדינה להנגיש מידע ממשלתי ולפעול
על בסיס ההנחה שישיבות ,פגישות והתייעצויות (כלומר ,פרוטוקוליהן ותוכנן) ,כמו גם
מסמכי מפתח ,הם מידע שיש להנגיש לכלל ויש לפעול בהנחה שדינו להיות פומבי
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וגלוי.
הסעיף הבא קובע את הזכות לקיים שיח בדבר רעיונות חדשים בתחום זכויות האדם
ולקדמם 13.סעיף זה מבסס את זכותם של יחידים וארגונים לעודד דיון ציבורי סביב
רעיונות בדבר קידומן של זכויות אדם ,וביניהן גם זכויות שטרם הוכרו .ההיגיון העומד
מאחורי קביעת סעיף זה הוא שזכויות רבות המוכרות כיום לא היו מוכרות בעבר,
והניסיון מראה כי העלאת רעיונות חדשים בתחום זכויות האדם נוטה לעורר רגשות
עזים ותרעומת קיצונית בקרב חלקים מהציבור .הגנה מיוחדת זו ,שהיא מעין הרחבה
של הזכות לחופש הביטוי ,נולדה אפוא בשל העובדה שחופש הביטוי נדרש יותר מכול
כאשר הוא מרגיז ומכעיס .מגיני זכויות האדם מעוררים לא פעם זעם רב בחברה
שבקרבה הם פועלים  -פעילים למען זכות הצבעה לנשים בחברה מסורתית הם דוגמה
מובהקת - 14וסעיף  7להכרזה מבקש להגן על המגינים הן כאשר הם מבקשים להחדיר
רעיונות חדשים לקהילה שבה הם פועלים ,והן כאשר הם מבקשים לבסס רעיונות
חדשים שטרם הוכרו במשפט זכויות האדם.
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סעיפים  8ו 9בהכרזה נוגעים לתקשורת שבין המגינים לבין המדינה .סעיף  8מציין את
הזכות לקיים שיח עם גופי ממשלה שונים בדבר היבטים של עבודתם הנוגעים למימוש
זכויות האדם וחירויות היסוד 15.סעיף  9עוסק בזכותו של אדם להתלונן בפני הרשויות
המוסמכות ,וזכותו שתלונתו תיבדק במהירות ובאורח ציבורי בידי סמכות עצמאית,
חסרת פניות וכשירה ,ולקבל סעד אפקטיבי בדמות תיקון העוולה  -אם הוכח שיש
כזו  -ופיצוי .הסעיף מפרט בהרחבה את הכלים הנוגעים למימוש זכויות אלה האפשרות
להתלונן על פעולות שננקטות בידי המדינה ונציגיה בפני הרשויות המוסמכות;
האפשרות להיות נוכחים בדיונים ובהליכים משפטיים ואחרים שיתקיימו בפומבי כדי
לבחון את התאמתם של ההליכים לחוק המקומי ולהתחייבויות הבינלאומיות; ולהציע
16
ולספק סיוע משפטי ותמיכה אחרת למען ההגנה על זכויות האדם.
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11
12
13
14
15
16

ההכרזה הבינלאומית ,סעיף .6
קומנטרי ,עמ .58
שם ,עמ׳ .59
ההכרזה הבינלאומית ,סעיף .7
קומנטרי ,עמ׳ .84
ההכרזה הבינלאומית ,סעיף .8
שם ,סעיף .9

הסעיפים הבאים נוגעים ,בין היתר ,לחובותיהם של בעלי תפקידים ממשלתיים .סעיף
 10עוסק באיסור שחל על כל אדם לקחת חלק בהפרת זכויות האדם וחירויות היסוד,
ואף מציין כי אין לענוש את מי שמסרב ליטול חלק בהפרת זכויות אדם ;17סעיף 11
מכריז על זכותו של אדם לעסוק במקצועו ,ועל חובתו של מי שבכוח תפקידו משפיע
על יכולתם של אחרים ליהנות מזכויותיהם לכבד את הזכויות הללו.
סעיף  12מורה כי אדם רשאי למחות בדרכי שלום נגד הפרת זכויות אדם ,וכי המדינה
תגן על כל אדם מפני אלימות ,איומים ואפליה כתוצאה ממימוש הזכויות המנויות
בהכרזה .עוד מורה סעיף זה כי כל אדם זכאי להגנה אפקטיבית של החוק בעת פעילות
שאינה אלימה למימוש זכויות אדם ,גם אם הפעילות מוחה על מעשי המדינה ורשויותיה
18
או על מחדליהן.
סעיף  13מעט חריג בתוכנו ,כיוון שהזכות המוצהרת בו חורגת מהמוכר לנו מאמנות
קודמות שעסקו בזכויות אזרחיות ופוליטיות .הוראותיו נגזרות מהזכות לחופש
ההתאגדות 19,והוא מורה כי כל אדם זכאי  -בעצמו או יחד עם אחרים  -לבקש
ולקבל משאבים לקידום זכויות אדם ולהגנה עליהן ,ולהשתמש בהם במסגרת החוק
המדינתי (כמצוין בסעיף  3להכרזה) 20.במילים אחרות ,על המדינה לאפשר לכל אדם
או קבוצה לחפש ולגייס משאבים למימון פעילות למען זכויות אדם (הן ממקורות
שבתוך המדינה והן ממקורות אחרים) ולהשתמש בהם למטרה זו ,וחל עליה איסור
לפעול באמצעות חקיקה או אמצעים מינהליים אחרים כדי לפגוע בפעילות מסוג
זה 21.האפשרות לחפש מימון אינה מוגבלת לתחומי המדינה שבה פועלים המגינים,
אלא כוללת כאמור גם מימון ממקורות אחרים .ההיגיון העומד מאחורי סעיף זה הוא
שפגיעה בזכויות אדם אינה עניין פנימי של מדינות .מגיני זכויות אדם פונים במקרים
רבים לקהילה הבינלאומית ולמוסדות ולארגונים מחוץ למדינתם כדי לקדם הגנה על
זכויות אדם ולבלום במידת האפשר פגיעה בהן .כך למשל ,דיווחים של מגיני זכויות
אדם עשויים להישלח לוועדות של האו“ם ,אשר פועלות מתוקף אמנות בינלאומיות
שמדינות שונות שותפות להן ,לממשלות זרות שיש בכוחן להשפיע על מדיניותה של
הממשלה הפוגענית ,לארגוני זכויות אדם בינלאומיים או לכל ארגון אחר שהמגינים
סבורים שהפנייה אליו עשויה לקדם את ההגנה על זכויות האדם .הזכות לא להיות

 17שם ,סעיף .10
 18שם ,סעיף .12
 19ראו The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, Violations

of the Right of NGOs to Funding: from harassment to criminalization (2013),
.pp. 11-13

 20לשון סעיף  :13״כל אדם זכאי ,בעצמו או בצוותא ,לבקש לקבל ולהשתמש במשאבים למען קידום זכויות אדם
ועל חירויות יסוד וההגנה עליהן בדרכי שלום ,בהתאם לסעיף  3של הכרזה זו.״
 21קומנטרי ,עמ׳ .96
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נתון לאיומים או לחשוש מתגמול מצד המדינה בשל פנייה לגופים בינלאומיים נקבעה
22
בשנים האחרונות בכמה כלים ממשפט זכויות האדם הבינלאומי.
סעיפים נוספים באמנה מורים בין השאר על חובתה של המדינה לקדם בתחומיה את
זכויות האדם בעזרת הנגשה של מסמכים לאומיים ובינלאומיים רלבנטיים לציבור,
ובעזרת הקמת מוסדות ציבוריים מדינתיים מתאימים; 23לקדם חינוך לזכויות האדם,
כולל באמצעות הכשרת משפטנים ואנשי כוחות הביטחון 24.הם גם מצביעים על
תרומתם של ארגונים בלתי ממשלתיים לקידום זכויות האדם ומשרטטים את התנאים
25
החברתיים שמאפשרים לבני אדם ליהנות מזכויותיהם.

הדווחית המיוחדת בדבר מגיני זכויות האדם
בחודש אפריל  ,2000כשנתיים לאחר קבלת ההכרזה הבינלאומית ,ביקשה נציבות
זכויות האדם של האו“ם מהמזכיר הכללי למנות נציג מיוחד לעניין מגיני זכויות האדם.
המשפטנית ופעילת זכויות האדם הינה ג’ילאני מפקיסטאן מונתה לתפקיד זה וכיהנה
בו במשך שמונה שנים .בשנת  2008הוחלף תפקיד הנציגה המיוחדת (שמונתה כאמור
בידי מזכ“ל האו“ם) בתפקיד של דווח מיוחד ,במסגרת משטר “הנהלים המיוחדים“ של
מועצת זכויות האדם .לתפקיד מונתה מרגרט סקאגיה ,ששימשה לפני כן יושבת הראש
של נציבות זכויות האדם של אוגנדה.
26

במסגרת תפקידה עקבה הדווחית המיוחדת אחר מצב מגיני זכויות האדם ,קיבלה
תלונות ופניות בדבר פגיעה במגיני זכויות אדם ברחבי העולם והתכתבה בעניינן עם
הממשלות הנוגעות בדבר .כמו כן ביקרה הדווחית במדינות שונות כדי לעמוד בעצמה
27
על המצב בהן ,ופרסמה את ממצאיה בדו“חות תקופתיים ונושאיים .
בשנים האחרונות פרסמה הדווחית המיוחדת שורה של דו“חות שבהם תיארה את
פעילותה בנוגע לתלונות קונקרטיות על פגיעה במגינים ,ולצד זה סקרה נושאיםכמו
הקשר בין מיזמי פיתוח גדולים לבין פעילותם של מגיני זכויות האדם ;28חקיקה
22
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סעיף  11לפרוטוקול האופציונלי לאמנה לביעור כל צורות האפליה נגד נשים (אומצה ב־ ,6.10.1999נכנסה
לתוקף ב־ ;)22.12.2000סעיף  15לפרוטוקול האופציונלי לאמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים,
בלתי אנושיים ומשפילים (אומץ ב־ ,18.12.2002נכנס לתוקף ב־ ;)22.6.2006סעיף  13לפרוטוקול
האופציונלי לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות (אומצה ב־ ,10.12.2008נכנסה
לתוקף ב־ .)13.5.2013מדינת ישראל לא חתמה ולא אשררה אף אחד מהפרוטוקולים הללו.
ההכרזה הבינלאומית ,סעיף .14
שם ,סעיף .15
שם ,סעיפים .18 ,16

23
24
25
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.2000.61. 26

en?Opendocument

 27בדו״חות הדווחית המיוחדת וכן במסמכים המגדירים את המנדט שניתן בידה ניתן לעיין בכתובת:

.http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=70&m=166
A/68/262, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights 28
.defenders, 5 August 2013

המגבילה את פעילותם של מגינים ברחבי העולם ;29הסיכון שנשקף לקבוצות מובחנות
של מגינים עיתונאים ,מגינים שפועלים בנושאי מקרקעין וסביבה ,מגינים צעירים
וסטודנטים 30,נשים מגינות ומגינים הפועלים לזכויות נשים ;31איומים על ביטחונם
של מגינים והגנה עליהם 32.סמוך לאחר מינויה פרסמה הדווחית את ניתוחה ביחס
למנדט ולסדרי העדיפויות הרצויים בעיניה 33,ומאוחר יותר גם ניתוח של היקף הזכויות
הכלולות בהכרזה הבינלאומית והמלצות בעניינן 34.בשנת  2014סיימה מרגרט סקאגיה
את תפקידה כדווחית המיוחדת בדבר מגיני זכויות האדם .לתפקיד מונה משפטן זכויות
האדם מישל פורסט ,ששימש לפני כן כמומחה עצמאי מטעם האו“ם בדבר מצב זכויות
האדם בהאיטי.

הכלים האזוריים להגנה על מגיני זכויות האדם
כשם שההכרזה הבינלאומית ומחזיקות המנדט (הנציגה המיוחדת והדווחית המיוחדת)
השתלבו במערכת הבינלאומית הקיימת של הגנה על זכויות אדם ,כלים אזוריים
לביצור מעמדם של מגיני זכויות אדם ולהגנה עליהם החלו להתפתח בשנים האחרונות
בעקבות ההכרזה .אלה השתלבו במערכות האזוריות הקיימות של הגנה על זכויות
האדם באירופה ,באפריקה ובאמריקה.
למגינים שפועלים במדינות שמהוות חלק ממערכת אזורית (בעיקר המערכת הבין-
אמריקנית ,האיחוד האירופי והאיחוד האפריקני) ,מערכות אלה עשויות לספק הגנה
משמעותית יותר ,גם אם ברמה הצהרתית בלבד ,מזו שיספק להם החוק במדינות
שמשטרן דכאני במידה כזו או אחרת .גוף הפסיקה בבתי משפט אזוריים ,שגדל לאטו
בשנים האחרונות ,מתחיל לשמש ככלי לחיזוק מעמדם של מגיני זכויות אדם ,להפיכתו
למחייב מהבחינה המשפטית ,לביצור הוראות ההכרזה הבינלאומית בעניינם ,ולקידום
יכולתם של מגינים לפעול בתוך המסגרת המדינתית.
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30
31
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34

A/67/292, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights
.defenders, 10 August 2012
A/HRC/19/55, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights
.defenders, Margaret Sekaggya, 21 December 2011
A/HRC/16/44, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights
.defenders, Margaret Sekaggya , 20 December 2010
A/HRC/13/22 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights
.defenders, Margaret Sekaggya, 30 December 2009
A/63/288, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights
.defenders, 14 August 2008
A/66/203, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights
.defenders, 28 July 2011
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בהיעדר נכונות ממשית של מדינות לחוקק חקיקה משמעותית שתקבע את מעמדם
וזכויותיהם של מגיני זכויות אדם 35ולאור יכולתם המוגבלת של גופי האו“ם  -ובעיקר
משרד הדווחית המיוחדת  -לפעול בצורה ממשית להגנה על מגינים ולקידום פעילותם,
חלק מהמערכות האזוריות יוצרות מסגרת משפטית או כלכלית שמשלימה את פעולתם
של גופי האו“ם ועשויה לסייע לפעילותם.

האיחוד האירופי
בשנת  ,2004שש שנים לאחר אימוץ ההכרזה הבינלאומית בעצרת הכללית של האו“ם,
אימצה מועצת האיחוד האירופי מסמך שכותרתו Ensuring Protection: European
“( Union Guidelines on Human Rights Defendersמבטיחים הגנה קווים מנחים של
האיחוד האירופי בדבר מגיני זכויות האדם“ ,ולהלן “קווים מנחים של האיחוד האירופי“).
עיקרו של המסמך ,שעודכן בשנת  ,2008עוסק בתרגומם של עקרונות ההכרזה
הבינלאומית לקווים מנחים למדיניות החוץ של האיחוד האירופי כלפי מדינות שלישיות,
ולתמיכה ממשית של משלחות האיחוד האירופי במגיני זכויות אדם שפועלים באותן
מדינות.
המסמך נשען על הגדרתם של מגיני זכויות האדם כפי שהיא מופיעה בסעיף  1של
ההכרזה הבינלאומית (ראו לעיל) .פרק המבוא מדגיש עיקרים בפעילותם של מגינים
תיעוד הפרות של זכויות אדם; הגשת סעד לקורבנות בסיוע נפשי ,משפטי ,רפואי ואחר,
התנגדות לתרבות של חסינות מעונש ( )impunityשנותנת מחסה להפרות שיטתיות,
36
חוזרות ונשנות של זכויות אדם וחירויות יסוד.
עיקר המסמך עוסק כאמור בהנחיות אופרטיביות שיסייעו להגנה על מגיני זכויות אדם
במדינות שלישיות ראשי המשלחות הדיפלומטיות של האיחוד האירופי מחויבים לדווח
על מצבם של מגיני זכויות האדם במקומות שבהם הם מוצבים ,והמשלחות נדרשות
לייסד קשרים פעילים וגלויים עם מגיני זכויות האדם המקומיים .כמו כן עליהם לסייע
לגופי זכויות האדם של האו“ם ,ובכלל זה לדווחית המיוחדת בדבר מגיני זכויות האדם,
37
לתת סיוע כלכלי לפיתוחם של מוסדות דמוקרטיים וגופי זכויות אדם מדינתיים ועוד.
20

Special UN Commission on Human Rights, Human Rights Defenders: Report 35
Secretary-General on human submitted by Ms. Hina Jilani, Representative of the
Commission on Human Rights resolution rights defenders in accordance with
.2000/61. 3 January 2003. E/CN.4/2003/104, para. 56
 36קווים מנחים של האיחוד האירופי ,סעיף .4
 37קווים מנחים של האיחוד האירופי ,סעיפים  .14–7בסוף מאי  2013הוגש לפרלמנט האירופי דוח
מסכם של מחקר שהעריך את יישומם של הקווים המנחים במדיניות החוץ של האיחוד האירופי,
באמצעות מקרי מבחן בשלוש מדינות :קירגיסטאן ,תאילנד וטוניסיה .הדו״ח ניתן להורדה כאן:

www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/studiesdownload.
html?languageDocument=EN&file=94510

כך“ ,שירות פעילות החוץ האירופי“ ()European External Action Service, EEAS

פועל מטעם האיחוד האירופי באמצעים מדיניים להגנה על מגיני זכויות אדם כחלק
מהדיאלוג עם מדינותיהם ,בעוד הנציבות האירופית ()European Commission
מעניקה סיוע כלכלי ואחר למגינים הזקוקים לכך 300 38מגינים שהיו נתונים בסכנה
39
נעזרו בשנים  2013-2007בכספי קרן חירום שמומנה בכספי הנציבות האירופית.
הקווים המנחים האמורים נועדו כאמור לשמש את מדיניות החוץ של האיחוד האירופי
כלפי מדינות שאינן חברות באיחוד .בפברואר  2008אימצה ועדת השרים של מועצת
אירופה הכרזה שמדגישה את חובותיהן של המדינות החברות ביחס למגיני זכויות אדם
הפועלים בהן קיום סביבה שמאפשרת ומעודדת את פעילותם של מגיני זכויות אדם,
נקיטת צעדים אפקטיביים המיועדים להגן על מגיני זכויות האדם ופעילותם ולקדמם
40
וכן מניעת פגיעה במגינים וחקירה אפקטיבית של פגיעות כאלה.

האיחוד האפריקני
בניגוד לקווים המנחים של האיחוד האירופי ,שנועדו בעיקרם לקדם את ההגנה על
מגינים הפועלים במדינות שלישיות ,החלטות אפריקניות בנושא מגיני זכויות האדם
נועדו להגן עליהם במישור האזורי.
האמנה האפריקנית בדבר זכויות האדם והעמים ,שנכנסה לתוקף באוקטובר ,1986
כלומר עוד לפני ההכרזה הבינלאומית ,מאפשרת ליחידים ולארגונים להגיש תלונות
בדבר הפרת זכויות אדם .בשנת  1999אומצה בוועידת גרנד ביי (מאוריציוס) של
הארגון לאחדות אפריקה (שמאוחר יותר הוחלף ב“איחוד האפריקני“) הקריאה ליישם
את ההכרזה הבינלאומית ברחבי היבשת .ההכרזה כינתה את ההכרזה הבינלאומית
41
“נקודת מפנה משמעותית“ ,וקראה לממשלות אפריקה לנקוט צעדים כדי ליישמה.
צעד משמעותי לקראת יישומה של הקריאה נקטה נציבות זכויות האדם והעמים של
האיחוד האפריקני ב ,2004כאשר קיבלה את החלטה  69בדבר ההגנה על מגיני זכויות
האדם באפריקה .לצד אשרור מחויבותן של מדינות אפריקה לזכויות האדם ולהכרזה
21
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.EuropeAid, Delivering on Human Rights Defenders (January-June 2012), P. 5
European Commission, A strengthened comprehensive EU Human Rights
.Defenders Mechanism (2013), P. 5
Declaration of the Committee of Ministers on Council of Europe action to
.improve the protection of human rights defenders and promote their activities
Adopted by the Committee of Ministers on 6 February 2008 at the 1017th meeting
=of the Ministers’ Deputies https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1245887&Site
&CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFB%20B55
.BackColorLogged=FFAC75
.Grand Bay (Mauritious) Declaration and Plan of Action, Article 19

הבינלאומית ,הורתה החלטה זו על מינוי דווחית מיוחדת בדבר מגיני זכויות אדם
42
באפריקה.
הדווחית המיוחדת ,ריינה אלפיני-גנסו ( )Alpini-Gansouפועלת לקידום ההגנה על
מגיני זכויות האדם באמצעות השתתפות בכינוסים ובהתייעצויות ,בהצהרות פומביות,
ובדיאלוג עם מדינות על תלונות שהופנו אליה בעניין היחס למגינים 43.כך למשל ,בין
נובמבר  2013לאפריל  2014פנתה הדווחית לממשלותיהן של הרפובליקה הדמוקרטית
של קונגו ,סומליה ,סנגל וסודן בקשר לפגיעות שונות במגינים .התלונות נסבו על
פגיעות בגוף ,מעצרים שרירותיים ,פגיעה בפרטיות ,איסור על הפגנות והתכנסות
44
והטרדה משפטית.

ארגון מדינות אמריקה
החלטה  AG/Res 1818של ארגון מדינות אמריקה (Organization of American
 )States, OASמיוני  2001יצרה את “יחידת מגיני זכויות האדם“ של נציבות זכויות
האדם הביןאמריקנית 45.מטרות היחידה עם הקמתה הוגדרו כקישור בין ארגוני החברה
האזרחית לבין נציבות זכויות האדם הבין-אמריקנית ,מעקב אחר מצבם של מגיני זכויות
האדם באמריקה הצפונית והדרומית ,ותיאום פעילות הנציבות בנושא זה .עם התחזקות
ההכרה הציבורית במעמדם של מגיני זכויות האדם והצורך להעניק לקבוצה זו ולזכויותיה
נראות רבה יותר ,החליטה נציבות זכויות האדם הביןאמריקנית ב 2011על הפיכתה
של יחידת מגיני זכויות האדם למשרדו של הדווח לעניין זכויותיהם של מגיני זכויות
האדם 46.הדווח עוקב אחר מצבם של מגיני זכויות האדם באמריקה הלטינית ובצפון
אמריקה ,נותן חוות דעת על תלונות שמוגשות לנציבות זכויות האדם הבין-אמריקנית
בדבר הפרת זכויותיהם של מגינים ,מבקר במדינות השונות ומפרסם דו“חות 47.שילוב
פעולת הדווח עם פסיקתו המתרחבת של בית המשפט הבין-אמריקני לזכויות אדם
בנושאים הקשורים להגנה על מגינים יוצר מערכת הגנה אזורית משמעותית.
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African Commission on Human and People's Rights, Resolution (69) on the
Protection of Human Rights Defenders in Africa www.achpr.org/sessions/35th/
/resolutions/69
הודעות הדווחית המיוחדת ופרסומיהdefenders-rights-human/mechanisms/org.achpr.www :
Special Rapporteur on Human Rights Defenders. Activity Report, 55th Ordinary
Session , 28 April – 12 May 2014, Paras. 39–40 (www.achpr.org/sessions/55th/
.)intersession-activity-reports/human-rights-defenders
Human Rights Defenders in the Americas: Support for the Individuals, Groups
and Organizations of Civil Society Working to Promote and Protect Human
Rights in the Americas. Resolution adopted at the third plenary session, held on
.June 5, 2001
www.ishr.ch/news/inter-american-commissions-human-rights-defenders-unit
www.oas.org/en/iachr/defenders/mandate/Functions.asp

אסיה
להבדיל ממערכות אזוריות אחרות ,המערכת האזורית האסייתית להגנה על זכויות
האדם (המורכבת מאמנת זכויות האדם האסייתית ומנציבות זכויות האדם האסייתית)
נעדרת מנגנונים מיוחדים להגנה על מגיני זכויות האדם .למרות זאת ,נציבות זכויות
האדם האסייתית פועלת בנושא המגינים באמצעות פרסום הודעות פומביות בדבר
48
מגיני זכויות אדם שנופלים קורבן להתנכלויות.
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 48פרסומי נציבות זכויות האדם האסייתית בנושא מגיני זכויות האדם:

www.humanrights.asia/issues/human-rights-defenders

פרק ג שימוש בדין הפלילי
נגד מגיני זכויות האדם
החובה להימנע מהפללה סעיף  )2(12להכרזה
המדינה תנקוט את כל הצעדים הדרושים כדי לוודא כי הרשויות המוסמכות מגינות על
כל אחד ,באופן אישי וכחלק משותפות עם אחרים ,כנגד כל סוג של אלימות ,איומים,
נקמה ,אפליה לרעה בכוח או בפועל ,לחץ או כל פעולה שרירותית אחרת הבאה כתוצאה
49
ממימוש לגיטימי של הזכויות המצוינות בהכרזה זו.

ההכרזה בדבר מגיני זכויות האדם התקבלה בקונצנזוס בעצרת הכללית של האו“ם,
ואכן ,ברבות ממדינות העולם מגיני זכויות האדם עוסקים בעבודתם בלי שהמדינות
יציבו בדרכם מכשולים .עם זאת ,בכל רחבי העולם שיח זכויות האדם  -ובכלל זה
השיח של מגיני זכויות האדם ועליהם  -נטוע בתוך הקשר פוליטי .עם העלייה בנוכחות
הציבורית של ארגוני זכויות האדם והפיכת שיח זכויות האדם לחלק מהשיח המדיני,
הן במישור הבינלאומי והן במישור הפניםמדינתי ,נצבעו גם פעילים וארגונים למען
זכויות אדם בצבעים פוליטיים .לעתים הדבר נובע מפעילות מפלגתית של פעילי זכויות
אדם ,הרואים בזירה זו חלק בלתי נפרד מן הפעילות שלהם; במקרים אחרים ,פעילים
וארגונים כבעלי הטיה פוליטית מסומנים בידי ממשלות וגופים ציבוריים הסבורים כי
הפעילות למען זכויות אדם נוגדת את האינטרסים שלהם.
מעורבותם של תורמים ממדינות ומארגונים זרים המממנים פעילות למען זכויות
אדם  -חלקם תורמים ממשלתיים  -משתלבת עם העובדה שזכויות האדם נתפסות
גם כמדד למידת הלגיטימיות של המדינה שאת פעילותה מבקרים המגינים .פעילות
למען זכויות אדם נתפסת אפוא לא פעם כפעילות שנועדה להביא לחילופי שלטון או
50
להחלפת משטר.
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אחת התוצאות היא שמגיני זכויות אדם חשופים לניסיונות השתקה ,המוצאים ביטוי
במגוון של הטרדות ומאמצים לפגוע בפעילותם .לעתים הפגיעות באות מצדם של
מתנגדים פוליטיים “פרטיים“ ,אך הם יכולים להיות גם גופי ממשל .התוקפים עשויים
להיות סוכנים של המדינה  -שוטרים ,אנשי צבא או אנשי משטרה חשאית  -או אנשי
עסקים שפעילות המגינים מאיימת על עסקיהם ,אנשי אבטחה פרטיים ,גורמי פשע

 49ההכרזה הבינלאומית ,סעיף .)2(12

.Rhodes, Aspects of Decline of HRDS, p. 258 50

מאורגן ,קבוצות מחתרת ,קרטלי סמים וכן הלאה 51.בין מגוון המכשולים שמוצבים
בפני מגיני זכויות האדם ברחבי העולם ,חשיבות מיוחדת נודעת לשימוש בכלי אכיפה
מהמשפט הפלילי כדי להתנכל למגינים ,להקשות על פעילותם ואף למנוע אותה .הדבר
מכונה “הפללה של מגיני זכויות האדם“.

מהי הפללה של מגיני זכויות אדם?
הקביעה בסעיף  )2(12של ההכרזה ,שעניינה חובת המדינה להגן על מגינים מפני כל
“לחץ או כל פעולה שרירותית אחרת“ ,נוגעת בין השאר לפרקטיקה הנפוצה של פגיעה
בעבודתם של מגינים באמצעות נקיטת צעדים משפטיים  -פליליים ואחרים  -להצרת
צעדיהם ,לפגיעה בלגיטימציה שלהם ושל פעולותיהם וליצירת “אפקט מצנן“ על
פעילותם.
הפללה ( )criminalizationהיא מונח מתחום הקרימינולוגיה ,ומשמעו תהליך שבאמצעותו
רשויות המדינה הופכות התנהגויות ויחידים לפשע ולפושעים 52.הפללה יכולה להתבצע
באמצעות חקיקה שהופכת התנהגויות או מעשים מסוימים לעבירה פלילית ,ובאמצעות
פסיקת בית משפט שקובעת כי אדם מסוים ביצע מעשה פלילי .הפללה יכולה לבוא לידי
ביטוי גם באמצעות פעולות נוספות של רשויות אכיפת החוק ,המצביעות על יחידים
או על ארגונים מסוימים או על פעילות שהללו מבצעים כבעלי מאפיינים פליליים.
בהקשר של מסמך זה ,הכוונה היא לשימוש בכלים של מערכת האכיפה הפלילית כדי
להרתיע מגיני זכויות אדם מפעילות  -יחידים כארגונים הן טפילת אישומי שווא על
מגינים ,והן מדיניות מרחיבה של שימוש בהליכים פליליים נגדם כדי לפגוע בפעילותם
למען זכויות אדם.
בד בבד עם התרחבות ההכרה הבינלאומית בתפקידם של מגיני זכויות אדם ,תשומת לב
רבה יותר לתהליכי הפללה שלהם .בדו“ח שהגישה הדווחית המיוחדת מרגרט סקאגיה
למועצת זכויות האדם של האו“ם ב 2009בדבר מצבם של מגיני זכויות האדם ,היא
ציינה כי מדינות מגבירות את השימוש שהן עושות בהליכים משפטיים כדי להקשות
על עבודתם של מגיני זכויות אדם
מגינים נעצרים ונתבעים לדין באישומי שווא ,רבים אחרים נעצרים ללא אישום ,לעתים
קרובות ללא גישה לעורך דין ,השגחה רפואית או הליך שיפוטי ,ולעתים קרובות בלי
53
שאומרים להם מה סיבת מעצרם.

Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Who will defend the human rights 51
.defenders? (February 2013), p. 3
Michalowski, R. J., Order, Law and Crime: An Introduction to Criminology (New 52
.York: Random House, 1985), p.6
A/HRC/13/22, UN General Assembly Human Rights Council, Report of the Special 53
.Rapporteur on the situation of human rights defenders, 30 December 2009, para 31
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המעשים המובילים למעצר ולהעמדה לדין הם מגוונים חלוקת עלונים ,בקשת היתר
לקיום הפגנה או השתתפות בה ,תיעוד של הפרות של זכויות אדם ,חקירתן ודיווח
עליהן ,או השמעת ביקורת על הרשויות 54.גם האישומים המופנים נגד מגינים רבים
ומגוונים ,ונוגעים לעבירות שונות שחלקן אינן מוגדרות כראוי במשפט המקומי (בניגוד
לעקרון החוקיות) .בין אלה מצויות עבירות כגון “הקמת כנופיות““ ,חסימת דרכים
ציבוריות““ ,יצירת אי-ציות אזרחי““ ,איום על ביטחון המדינה ,הסדר הציבורי ,או ההגנה
על הבריאות והמוסר“ ,וכן עבירות המפלילות התבטאויות “השמצה““ ,דיבה“ ו“אישומי
שווא“ 55.לצד תביעות פליליות ,מוגשות נגד מגינים תביעות “השתקה“ אזרחיות (.)SLAPP
בשנים האחרונות ניכרת עלייה בשימוש בתביעות מסוג זה נגד עיתונאים ,ארגוני
חברה אזרחית ומגיני זכויות אדם אחרים 56.במקרים רבים מלווים הצעדים המשפטיים
נגד מגינים  -יחידים או ארגונים  -במסעות השמצה שנועדו לפגוע בלגיטימציה של
57
הפעילות למען זכויות אדם.
להפללתם של מגיני זכויות אדם יש כמה תוצאות תוצאה משמעותית אחת היא
ההשפעה המצננת על פעילותם של מגינים ,מחשש שרשויות האכיפה ינקטו נגדם
צעדים משפטיים ,והם ייאלצו להקדיש זמן ומשאבים כדי להתגונן בפני אישומים
פליליים על חשבון משאבים שנועדו לקידום פעילותם למען זכויות האדם 58.פרט
להשפעה הישירה על הפעילות ,הליכי הפללה של מגינים פוגעים בלגיטימיות של
ארגונים ושל יחידים לקדם מטרות ציבוריות ,מחלישים את תנועת זכויות האדם
59
ופוגעים בדמוקרטיה ובעקרונות שלטון החוק.
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Report submitted by Hina Jilani, Special Representative of the Secretary-General
on the situation of human rights defenders, 14 January 2004, UN Commission on
..p.14 ,Human Rights, E/CN.4/2004/94
Inter-American Commission on Human Rights, Second Report on the Situation of
.Human Rights Defenders in the Americas (2011), pp. 33–34
.Commentary, p. 62להרחבה בנושא תביעות השתקה אזרחיות ראו בפרק הבא.
.Inter-American Commission on Human Rights 2011, p. 45
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 58שם ,עמ׳ .28
 59שם ,עמ׳ .3

פרק ד‘ על הפללת מגיני
זכויות האדם בישראל
ובשטחים הכבושים
במדינת ישראל הזכות לחופש הביטוי היא זכות מוכרת ומוגנת ,אך בזירה הציבורית
מגיני זכויות האדם מותקפים ונאמר עליהם שהם משרתים אינטרסים זרים ועוינים את
המדינה .מגינים שלוקחים חלק בהפגנות ומובילים אותן מופללים כמפירי חוק ,נעצרים
ומורחקים מזירות המאבק .בשנים האחרונות ניכרת החרפה ביחסה של מערכת האכיפה
לפעילות לגיטימית וחוקית של מגיני זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים.
בשטחים הכבושים ,הזכות לחופש הביטוי והזכות להתכנס ,ובכלל זה לקיים הפגנות,
מוגבלות בשורה של כלים משפטיים וצבאיים .עו“ד תמר פלדמן ועו“ד רג’ד ג’ראיסי
מהאגודה לזכויות האזרח מנו אותן תחיקת הביטחון (בעיקר צו  101בדבר איסור
פעולות הסתה ותעמולה עוינת) אוסרת על כל התכנסות שמונה יותר מעשרה בני אדם
ללא רישיון מטעם המפקד הצבאי ,אם ההתכנסות עוסקת בנושאים פוליטיים או כאלה
שעשויים להיחשב פוליטיים; הפרקטיקה של פיזור ההפגנות כוללת שימוש בכוח מופרז
ומעצרים .מערכת המשפט נמנעת מדיון בחוקיות האמצעים והמדיניות שמובילים
60
למעצרם של המפגינים המובאים בפניה ,ובכך משמרת את הסטטוס קוו.
הפללתם של מגיני זכויות אדם נעשית בכל אחד משלבי ההליך הפלילי ,החל בהפללת
השימוש בחופש הביטוי ובחופש ההתכנסות ,עבור במעצרם של מפגינים שעושים
שימוש בזכויותיהם אלה  -במקרים רבים במסגרת פעילות של הגנה על זכויות האדם
וקידומה  -המשך בקביעת תנאי שחרור ממעצר שמגבילים את היכולת להמשיך לפעול
כמגיני זכויות האדם ,וכלה  -במקרים מסוימים  -בהגשת כתבי אישום פליליים עקב
פעילות בלתי אלימה שנועדה להגן על זכויות אדם .הדוגמאות המפורטות בפרק זה
משרטטות את קווי המתאר של השימוש במערכת אכיפת החוק במטרה להגביל ולמנוע
פעילות חוקית להגנה על זכויות אדם בישראל ובשטחים הכבושים.

 ;Tamar Feldman and Raghad Jaraisy, pp. 3-4 60ראו גם בצלם ,הזכות להפגין בשטחים (נייר
עמדה ,יולי .)2010
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מדינת ישראל ומעמדם של מגיני זכויות האדם
הבעיה הבסיסית שלנו היא שכולם אומרים בעולם שהטיעונים נגד ישראל באים מתוך
המדינה ומישראלים לשעבר ,מארגונים ישראליים או מעיתון “הארץ“ .ברור שלארגונים
הללו אין שום קשר לזכויות אדם ושהם מעולם לא טענו שישראל צדקה ]...[ .ברור שמדובר
בארגונים סייעני טרור נטו ,שכל מטרתם להחליש את צה“ל ,להחליש את נחישותו להגן
61
על אזרחי מדינת ישראל.

במדינת ישראל ,שאינה חברה בגופי זכויות האדם האזוריים ,אין מנגנון רשמי לקידום
מעמדם של מגיני זכויות אדם ולהגנה עליהם .משרד המשפטים אמנם תרגם בשנת
 2009את ההכרזה הבינלאומית תרגום לא רשמי והוא נגיש כעת באתרו 62,אך להכרזה
ולסעיפיה השונים אין מעמד רשמי במדינת ישראל.
שאלת מעמדה של ההכרזה בישראל עלתה בעת שהנציגה המיוחדת של מזכ“ל האו“ם
לעניין מגיני זכויות האדם ביקרה בישראל .בדו“ח שסיכם את הביקור ציינה ג’ילאני כי
נציגי הממשלה אמרו לה שיש תוכניות להעניק לארגוני החברה האזרחית וזכויות האדם
מקום נרחב יותר ולשפר את הדיאלוג בינם לבין הממשלה 63.עם זאת ,מדינת ישראל
לא נקטה עד כה שום מהלך רשמי בעקבות ההכרזה הבינלאומית ,והדין הישראלי אינו
מעניק הגנות מיוחדות למגיני זכויות אדם.

דו״ח הנציגה המיוחדת על ביקורה בישראל ובשטחים
באוקטובר  2005הגיעה לביקור בישראל ובשטחים הנציגה המיוחדת של מנכ“ל האו״ם,
הינה ג׳ילאני ,בעקבות הזמנת ממשלת ישראל .ג׳ילאני סיירה באזור במשך שבוע ונפגשה
עם נציגי ממשלת ישראל ,נציגי הממשלה הפלסטינית ומגיני זכויות אדם ,ופירטה את
64
עיקר ממצאיה בדו״ח שכתבה על הביקור והגישה לנציבות זכויות האדם של האו״ם.
ככלל ,מדינת ישראל מכבדת את זכויותיהם של מגיני זכויות האדם הישראלים,
כתבה ג׳ילאני .עם זאת ,המציאות של הכיבוש הישראלי בשטחים ,על הפרקטיקות
והמדיניות הכרוכות בו ,מציבים את מגיני זכויות האדם באזור זה – ישראלים ,פלסטינים
וזרים – תחת סיכון חמור ועורמים ״מכשולים רציניים״ בפני כל רכיב של עבודתם.
28

עם אלה נמנו ההגבלות על תנועת מגינים :הגבלות על כניסתם של ישראלים לאזורי A
בשטחים הכבושים; הגבלות על תנועתם של מגינים פלסטינים בתוך השטחים הכבושים,
 61מדברי שר החוץ אביגדור ליברמן בישיבת סיעת ישראל ביתנו ,בהסבירו את הצורך בוועדת חקירה
פרלמנטרית בנושא ארגוני זכויות האדם .יהונתן ליס ומזל מועלם ,״ליברמן על ארגוני השמאל :סייעני
טרור נטו״ .הארץ.11.1.2011 ,
 62התרגום של משרד המשפטים להכרזה מובא בתיקונים קלים בנספח א׳ לדו״ח זה (וכן קישור לנוסח תרגום
ההכרזה הבינלאומית באתר משרד המשפטים).
E/CN.4/2006/95/Add.3, Mission to the Occupied Palestinian Territory, 10 March 63

.2006, Paras. 31–33

 64שם.

לישראל ולחו״ל; והשמתם של מגינים במעצר מינהלי ,ללא משפט הוגן .אלה ״מנוגדים
לחלוטין״ לסטנדרטים ולנורמות של הדין הבינלאומי ,כמו גם לעקרונות ההצהרה
הבינלאומית בדבר מגיני זכויות האדם 65.בחלקו השני של הדו״ח סקרה הנציגה את ממצאי
ביקורה ביחס לפעילות הרשויות הפלסטיניות.

ניסיונות להשתיק מגינים באמצעות חקיקה
ותביעה אזרחית
היעדר ההכרה במעמדם הייחודי של מגיני זכויות האדם ובתרומתם לאורח חיים דמוקרטי
מקל על בעלי עניין להתנכל להם .ניסיון השנים האחרונות מראה כי גורמים פוליטיים
עושים שימוש נרחב בהליכי חקיקה כדי לנסות לצמצם ולהגביל את פעילותם של
מגיני זכויות אדם ,בייחוד אלה הפועלים במסגרת ארגוני זכויות אדם .שורה של הצעות
חוק הוגשו בשנים האחרונות במטרה להכביד על פעילותם של ארגונים אלה ובניסיון
להגביל את יכולתם לגייס כספים באמצעות חקירה של פעילותם וסטיגמטיזציה
66
שלהם כ“סוכנים זרים“ ואפילו ,כדברי שר החוץ“ ,סייעני טרור“.
בין השאר קודמו בידי פוליטיקאים ואושרו בידי ועדת השרים לענייני חקיקה הצעות חוק
להגבלה חריפה של תרומות ממקורות ממשלתיים זרים לארגוני זכויות אדם - 67חקיקה
שנועדה לסמן פרסומים והתבטאויות של ארגוני זכויות אדם כמשרתים אינטרסים
זרים 68,וחקיקה שנועדה להגביל את חופש הביטוי של מי שמבקר את המדינה 69או
קורא להחרמת תוצרת התנחלויות או לחרמות אחרים נגד המדינה 70.לצד אלה הוגשו
 65שם ,פסקאות .71–68
 66יהונתן ליס ומזל מועלם ,״ליברמן על ארגוני השמאל :סייעני טרור נטו״ ,הארץ .11.1.2011 ,ראו גם
 ,Yuval Shani, The Duty to Defend Human Rights Defendersבאתר המכון הישראלי
לדמוקרטיהhttp://en.idi.org.il/analysis/articles/the-duty-to-defend-human-rights-defenders :
 67בנובמבר  2011אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק שנועדה להגביל מאוד את יכולתם של ארגוני
זכויות אדם ליהנות מתרומות .הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי הכנסה למוסדות ציבוריים המקבלים
תרומה מישות מדינית זרה) ,התשע״א־ 2011של ח״כ פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו) מורה על מיסוי
בשיעור של  45%על כל תרומה שתתקבל מתורם ממשלתי זר או שמקור כספו הוא ממשלתי זר .הצעת חוק
נפרדת (הצעת חוק העמותות (תיקון  -איסור תמיכה של ישות מדינית זרה בעמותות פוליטיות בישראל),
התשע״א־ ,)2011של ח״כ אופיר אקוניס (הליכוד) נועדה להגביל תרומות מסוג זה ל־ 20אלף דולר בלבד.
שתי הצעות החוק שולבו להצעה אחת שאושרה כאמור בוועדת השרים לענייני חקיקה ב־.13.11.2011
לעמדת האגודה לזכויות האזרח ביחס להצעת החוק המשולבתwww.acri.org.il/he/wp-content/ :

.uploads/2011/12/amutot0612111.pdf

 68חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה ,התשע״א־ .2011אושר במליאת הכנסת
בפברואר  .2011לעמדת האגודה לזכויות האזרח ביחס להצעת החוק.www.acri.org.il/he/2558 :
 69הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון  -לשון הרע על ציבור ועל רשויות המדינה) ,התשע״א־ ,2011של ח״כ
יעקב כץ ואחרים .אושרה בועדת השרים לענייני חקיקה ב־.11.7.2011
 70חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם ,התשע״א־2011 .התקבל בכנסת ב־ .11.7.2011בית
המשפט העליון בשבתו כבג״ץ דחה את עיקר העתירה שהוגשה נגד החוק ,פרט לאחד מסעיפיו .בג״ץ 4239/11
אורי אבנרי ואח׳ נ׳ הכנסת ואח׳ .פסק דין מיום .15.4.2015
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ואושרו בחלקן לקידום הצעות חוק רבות נוספות שנועדו לפגוע במעמדם של מגיני
זכויות האדם ושל פלסטינים אזרחי ישראל 71.יוזמות נפרדות נועדו להקים ועדת
חקירה פרלמנטרית שתחקור את פעילותם ואת מימונם של ארגוני זכויות האדם 72.חלק
מהצעות החוק הללו ,כמו “חוק החרם“ נחקקו והפכו לחוק המדינה.
פרט למאמצי החקיקה ,פעילותם הציבורית של מגיני זכויות אדם חשופה לאיום נוסף,
בעיקר מצד גופים חוץפרלמנטריים שימוש אסטרטגי בתביעות לשון הרע (כולל
איום בתביעות כאלה ,המכונות תביעות  )SLAPPבתגובה להתבטאות בנושא פעילותם
או בנושא ציבורי אחר .תוצאתן של תביעות מסוג זה היא להרתיע יחידים וארגונים
73
מנטילת חלק בדיון ציבורי ,בנושא מסוים או באופן כללי.

דפוסים מרכזיים של הפללת מגינים
בישראל ובשטחים
ההפללה של מגיני זכויות אדם בישראל נוגעת בדרך כלל לאפשרות שלהם ליהנות
מחופש הביטוי .דוגמה לכך היא מעצרים בעת השתתפות בהפגנות ,ובמקרים מסוימים
הצבת תנאים לשחרורם באופן שימנע מהם להשתתף בפעולות מחאה בעתיד .תחיקת
הביטחון שתקֵפה בשטחים הכבושים אוסרת על מגינים פלסטינים ,כמו על כל תושבי
השטחים הפלסטינים ,להשתתף בהפגנות .מגינים פלסטינים חשופים גם לאמצעי
הפללה שאינם מופעלים כלפי עמיתיהם הישראלים מעצרים מינהליים והעמדה לדין
פלילי על בסיס תחיקת הביטחון בבתי משפט צבאיים .האחרונים נשענים במקרים
רבים על מידע מודיעיני מסווג ועל ראיות חסויות ,ופוגעים קשות ביכולתם של מגינים
פלסטינים לפעול בדרכי שלום כדי להגן על זכויות האדם שלהם ושל עמיתיהם .לעתים
נדמה שזו בדיוק מטרתם של אמצעי ההפללה המופעלים נגדם.

30

בעמודים הבאים נציג דוגמאות אחדות להפללתם של מגיני זכויות אדם בשטחים
ובישראל .אין מדובר בהכרח במקרים הבוטים והחמורים ביותר; למעשה ,חלקם הגדול
הם מקרים “קלים“ מתוך מנעד המאמצים להפללת מגינים .עם זאת ,על בסיס הדיווחים
שרוכזו בקרן להגנה על מגיני זכויות האדם והתיקים שהקרן סייעה ועדיין מסייעת
להם ,הדוגמאות שלהלן חושפות דפוסים קבועים ומובהקים של הפללה שיטתית של
פעילים ושל מאבקים למען זכויות אדם כאמצעי לפגוע בהם.
 71לפירוט עדכני לפברואר  ,2012ראו פרסום של האגודה לזכויות האזרח :חקיקה אנטי דמוקרטית.

www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/02/Anti-Dem-Bills05-Feb2012.pdf.
 72הכנסת דחתה ברוב גדול את בדיקת מימון ארגוני השמאל .חדשות ערוץ www.mako. .20.7.2011 ,2
.co.il/news-military/politics/Article-bd6a5a7c0974131004.htm
 73אבנר פינצ׳וק ,משתיק קול :משפטי דיבה כאיום על חופש הביטוי (תל אביב :האגודה לזכויות האזרח,
ינואר .)2013

בתי המשפט ומגיני זכויות האדם
בחלק מהדוגמאות שיובאו להלן מצוינת פסיקתם של בתי משפט שאימצו את עמדתם של
המגינים העצורים והנאשמים ולעתים אף מתחו ביקורת חריפה על פעולתן של רשויות
אכיפת החוק .יש לזכור כי אין מדובר בדוגמאות מייצגות .כמו בנושאים רבים אחרים,
מערכת המשפט אינה משמשת אמצעי לביקורת ממשית על פעולת גופי האכיפה בישראל
ובשטחים הכבושים .כאן הבאנו דוגמאות שבהן בתי המשפט מצאו לנכון להתריע נגד
אי־סבירות פעולתה של המשטרה ,אך ראוי לציין גם כי במקרים שבהם בתי המשפט דחו
חלק ניכר מבקשת המשטרה לתנאי שחרור מגבילים ,הם עדיין הטילו מגבלות על חופש
הביטוי והפעילות של המגינים שהובאו בפניהם .בתי המשפט הישראליים – הן המערכת
ה״אזרחית״ בשטח מדינת ישראל וודאי מערכת המשפט הצבאית בשטחים הכבושים –
נמנעים אפוא ממילוי חלקם בהגנה על מגיני זכויות האדם ועל פעילותם .מערכת המשפט
ככלל נמנעת מהתייחסות לדפוסים הקבועים והמוכרים של הפללת מגינים שלא נחשדו
בפעילות אלימה כלשהי .שופטי בתי המשפט דנים תדיר בכתבי אישום ,ויותר מכך בבקשות
מעצר ובבקשות לתנאי שחרור מגבילים ,של עצורים בפעילות שעניינה הגנה על זכויות
האדם של יחידים ,קבוצות וקהילות .אך בתי המשפט בדרך כלל מתייחסים לאירועים אלה
כאירועים פליליים ״רגילים״ ,ואינם מזהים אותם כתופעה המבקשת לפגוע בזכות החוקתית
לחופש הביטוי .כחלק מהיעדר ההתייחסות למעמדם של מגיני זכויות האדם ,בתי המשפט
אינם מתחשבים בכך בבואם לקבוע תנאי ערבות או לפסוק את דינם של נאשמים .רק
לעתים נדירות מפעילים בתי המשפט את הכלים העומדים לרשותם כדי לרסן את המדיניות
שרואה במשפט הפלילי כלי לפגיעה במאבקים אזרחיים בלתי אלימים.

מעצרי שווא והרחקה כפויה מהזירה
כתנאי לשחרור
המדיניות של ממשלת ישראל ,הן בשטח המדינה והן בשטחים הכבושים על ידיה,
מחייבת פעילות נרחבת להגנה על זכויות אדם .הפעילות לובשת צורות שונות והמגינים
נעזרים במגוון כלים לפעילות שוחרת שלום המקדמת את ההגנה על זכויות האדם
ביצוע מחקרים וכתיבת פרסומים ,פעילות לובי פרלמנטרי ,ליווי קורבנות של הפרת
זכויות אדם לטיפול רפואי ולסיוע משפטי ,הגשת עתירות לבג“צ ופעילות משפטית
אחרת.
צורת הפעילות הרחבה והנגישה ביותר לקידום זכויות האדם היא ארגון הפגנות
והשתתפות בהן ,ולקיחת חלק ב“פעולה ישירה“ 74.במקרים רבים ,זו הזירה שבה רשויות
אכיפת החוק פועלות להפליל מגיני זכויות אדם ,כאמצעי לצמצום המחאה ופגיעה
בפעילותם .במקרים רבים הדבר לובש צורה של מעצרים והצבת תנאים לשחרורם
של פעילים שעוכבו או נעצרו והובאו לתחנת משטרה .תנאי השחרור שמכתיב קצין
 74המונח ״פעולה ישירה״ מתייחס למעשה בלתי אלים המופנה כלפי גוף מפר זכויות כדי להסב תשומת לב
ציבורית אליו או להפרות שמעורב שהוא בהן ולקדם את תיקון המצב.
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משטרה בתחנה ,או דורש התובע המשטרתי בבית המשפט ,מונעים ממגיני זכויות אדם
לפעול למשך פרקי זמן נתונים ,לעתים תוך הרחקתם מזירת הפעולה הגיאוגרפית.
במקרים רבים המעצרים הם מעצרי שווא הם מתבצעים ללא סיבה של ממש ,ובמטרה
לפגוע בקיומה של המחאה במישור המיידי ,כמו גם לאורך זמן ,באמצעות הצבת תנאי
שחרור מגבילים ובאמצעות האפקט המרתיע והמצנן של המעצרים.
קיץ  2014הפללה לבלימת מחאה בתקופת מבצע צוק איתן
בקיץ  2014שיגרו גורמים פלסטינים חמושים רקטות אל שטח מדינת ישראל ,אך ימי
“מבצע צוק איתן“ ידעו גם מחאות של פלסטינים ושל ישראלים נגד המתקפה הצבאית
על רצועת עזה ,שנהרגו בה אזרחים פלסטינים רבים מפגיעת כוחות צה“ל .מחאות אלה
הובילו למעצרם של מפגינים ,אפילו כאשר לא נטען כי הם עברו עבירה כלשהי .בליל
ה 2בספטמבר  ,2014למשל ,נעצרו באזור כיכר הבימה בתל אביב  14מפגינים ,בטענה
שההפגנה מעלה חשש ל“התססת הציבור“ 12 .מהעצורים שוחררו באותו לילה בתנאי
שלא ינכחו בכיכר הבימה ובכיכר רבין בתל אביב  -אתרי הפגנות קבועים  -במשך 30
יום .שני עצורים שנחשדו לטענת המשטרה בתקיפת שוטרים שוחררו אף הם בערבות
לאחר הפקדה כספית ,ונקבע כי למשך  60יום עליהם לשמור על מרחק של  100מטר
75
לפחות מכיכר רבין ומכיכר הבימה .לא הוגשו נגדם כתבי אישום.
באותה הפגנה נעצרה גם כתבת אתר “וואלה“ גלי גינת ,לאחר שתיעדה במצלמת הטלפון
הנייד שלה מעצר אלים של מפגינה .גינת נדרשה בידי שוטר סמוי להפסיק לצלם
ולעזוב את המקום ,ומשלא השיבה דחף אותה ועצר אותה למשך חמש שעות בטענה
של “תקיפת שוטר“ .מכשיר הטלפון הנייד שלה נלקח ממנה ,נמחקו ממנו קבצים ,והיא
76
שוחררה בתנאים מגבילים.
77

קוואוויס עצורים בשל הפרת צו חסר תוקף
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בבוקר שבת ,9.1.2013 ,באו כמה עשרות פלסטינים ,מרביתם תושבי הכפר יטא בגדה
המערבית ,לעבד את אדמותיהם הסמוכות למאחז מצפה יאיר שבאזור דרום הר
חברון .המאחז מצוי בחלקו על אדמה פרטית השייכת לפלסטינים ,בני משפחת עוואד.
בעלי הקרקעות הפלסטינים לוו בידי כמה פעילים ישראלים שהתנדבו לשהות עימם
באדמותיהם כדי למנוע התנכלות מצד מתנחלים וכוחות צבא.
עם בואם של בעלי הקרקע והמתנדבים לשטח הודיעו אנשי הצבא לישראלים כי בכוונתם
להוציא צו שטח צבאי סגור ,לכאורה כדי למנוע חיכוכים אלימים בין הפלסטינים לבין
 75תיקי קז״א .225 ,224
 76דוד ורטהיים ,״כתבת וואלה חדשות נעצרה ועוכבה לחקירה לאחר שתיעדה שוטרים בהפגנה״ .וואלה3 ,
באוגוסט ( http://b.walla.co.il/item/2771884 .2014נצפה  14באפריל .)2015
 77תיקי קז״א .121 ,120

מתנחלים ,ובניגוד להוראות הצבא שלפיהן אין לסגור שטח לכניסת פלסטינים בשל
חשש מאלימות מתנחלים 78,וחרף העובדה שבאותה עת כלל לא היו מתנחלים בשטח.
מיד לאחר מכן ,ללא מתן שהות מספקת ,בלי להכריז הכרזה חוקית ולהציג צו שטח
צבאי סגור חתום כדין ,סולקו הפלסטינים באלימות מהמקום בידי חיילי הכוח הצבאי.
 15איש ,בהם תינוקת בת שנה ,נעצרו והובאו לתחנת המשטרה בחברון.
אחד הפעילים הישראלים ,עמרי מצר ,תיאר את השתלשלות האירוע
הגענו כעשרה פעילים ישראלים וחברנו לכשבעים בני משפחת עוואד ופעילים מהסביבה.
ברכס מעלינו שדרכו מגיעים לאדמות המשפחה חיכו לנו כעשרים חיילים ומג״בניקים על
רכביהם .התחלנו ללכת לעבר האדמות בפרישה רחבה יחסית ,שהלכה והתרחבה הודות
לילדים שמשכו עוד ועוד ימינה .עד מהרה עברנו את החיילים שהיו מבולבלים מהמצב,
חלקם רדפו בעיקר אחרי הילדים ,חלקם צעקו לנו לעצור בטענה שאנחנו מפירים צו שטח
צבאי סגור ,וחלקם הלכו איתנו ובינינו .קריאות בדבר הפרת הצו נענו על ידינו בדרישה
להצגתו ,ועליה הם השיבו כי הצו בדרך אך הם מבקשים שנעצור .עברנו את השדה שמעבר
לרכס ,ומעליו החיילים הצליחו לייצר קו שבלם אותנו .בשלב זה חלק מהשוטרים שהיו
נוכחים בשטח דרשו מהפלסטינים שיציגו תעודות זהות .פלסטינים שהשיבו שאין להם
תעודה התחילו להיעצר ]...[ .זמן קצר לאחר מכן (דקות) המג״ד חתם על צו והודיע,
כשהוא ממוקם בערך באמצע אותו קו דמיוני ,כי הוא מקציב לנו חמש דקות להתפזר.
אף על פי כן המעצרים נמשכו גם לפני תום הזמן הקצוב ,והתנהלו במנותק מהוצאת הצו
ויותר כחלק מההתכתשות שליוותה את מעצרי תעודות הזהות בשלב הקודם .חשוב להדגיש
שהמעצרים היו אלימים ,בייחוד המעצרים וניסיונות המעצר של נערות פלסטיניות בידי
79
שוטרות מג״ב.

תשעה פלסטינים ,בהם אם ובתה בת השנה ,וכן שתי קטינות ,נעצרו והובאו לתחנת
המשטרה בחברון .מרביתם שוחררו משם לקראת שעות הערב ,פרט לאם שנותרה
עצורה יומיים נוספים ,עד ששוחררה (בשעות הערב הועברה בתה לידי האב) .נגד האם
לא הוגש כתב אישום.
בין העצורים היו חמישה פעילים ישראלים דניאל קרונברג ,מריה חרש ,גיא אבני,
נריה ביאלה ונועם גור .הארבעה הראשונים הוחזקו במעצר עד הערב ,אף שהחשד
היחיד שיוחס להם הוא “הפרת צו שטח צבאי סגור“ ,שכאמור ניתן שלא כדין ולכן היה
חסר תוקף .לאחר התערבותה של עו“ד לאה צמל שוחררו כל הארבעה ללא כל תנאים
מגבילים .לגבי נועם גור (בת  ,)19נטען כי היא תקפה שוטרים .היא הובאה למחרת לדיון
 78״[ ]...פסיקת בית המשפט העליון קובעת כי בהתמודדות עם אירועי חיכוך על הרשויות לפעול נגד הגורם
התוקפן (מעצר התוקף ,סגירת שטח ביחס אליו וכיו״ב) ולהגן על הגורם המותקף שמבקש לממש את
זכויותיו ולהגיע לאדמתו .סגירת השטח בפני בעלי הקרקע (והזכויות בה) אפשרית ,כאמור ,רק במקרים
חריגים ביותר ,בהם קיים מידע קונקרטי בדבר סיכון ממשי לביטחון אם לא יוכרז שטח צבאי סגור״ .מתוך
מסמך שהוציא יועמ״ש איוש ,״דף מידע מלפקד  -סגירת שטח״ (ללא תאריך) ,סעיף 9ב׳.
 79מייל מעמרי מצר.9.1.2013 ,
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בבית משפט השלום בירושלים ,ושם שוחררה בערבות של  3,000ש“וח לאחר שהפקידה
 1,000ש“ח בקופת בית המשפט ,ובתנאי הרחקה של  14יום מאזור חברון .כתב אישום
לא הוגש.

התמקדות מכוונת בפעילים ומנהיגים מוכרים
מגיני זכויות האדם הפלסטינים שפועלים להגן על קהילותיהם מפני פגיעת הכיבוש
הישראלי בשטחים הם קהילת המגינים הפגיעה ביותר בישראל ובשטחים שבשליטתה.
מגינים בולטים נתונים להפעלת אמצעים מינהליים שונים ,החל במעצר מינהלי 80וכלה
באיסור רבשנים על יציאה לחו“ל 81.פרט לאמצעים המינהליים ננקטים נגד מגינים
פלסטינים גם אמצעים מתחום האכיפה הפלילית .כך למשל בדוגמה הבאה.
82

חברון “מדובר בחשוד שהוא חוזר לסורו פעם אחר פעם“

עיסא עמרו הוא פעיל מוכר במאבק העממי נגד הכיבוש בחברון .בעבר היה תחקירן של
ארגון זכויות האדם הישראלי בצלם .עמרו נעצר פעמים רבות עקב פעילותו הפוליטית,
אך מעולם לא הוגש נגדו כתב אישום.
ביום שישי  15ביוני  2012נעצר עמרו בשעה שביקש לחצות את מעבר הגבול בגשר
אלנבי בדרכו לשדה התעופה בעמאן ,שממנה התעתד לטוס לסבב פגישות והרצאות
באיטליה .עמרו שהה יומיים במעצר ואז הובא לבית המשפט ,ושם ביקש נציג המשטרה
לשחרר אותו בתנאים מגבילים .נציג המשטרה פרש את הרקע למעצרו הנוכחי של עמרו
הפגנה שבמהלכה יצאו כמה עשרות פעילים ישראלים ובינלאומיים בלבוש פלסטיני
להתהלך בחלק מרחוב השוהדא ,שנאסר על פלסטינים ללכת בו .נציג המשטרה תיאר
כך את הפעילות שבגינה נעצר עמרו
ישנן מספר עדויות בתיק החקירה שראו את [עמרו] עומד על גג בית משפחת אל־מוחתסב,
כאשר לאות שריקה [של עמרו] עשרות פעילים אנרכיסטים יצאו מהבית של משפחת
אל־מוחתסב לעבר רחוב השוהדא כאשר כל הנשים שהשתתפו בהפגנה לבושות בלבוש
מסורתי ערבי לאות הזדהות עם התושבים .מדובר בחשוד שהוא חוזר לסורו פעם אחר פעם
83
על פעילות זו ולא אחת הוא נעצר בגין פעילות זו ושוחרר.
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ראו למשל הודעה מטעם ארגון זכויות האדם הבינלאומי  Human Rights Watchבדבר מעצרו
המינהלי של מוחמד עות׳מן (.www.hrw.org/he/news/2009/12/07 :)2009
על מנכ״ל ארגון זכויות האדם הפלסטיני החשוב אלחק ,שעוואן ג׳בארין ,נאסרה היציאה מהארץ למשך
שש שנים רצופות ,בטענה כי הוא פעיל בחזית העממית לשחרור פלסטין ובהתבסס על ״חומר חסוי״ .רק
בעקבות עתירה לבג״ץ שהגישו ארגוני זכויות אדם הואילה המדינה לאשר ״באופן חד־פעמי״ את יציאתו
של ג׳בארין לכנס בז׳נבה .להודעת הארגונים העותרים ראו.www.acri.org.il/he/19708 :
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פ״א ( 251033/12בימ״ש צבאי יהודה) משטרת ישראל נ׳ עיסא עמרו .פרוטוקול הדיון מיום  ,17.6.2012עמ׳ .1

עו“ד לימור גולדשטיין ,בא כוחו של עמרו ,ציין כי מדובר בפעולת מחאה שבוצעה
בידי פעילים ישראלים ובינלאומיים ,ולכן העבירה שיוחסה לעמרו  -הפרת הצו שמונע
מפלסטינים ללכת ברחוב  -לא התרחשה .עוד הוסיף עורך הדין כי פעולת המחאה
היתה לאאלימה ,וכי רק לאחר שכוחות הביטחון ניסו לעצור כמה משתתפים באירוע,
שעל פי הוראות המשטרה אינו מצריך כל רישיון (ולכן לא התקיימה גם עבירה של
התקהלות בלתי חוקית שיוחסה לעמרו) ,כמה מהמוחים התנגדו למעצרם .בית משפט
השלום בירושלים שדן בעניינם של כמה מהעצורים הלאפלסטינים הורה על שחרורם
(בתנאים מגבילים) וציין כי מדובר בפעולה שקטה ובלתי אלימה .שופט בית המשפט
הצבאי רס“ן מאיר ויגיסר קבע כי בשלב מוקדם זה לא ייקבע אם ההפגנה היתה חוקית
או לא ,והורה לשחרר את עמרו בתנאים מגבילים הפקדת  ,₪ 1,500ערבות של אזרח
ישראלי בסך  ,₪ 5,000והימנעות מהשתתפות בהפגנות בלתי חוקיות או מכניסה לרחוב
84
השוהדא  -הכול למשך שלושה חודשים או עד הגשת כתב אישום.

“הפרד ומשול“ הפללת מפגינים כאמצעי
לפצל מאבקים
בשנים האחרונות מתקיימות הפגנות קבועות בכמה יישובים פלסטיניים ,בין היתר
בהשתתפותם של ישראלים וזרים .לתחושתם של המגינים ,נוכחותם בהפגנות אלה
מפחיתה את האלימות מצד כוחות המשטרה והצבא נגד המפגינים הפלסטינים .הצבא
והמשטרה מצדם נוקטים פעולות כדי לפגוע בפעילותם הלא-אלימה של המגינים
הישראלים והזרים שלוקחים חלק בהפגנות הפלסטיניות .הדפוס המקובל הוא מעצר
מגינים ,ולעתים העמדתם לדין פלילי ,כאמצעי לפצל את המאבק המשותף של מגיני
זכויות אדם פלסטינים ,ישראלים וזרים .במקרה אחד אף באו שוטרי מחוז ש“י של
המשטרה בשעות הבוקר המוקדמות לבתיהם של מגינים ישראלים ,וחילקו להם עותקי
צו שטח צבאי סגור התקף לחודשים הבאים ,לכפרים שבהם התקיימו באופן קבוע
הפגנות משותפות .לדברי המגינים ,השוטרים אף טענו בפניהם טענה כוזבת כי מדובר
85
ב“צווי הרחקה“ שלהם מהכפרים.
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סוסיא “פעילי השמאל שמגיעים למקום רק מתסיסים ומלבים את האווירה“

ב 7ביולי  2012באו שמונה פעילים ישראלים לכפר הפלסטיני סוסיא שבדרום הר חברון.
הפעילים באו למקום יחד עם כ 15פלסטינים כדי למחות על כוונת המדינה להרוס
בתים בכפר ונגד כתובות שרוססו ברחבי הכפר ,ככל הנראה בידי מתנחלים ,שלשונן
 84שם ,החלטה מיום .17.6.2012
 85יהושע בריינר ,״צה״ל נגד מפגיני בילעין :קיבלו ״צווי הרתעה״ לביתם״ ,וואלה11.11.2012 ,

.news.walla.co.il/item/2584880
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“מוות לערבים““ ,נקמה““ ,תג מחיר“ ועוד .הפעילים דרשו משוטרים שהיו במקום להסיר
את כתובות הנאצה .משלא נענו החלו למחוק את הכתובות בעצמם ,בנוכחות השוטרים.
לאחר שאחת מסיסמאות הנאצה נמחקה בספריי ולידה כתבו פעילים “לא לאלימות“,
נעצרו ארבעה מהם בטענה של “השחתת פני מקרקעין“ .רק לאחר שהארבעה  -דניאל
קרונברג ,עמיאל ורדי ,אלי א’ ומריה חרש  -הובאו לתחנת המשטרה ,נמסר להם כי הם
חשודים גם בעבירה של “התקהלות בלתי חוקית“.
בבקשה דחופה שהגישה עו“ד לאה צמל ,פרקליטתם של הארבעה ,לבית משפט השלום
בירושלים ,היא ציינה כי משטרת חברון נוהגת להשאיר פעילים שמשתתפים במחאה
באזור זה במעצר במשך לילה תמים לפני הבאתם לבית המשפט ,אף שאין מניעה
לסיים את החקירה ביום המעצר ולהביאם לבית המשפט בוביום .בית המשפט אף הוא
נמנע מלהורות על הבאתם של העצורים באותו ערב והדיון בעניינם התקיים למחרת.
בדיון דרש נציג המשטרה להרחיק את הפעילים מאזור חברון למשך  180יום ,בטענה
כי “פעילי השמאל שמגיעים למקום רק מתסיסים ומלבים את האווירה“ באזור ה“נפיץ
ו[ה]טעון“ 87.בתגובה ציינה עו“ד צמל שעל פי קלטות הווידאו שצולמו במקום לא
היו במקום מתנחלים כלל ,וכי הרחקת הפעילים מהמקום פירושה סתימת פיותיהם.
בהחלטתו ציין השופט עודד שחם כי מחומר הראיות שהציגה המשטרה עולה ספק
של ממש אם נעברה עבירה של “התקהלות בלתי חוקית“  -בגלל מספרם הקטן של
המשתתפים  -והביע ספק אם מעשה הריסוס על אבנים וסלעים כמיוחס לעצורים
מהווה עבירה“ .קשה למצוא הצדקה לכך שהמשיבים נעצרו“ ,קבע בית המשפט והורה
על שחרור העצורים בערבות והרחקה לשלושים יום מאזור חברון .הרחקה זו ,קבע
השופט ,מאזנת בין העבירות שבוצעו לכאורה לבין זכות היסוד לחופש תנועה ולהבעת
דיעה 88.מאוחר יותר צמצמה השופטת מרים ליפשיץ פריבס את גבולות ההרחקה לאזור
היישוב סוסיא עצמו ולמרחק של קילומטר אחד ממנו “על מנת לא לפגוע יתר על
89
המידה [ב]חופש התנועה והביטוי“.
נבי סלאח “עצם הנוכחות שלהן זו המסוכנות שמלבה את העניין וגורמות להתססת
90
ההפגנות“
36

חמש אזרחיות זרות (שלוש אזרחיות בריטניה ,אזרחית איטליה ואזרחית שבדיה)
נעצרו ב 13ביולי  2012במהלך ההפגנה השבועית שמתקיימת בכפר נבי סלאח .החמש
ועצורים ישראלים אחרים הובאו לתחנת משטרת בנימין ,ושם נחקרו בחשד להפרת צו
שטח צבאי סגור .העצורים הישראלים שוחררו ,אך כמה עצורות זרות הושארו במעצר
87
88
89
90

מ״י 12־07־ 13919מדינת ישראל נ׳ קרונברג ואח׳ ,פרוטוקול הדיון מיום  ,8.7.2012עמ׳ .2
שם ,עמ׳ .3
12־07־ 13919מדינת ישראל נ׳ קרונברג ואח׳ ,פרוטוקול דיון מיום .27.7.2012
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והועברו לבית המעצר במגרש הרוסים .לפרקליטתן של העצורות ,עו“ד גבי לסקי ,נמסר
כי בכוונת המשטרה להעבירן לידי יחידת עוז כדי לגרשן מישראל ,על אף שלפקחי עוז
אין כל סמכות ביחס לאזרחים זרים שמחזיקים באשרת שהייה .רק  36שעות לאחר
מעצרן הובאו החמש בפני שופט .נציג המשטרה סיפר על הרקע למעצר
״ביום שישי קיימות הפגנות באזור הכפר [נבי] סלאח שמתאפיינות באבנים ,בקבוקי
תבערה וכד׳ ,דבר שמוביל לפגיעה בכוחות הביטחון השונים שבא[ו] לאבטח ולשמור על
הסדר באזור .בהפגנות האלה ארגונים שונים שולחים נציגים מטעמם להשתתף בהפגנות
ו[ל]הביע תמיכה ובעניין הזה אין פסול ,רק שהנוכחות שלהם מלווה [כך במקור] את
העניינים ובחלק מההפגנות יש השתתפות פעילה של הפעילים שמתעלמים מהחוק ומשטח
צבאי סגור .בשישי האחרון היתה הפגנה באותו מתווה שתיארתי ]...[ .המשיבות שנמצאות
כאן מתעלמות מההכרזה על שטח צבאי סגור והחלו להתקדם לעבר הכוח שבא למנוע את
ההפגנה וההתקהלות הבלתי חוקית במקום ובשלב זה נעצרו .לא היתה התנגדות פיזית
למעצר ,הן לא היו אלימות ,עצם הנוכחות שלהן זו המסוכנות שמלבה את העניין וגורמת
91
להתססת ההפגנות.״

בדיון הודיע נציג המשטרה כי אם לא ניתן יהיה לגרש את העצורות ,תפעל המשטרה
להגשת כתב אישום נגדן .לאחר שבית המשפט ציין כי התיירות אינן חשודות בהפעלת
כוח ,יידוי אבנים או התנגדות למעצר וכי כולן אמורות לעזוב את הארץ במהלך החודש
הקרוב ,הורה על שחרורן בערבות עצמית בסך  ₪ 10,000כל אחת ,ובתנאי שלא ישתתפו
92
בהפגנות כלשהן בשטח מדינת ישראל או בשטחים עד צאתן מהארץ.
אלעראקיב “הכשלת שוטרים בביצוע תפקידם אינה מקימה עילת מעצר“
המאבק העממי הממושך נגד הריסת הכפר אלעראקיב ופינוי מתושביו מאופיין בהפללה
שיטתית ומתמשכת של פעיליו הבולטים בדווים ויהודים .הדוגמה הבאה היא מימיו
המוקדמים של המאבק.
ב 17בינואר  ,2011סמוך להריסת אלעראקיב בפעם התשיעית ,נזעקו למקום פעילי
המחאה נגד הרס הכפר .עשרה פעילים נעצרו והובאו למעצר בחשד להכשלת שוטרים
בעבודתם .לאחד העצורים יוחסה גם פציעת שוטר.
סמוך לאחר המעצר ביקשו העצורים להביאם בפני שופט בטרם יחלפו  24שעות ,כדי
שיחליט אם לשחררם ממעצר ,על יסוד סעיף  44לחוק המעצרים .פרופ’ גדי אלגזי,
שבקשתו בעניין זה נדחתה בידי בית משפט השלום בבאר שבע ,ערר למחוזי .הערר
התקבל והוא שוחרר ממעצרו עוד באותו לילה 93.תשעת העצורים האחרים הובאו לבית
המשפט למחרת ונציג המשטרה הודיע כי בכוונתה להגיש כתבי אישום נגד חמישה
 91מ״י 12־07־( 26675בימ״ש השלום י־ם) מדינת ישראל נ׳ חאן ואח׳ ,פרוטוקול דיון מיום  ,15.7.2012עמ׳ .1
 92שם ,החלטה מיום .15.7.2012
 93עמ״י (באר־שבע) 11־01־ 31671גד יעקב אלגזי נ׳ מדינת ישראל ,תק־מח .9544 ,)1(2011
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מהם .אשר לארבעת האחרים ,ציין שופט בית משפט השלום בבאר שבע יעקב פרסקי
כי “אין בכוונת המשיבה אף להגיש נגדם כתב אישום או בקשה כלשהי למעט אמירה
ולפיה יש להורות על שחרורם בתנאים של הרחקה“ 94.בית המשפט הורה לשחרר את
הארבעה מיד וללא כל תנאי ,ודחה בכך את בקשת המשטרה לתנאים של הרחקה
מאלעראקיב.
אשר למעצרם של האחרים ,שהיו צפויים להגשת כתבי אישום נגדם זמן קצר לאחר
הדיון ,ציין השופט פרסקי
על פני הדברים הכשלת שוטרים בביצוע תפקידם אינה מקימה עילת מעצר ,ולפיכך אין
הצדקה להגיש בקשה למעצר עד תום ההליכים לגבי אותם אלו שהכשילו שוטרים .ככל
שמדובר בעבירה של פציעת שוטר ,מבלי לקבוע מסמרות הדבר שונה אולם כאמור החומר
אינו בפניי ולא ניתן היה במהלך הדיון לקבל מידע מדויק מי חשוד במה.
[]...
לגבי חמשת המבקשים האחרים ,על פני הדברים היה מקום להורות על שחרורם כפי
שהוריתי אתמול בעניינו של האחר (פרופסור אלגזי) .לא יכולתי לבחון במסגרת החלטתי
זו את שיקול הדעת של קצין המשטרה אשר יש להניח כי שקל את מצבם לעומת האחר
ועל פני הדברים יש לתמוה הכיצד לכל הפחות לגבי ארבעה מתוך החמישה אשר יוחס להם
הכשלת שוטרים לא ניתנה הוראה דומה .לכל היותר אחד מהחמישה עתיד להיות מואשם
בנוגע לפציעת השוטר.
כאמור החומר אינו בפניי ומצופה מנציג המשיבה לשקול היטב את עניינתם של אותם
ארבעה מתוך חמשת המבקשים האחרים ולחסוך מביהמ“ש אם כך הדבר את הצורך בהמשך
הדיון לגביהם .לגבי הארבעה אני חוזר על קביעתי ולפיה בשל עיקרון השוויון והסבירות
95
על פני הדברים עליהם להיות משוחררים בדיוק כמו בעניין האחר.

אחת העצורות ,חיה נח ,פרסמה עדות מפורטת בדבר אירועי אותו היום באלעראקיב
והמעצר .קטע מעדותה מובא בנספח ב’.
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שימוש בעבירה “התקהלות אסורה“ כדי למנוע
הפגנות ומחאות
לעתים ,כדי למנוע הפגנות ומשמרות מחאה חוקיות לחלוטין ,מגינים נעצרים ,נחשדים
או מואשמים בעבירות פליליות קלות יחסית ,שמפלילות פעולות הנובעות באופן ישיר
משימוש בזכויות האדם המהותיות ביותר ,כמו חופש הביטוי והזכויות שנגזרות ממנו,
למשל הזכות להתאסף .הדבר עולה בקנה אחד עם מגמה שארגונים וגופים שמנטרים
 94בש״ע (באר־שבע) 11־01־ 31678חיה נח ואח׳ נ׳ מדינת ישראל ,משטרת רהט ,החלטה מיום .18.1.2011
 95שם.

את מצבם של מגיני זכויות אדם ברחבי העולם מצביעים עליה  -להאשים מגינים
בעבירות פליליות באופן שפוגע בחופש הביטוי ובחירות ההתאספות שלהם .בישראל
בולט בהקשר זה השימוש שעושה המשטרה בעבירה של “התקהלות אסורה“ סעיף 151
96
לחוק העונשין.

רהט העמדה לדין בעבירה של התקהלות אסורה

97

ב 3ביולי  2014התקיימה בעיירה רהט הפגנה במחאה על רציחתו של הנער מוחמד
אבו ח’דיר בירושלים .סולטאן אבו מדיע’ם ,עקל אבו פריח ועזיז אבו מדיע‘ם  -פעילים
בולטים ומוכרים במאבקם של תושבי הכפר אלעראקיב נגד הריסתו  -השתתפו
במשמרת המחאה השקטה והחזיקו שלטים.
לאחר שלושה ימים זומנו השלושה ליחידה המרכזית של מרחב הנגב ,נעצרו ונכלאו .בית
משפט השלום בבאר שבע האריך את מעצרם עד ל 10ביולי .במהלך הדיון בערעורם
של העצורים על החלטת המעצר ,ייחסה פרקליטות מחוז דרום לשלושה עבירה של
התקהלות אסורה ושל הסתה ,כיוון שלטענת נציג המשטרה בדיון ,אף שמשמרת המחאה
התקיימה באופן שקט וללא הפרות סדר ,דברי העצורים בה גרמו להפגנה שנערכה
למחרת ולוותה ביידוי אבנים והפרות סדר .נציג המשטרה טען שמשמרת המחאה היתה
בלתי חוקית ,כיוון שמנתה יותר משלושה אנשים והיה בה “חשש להפרת הסדר ולשלום
הציבור“ 98.החוקר הציג לבית המשפט חומר חסוי .בית המשפט קיבל באופן חלקי את
ערעור העצורים ,הורה כי המעצר יוארך עד למחרת ,וציין כי “לא ניתן לומר שקיים חומר
חקירה רב ומשמעותי שיש בו פוטנציאל להפוך לראיות קבילות בבוא היום ואשר מסבך
את העוררים ומבסס את החשד כלפיהם“ 99.כבר למחרת הגישה המשטרה כתב אישום
נגד השלושה בעבירה של התקהלות אסורה ואף ביקשה ,באורח יוצא דופן לעבירה
מסוג זה ,להותיר את הנאשמים במעצר עד לתום ההליכים .בנימוקי הבקשה ציינה
פרקליטות מחוז הדרום כי המעצר עד תום ההליכים בעבירה נדרש כיוון שהנאשמים
“במעשיהם ,הוכיחו כי הם מסכנים את ביטחון הציבור וזאת בשים לב למצב הביטחוני
39
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לשון הסעיף בחוק העונשין :״שלושה אנשים לפחות שנתקהלו לשם עבירה ,או שנתקהלו למטרה משותפת,
ואפילו כשרה ,ומתנהגים באופן הנותן לאנשים שבסביבה יסוד סביר לחשוש שהמתקהלים יעשו מעשה שיפר
את השלום ,או שבעצם התקהלותם יעורר אנשים אחרים ,ללא צורך וללא עילה מספקת להפר את השלום ,הרי
זו התקהלות אסורה והמשתתף בהתקהלות אסורה ,דינו – מאסר שנה אחת״ .לניתוח מטעם האגודה לזכויות
האזרח של המגבלות בדין הישראלי על השימוש בסעיף עבירה זה ראו נירה שלו ,מדריך משפטי להגנה על
חופש המחאה (האגודה לזכויות האזרח ,)2013 ,עמ׳ .33–29
תיק קז״א .245
פרוטוקול הדיון בתיק עמ״י 14־07־( 15505מחוזי ב״ש) אבו מדיגם (עציר) ואח׳ נ׳ מדינת ישראל,8.7.2014 ,
עמ׳ .3–2
שם ,עמ׳ .5
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השורר בימים אלה בארץ ולמחאה האלימה שעניינה מותו של הנער מוחמד חדיר“.
בית המשפט הורה לשחרר את העצורים בתנאי שלא ישתתפו בהפגנות בלתי חוקיות.

כעבור חודשים אחדים סוכם בין ההגנה (עו“ד שחדה אבן ברי) לתביעה הסדר טיעון
שבמסגרתו בוטלו כתבי האישום נגד שניים מהנאשמים ,ואילו השלישי  -עקל אבו
פריח  -הודה בעבירה של “מהומה ועלבון במקום ציבורי“ .על פי ההסדר נגזרה עליו
התחייבות לבל יעבור עבירה בסך  200ש“ח ,ללא הרשעה פלילית .כך הסתיימה בקול
ענות חלושה פרשה שהחלה בכתבי אישום ובתביעות דרקוניות למעצר עד תום
ההליכים של פעילים ציבוריים בולטים ,הפועלים כמגיני זכויות האדם בקהילתם ,בשל
העבירה הפלילית הזניחה של “התקהלות אסורה“.
שייח‘ ג‘ראח “הלך רוח מסוכן של נסיון לצמצם את חופש הביטוי“
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בדוגמה אחרת ,לא בהכרח מייצגת ,הביעו שופטי בתי המשפט השלום והמחוזי בירושלים
עמדה ברורה ביחס למעצר מפגינים בחשד ל“התקהלות אסורה“ .במקרה זה ביטא נציג
המשטרה בצורה ברורה ומפורשת את העובדה שמגיני זכויות האדם נעצרו ונלקחו
לבית המשפט כדי למנוע מהם להשתתף בהפגנות ,ובכך לפגוע באפשרות קיומן.
ב 7בפברואר  2011הפגינו כמה עשרות אנשים ברחבת עיריית ירושלים ,שבה נערכה באותה
שעה ישיבה בדבר הבנייה בשכונת שייח’ ג’ראח בעיר .ארבעה מהמפגינים ,פעילי המחאה
נגד השתלטות מתנחלים ישראלים על בתי פלסטינים בשכונה ,נעצרו בחשד לביצוע
עבירה של “התקהלות אסורה“ והובאו עוד באותו יום לדיון בבית משפט השלום בעיר.
השופט חיים לירן צפה בסרט וידיאו שצולם בידי המשטרה ,ובעקבות זאת קבע כי
מדובר בהפגנה בת כ 30משתתפים וכי בצילומי הווידיאו לא נראתה כל הפרת סדר
או תחילתה של הפרת סדר .כיוון שכך ,וכיוון שהראיות לא גילו עבירה כלשהי ,הורה
השופט לירן על שחרור הארבעה ללא תנאים.
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המשטרה עררה על החלטתו זו של בית משפט השלום והערר נדון בפני שופט בית
המשפט המחוזי בירושלים ,משה דרורי .המשטרה טענה כי בהפגנה השתתפו 70
מפגינים ולא  30כקביעתו של השופט לירן 102,וכי בהמשכה נוצרו הפרות סדר ,בעיקר
בעימות בין פעילי ימין לבין המפגינים .המשטרה דרשה את הרחקתה של שרה בנינגה,
פעילה מרכזית בתנועת סולידריות שייח’ ג’ראח ,מהפגנות בירושלים למשך  180יום,
 100כתב האישום בתיק ת״פ 14־07־( 19089שלום באר שבע) מדינת ישראל נ׳ אבו מדיע׳ם ואח׳.9.7.2014 ,
״המצב הביטחוני השורר בימים אלה בארץ״ הודגש כאמור בכתב האישום כרקע להגשתו .כתב האישום
הוגש ב־ ,9.7.2014למחרת תחילת ״מבצע צוק איתן״ ועל רקע החיפוש הממושך אחר שלושת הצעירים
הישראלים שנרצחו בגוש עציון ורציחת הנער הפלסטיני מוחמד אבו ח׳דיר.
 101מ״י־ 11־02־( 13624שלום י־ם).
 102סעיפים  83ו־ 84לפקודת המשטרה ,והוראות שהוצאו מכוחם ,מורים כי ״אסיפה״ או ״תהלוכה״ בנות 50
משתתפים ויותר ,שנישאים בהן נאומים ונערכות מתחת לכיפת השמים ,מחייבות היתר מטעם קצין משטרה.

וכן דרשה שעל צבי בנינגה ,שרה בנינגה ,מ"א ודורית ארגו יאסר השתתף בהפגנות
בירושלים במשך  15יום .בקשת המשטרה נומקה כך
קיימת עילת מסוכנות שהינה סכנה לשלום הציבור .ראוי כי בית המשפט ייתן בידי
המשטרה כלים לשימוש שיאפשרו את מציאת האיזון בין מעצר לבין הרחקה ,מה עוד
שבמקרה זה ורבים אחרים המשטרה אינה נוקטת באקט הקיצוני של מעצר אלא מבקשת
הרחקתם של מארגני ההפגנה מהשתתפות בהפגנות נוספות לזמן מוגבל על מנת
103
להוריד את הפוטנציאל לפגיעות חוזרות ונשנות בסדר הציבורי.

בהחלטתו אימץ השופט דרורי את קביעת השופט לירן כי על פי חומר הראיות שהוצג
הארבעה לא ביצעו כל עבירה ,ומתח ביקורת חריפה על המשטרה .בין השאר ציין
השופט דרורי
למותר לציין כי לא התייחסתי בהחלטתי זו ,וכך צריך לנהוג ,מדוע פלוני מפגין ,מה מטרת
הפגנתו ,שכן מנקודת המבט המשפטית של זכויות היסוד של האזרח ,הזכות להפגין אינה
תלויה בנשוא ההפגנה ובמטרתה וחובה על המשטרה לאפשר להפגין לכל אחד ,מכל עילה
שהיא ,כאשר חובה זו כוללת לא רק הגנה על המפגינים עצמם כדי שיוכלו להפגין אלא
גם הגנה עליהם בפני או כנגד מפגינים אחרים ,החולקים על דעתם .עניין זה נקבע בבית
המשפט העליון עוד בפרשת לוי (בג“צ  153/83לוי נ’ מפקד המחוז הדרומי של המשטרה,
פ“ד לח( ,)393 )2ולא ראיתי צורך כי בית המשפט המחוזי יחזור ויסביר למשטרה כי עליה
104
לקיים פסקי דין של בית המשפט העליון שניתנו לפני כ 30שנה.

הפרשה שבה לאולמו של השופט לירן כחודשיים מאוחר יותר ,עת דן בתביעת העצורים
לפיצוי על מעצר השווא שלהם .בהחלטתו הדגיש השופט לירן את החשיבות שנודעת
לחופש הביטוי בחברה דמוקרטית ועמד על הזהירות הנדרשת מרשויות אכיפת החוק
פן יפגעו בזכויותיהם של מפגינים .בין היתר ציין השופט לירן
יתרה מזאת ,נדמה לי כי העובדה שהגורמים המוסמכים במשטרה מתקשים עדיין
להפנים ולהשלים [עם] מלוא משמעותן החוקתית [ב]חברה דמוקרטית [של] חופש
הביטוי ושל זכות ההפגנה הנגזרת ממנה [השיבושים במקור] ,ניתן ללמוד לא רק [על]
מעצרם ללא הכרח של המשיבים ,אלא [על] טיבו של אחד מתנאי שיחרורם המוצב על
ידי המשטרה ,דהיינו איסור מוקדם ,שאינו תלוי נסיבות להשתתף בהפגנות לאורכה
של תקופה ,או במקום מסויים ]...[ .זהו תנאי מדאיג שחוששני כי הלך רוח מסוכן של
105
נסיון לצמצם את חופש הביטוי נושב בגבו.

נוכח העובדה שמדובר ב“הפרה רבתי של זכות יסוד“ ,כדבריו ,הורה בית המשפט לפצות
את העצורים במלוא הסכום שתבעו פיצוי בסך  3,750ש“ח והחזר הוצאות משפט בסך
 2,500ש“ח לכל אחד.
 103עמ״י (ירושלים) 11־02־ 14677מדינת ישראל נ׳ שרה בנינגה ואח׳ ,החלטה מ־ .16.2.2011ציטוט מכתב
הערר של המשטרה ומדברי נציג המשטרה בפסקה ( 5ההדגשה שלנו).
 104שם ,פסקה .16
 105עמ״י (ירושלים) 11־02־ 13264מדינת ישראל ה׳ שרה בנינגה ואח׳ .החלטה מ־ .10.4.2011פסקאות .8–7
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הגשת כתבי אישום נגד מגינים בשל פעילותם
בקצה העליון של מנעד הפללתם של מגיני זכויות אדם מצויים כתבי האישום הפליליים
עצמם ,שמוגשים בשל פעילות מחאה בלתי אלימה .כתבי האישום הללו ,שהם הכלי
הקשה ביותר המצוי בידי רשויות האכיפה להפללת מגינים על פעילותם הבלתי אלימה,
הם בעלי השפעה שחורגת מטווח הזמן המיידי .הליכי המשפט הפלילי נמשכים זמן
רב ,ופרט למשמעות הכלכלית שגלומה בהם ,הם מביאים עימם עננה שמרחפת באופן
קבוע מעל לראשי המגינים המואשמים ועלולים להרתיע אותם ,גם אם בסופו של
דבר האישומים מסתיימים בהסדרים מקילים ,ולעתים נדירות בזיכוי .בהמשך נעמוד
על ההשפעה המצננת של הליכי ההפללה על מגיני זכויות האדם ,ונקדים לכך כמה
דוגמאות.
106

דיר קאדיס “אמר למפגינים לשבת על הקרקע .בתגובה לקריאותיו הם אכן עשו זאת“

מוחמד עמירה ,מורה בבית ספר כבן  ,40הוא אב לארבעה ילדים המתגורר בכפר ניעלין
ואחד מראשי הוועדה העממית בכפרו.
נגד עמירה הוגש כתב אישום שמייחס לו עבירה של “הסתה ותמיכה בארגון עוין“.
כתב האישום מבסס את האישום על כך ש“הנאשם ביחד עם אחרים הפריעו לעבודות
שהתבצעו במקום מטעם המינהל האזרחי ,כאשר הנאשם קורא ומסית את שאר
המשתתפים להפריע לכוחות הביטחון ולשבש את העבודות המתבצעות מטעם
107
המינהל האזרחי במקום “.עבירה זו נושאת עימה עונש מאסר מרבי של עשר שנים.
עבירה נוספת שיוחסה לעמירה בכתב האישום היא עבירה של “הפרעה לחייל“ ,בשל
כך ש“הפריע לכוחות הביטחון במילוי תפקידם לאחר שלא נשמע להוראות החיילים
108
והתנגד להתפנות משטח העבודות גם לאחר שהוכרז כי ההפגנה אינה חוקית“.
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עמירה נעצר והואשם בעקבות הפגנה שבה לקח חלק ב 15ביוני  2011באדמות הכפר
דיר קאדיס ,במחאה על עבודות להקמת גדר ההפרדה שבוצעו באזור .עמירה היה
היחיד שנעצר בהפגנה זו .ביום החמישי למעצרו התקיים בעניינו דיון בבית המשפט
הצבאי יהודה שבמחנה עופר .התובע הצהיר על כוונה להגיש כתב אישום נגד עמירה
וביקש את המשך מעצרו לימים אחדים ,עד שיוגש כתב אישום.
 106תיק קז״א .17
 107סעיף (251ב) לצו בדבר הוראות ביטחון מס׳  1651מגדיר את העבירה :״אדם אשר )1( :מנסה ,בין בעל פה
ובין באופן אחר ,להשפיע על דעת הקהל באזור באופן העלול לפגוע בשלום הציבור או בסדר הציבורי ,או
( )2עושה כל מעשה או מחזיק חפץ כלשהו מתוך כוונה לעשות או להקל בצוע נסיון להשפיע על דעת הקהל
באזור באופן העלול לפגוע בשלום הציבור או בסדר הציבורי ,או ( )3מפרסם דברי שבח ,אהדה או תמיכה
בארגון עוין ,בפעולותיו או במטרותיו ,או ( )4עושה מעשה שיש בו גילוי של הזדהות עם ארגון עוין ,עם
פעולותיו או עם מטרותיו או אהדה אליהם ,בהנפת דגל ,בהצגת סמל או סיסמה או בהשמעת הימנון או סיסמה,
או כל מעשה גלוי דומה המגלה בבירור הזדהות או אהדה כאמור ,והכל במקום ציבורי או באופן שאנשים
הנמצאים במקום ציבורי יכולים לראות או לשמוע גילוי כזה של הזדהות או אהדה  -דינו מאסר עשר שנים״.
 108תיק ( 3197/11ביהמ״ש הצבאי יהודה) התובע הצבאי נ׳ מוחמד עמירה ,כתב אישום מיום  20ביוני .2011

בדיון שהתקיים למחרת בבית הדין הצבאי לערעורים הודיע התובע הצבאי שבכוונתו
להגיש כתב אישום עוד באותו יום ולבקש את מעצרו של עמירה עד תום ההליכים
המשפטיים בעניינו .לשאלת סנגורו עו“ד נרי רמתי ציין התובע הצבאי את המעשים
המיוחסים לעמירה ,שהיוו את עבירת “ההפרעה לחייל“
...הוא הגיע יחד עם אחרים למקום ,אמר למפגינים לשבת על הקרקע .בתגובה לקריאותיו
הם אכן עשו זאת .כמו כן החשוד ישב מול הטרקטור ולא הסכים להתפנות גם לאחר
שההפגנה הוכרזה כאינו חוקית [כך במקור ,ל“י] .כמו כן החשוד יחד עם אחרים דחפו את
109
הכוחות לאחר שהורחקו מהטרקטור על מנת לחזור ולהתיישב עליו.

במהלך הדיון ,לאחר שהצדדים טענו את טיעוניהם ,הודיע השופט סא“ל רונן עצמון כי
לאור הטיעונים ועיון בתקדימים שהגישו הצדדים אין בכוונתו לאשר את מעצרו של
עמירה ,ולאור זאת חזרה בה התביעה הצבאית מבקשת המעצר 110.באותו יום הוגש כתב
האישום ,שכאמור כלל אישום בעבירות של הסתה ושל הפרעה לחייל .עמירה שוחרר
ממעצרו בתנאי הפקדה של  3,000ש“ח והרחקה מאזור דיר קאדיס.
עמירה טען כי אמנם היה במקום ,אך כפר בעבירות המיוחסות לו .לאחר משפט הוכחות
שנשמעו בו ראיות ואף הוצג סרט המציג את ההתרחשות ,הודיע בית המשפט הצבאי
ב 18באוקטובר  2011כי החליט לזכות את עמירה מהעבירות שיוחסו לו .בין נימוקיו
להחלטת הזיכוי הנדירה 111ציין בית המשפט כי לא הוכחו היסודות לעבירות שבהן
הואשם עמירה .עוד ציין בית המשפט כי נוכח הכאתו של הנאשם בידי חיילים ,שנראתה
בסרט ,ראוי היה לתביעה שתשקול להימנע מהגשת כתב אישום בעילה של הגנה מן
הצדק .בית המשפט הדגיש גם כי עבודות העפר בוצעו שלא כדין
בכל מהלך הסרט ועד מעצרו בכוח ,נראה כי הנאשם מתנהג ,בהתחשב בסיטואציה ,בצורה
רגועה ופחות מעוררת הסתייגות מהנוכחים האחרים .הוא אמנם עומד על שלו ודורש לדעת
את מטרת העבודות ,אך לא שוכנעתי כי התנהג באופן העלול להפר את שלום הציבור,
בפרט כשמדובר בסיטואציה של התנגדות למעשה אשר החוק קבע דרכים להתנגד לו
בכתב ,אך האפשרות החוקית לעשות כן ניטלה מהנאשם על ידי מבצעי העבודות ]...[ .יש
לקבל את טענת הסנגור כי הפרעה לחייל בעת מילוי תפקידו פירושה הפרעה לחייל הממלא
112
תפקידו בעת אכיפת חוק ולא באכיפתה של הפרת חוק ולפיכך אין להרשיע בעבירה זו.
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ב״ש ( 337/11ביהמ״ש הצבאי יהודה) התביעה הצבאית נ׳ מוחמד עמירה ,פרוטוקול דיון מיום 19ביוני .2011
ע״מ ( 1819/11בית המשפט הצבאי לערעורים) מוחמד עמירה נ׳ התביעה הצבאית ,פרוטוקול הדיון מיום
 20ביוני  ,2011עמ׳ .5
לנתונים בדבר פסיקת בתי המשפט הצבאיים בשטחים ראו למשל דוח יש דין ,משפטים בחצר האחורית:
מימוש זכויות ההליך ההוגן בבתי המשפט הצבאיים (דצמבר .)2007
תיק בית המשפט הצבאי יהודה  ,3197/11התובע הצבאי נ׳ מוחמד עמירה ,הכרעת דין ,עמ׳ .19 ,12
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נבי סלאח “התנגדה למעצרה תוך כדי הזזת ידיה“
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ב 28ביוני  2013התקיימה בכפר נבי סלאח ההפגנה השבועית במחאה על השתלטות
מתנחלים על אדמות הכפרים דיר ניד’אם ונבי סאלח .כשבעים בני אדם השתתפו
בהפגנה ,שהיתה שקטה ולא יודו בה אבנים .במהלך ההפגנה הלכו כמה ממשתתפיה
לעבר המעיין עין אלקוס ,שמתנחלים מההתנחלות הסמוכה חלמיש השתלטו עליו
ובשנים האחרונות מנעו מן הפלסטינים את הגישה אליו .במהלך ההפגנה נעצרו שלושה
ממשתתפיה פעיל ספרדי; נרימאן תמימי ,ממובילות המאבק בכפרה נבי סלאח; ורנא
חמאדה ,פלסטיניתקנדית ,תושבת קנדה ופעילה במאבק העממי .בתחנת המשטרה
שוחרר לדרכו הפעיל הספרדי ,אך תמימי וחמאדה נחקרו בשעות הלילה בחשד לעבירות
של הפרת הוראה חוקית (כניסה לשטח צבאי סגור) והפרעה לשוטר.
על פי החוק התקף בשטחים ,תמימי וחמאדה נעצרו לפרק זמן של עד  96שעות .לאחר
יומיים נערך דיון בעניינן בבית המשפט הצבאי במחנה עופר .בסיום הדיון הורה בית
המשפט על שחרורן בערבות עצמית ,תוך ציון העובדה ששתי הנשים היו היחידות
שנעצרו בעקבות ההפגנה .לבקשת התביעה עיכב בית המשפט את שחרורן של השתיים
עד למחרת לצורך ערעור התביעה 114.למחרת התקיים דיון בערר שהגישה התביעה ,אך
הערר נדחה בידי בית המשפט הצבאי לערעורים שהורה על שחרורן ,בין השאר כיוון
שלא עלתה מחומר הראיות ראייה להתנהגות אלימה ומסוכנת מצד העצורות.
כבר למחרת הגישה התביעה כתבי אישום נגד השתיים ,שהתייצבו באולם .תמימי
הואשמה בעבירה של הפרת הוראה בדבר סגירת שטח ,וחמאדה הואשמה בעבירה זו
ובעבירה נוספת של הפרעה לחייל כיוון ש“התנגדה למעצרה תוך כדי הזזת ידיה בעת
שכוחות הביטחון ניסו לאוזקה“ והזיזה את ידיו של אדם אחר ששוטרת ניסתה לאזוק
וקיללה את השוטרת 115.התביעה הצבאית ביקשה להורות על מעצרן של השתיים עד
תום ההליכים המשפטיים בעניינן .בית המשפט הצבאי דחה את בקשת התביעה והורה
116
על שחרורן של השתיים בתנאים של מעצר בית מלא והפקדה כספית בסך  750ש“ח.
בעקבות ערר שהגיש עורך דינן של השתיים ,עו“ד נרי רמתי ,קבע בית המשפט הצבאי
117
לערעורים כי מעצר הבית יחול בימי שישי בלבד ,ימי ההפגנות בנבי סאלח.
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תיק קז״א .161
בש״פ ( 3684/13בימ״ש הצבאי יהודה) משטרת ישראל נ׳ נארימאן תמימי ורנא חמאדה ,החלטה מיום
.30.6.2013
תיק ( 3718/13ביהמ״ש הצבאי יהודה) התביעה הצבאית נ׳ רנא חמאדה ,כתב אישום מיום .2.7.2013
תיקים ( 3718/13 ,3717/13ביהמ״ש הצבאי יהודה) התביעה הצבאית נ׳ נארימאן תמימי ורנא חמאדה,
החלטה מיום .2.7.2013
שם ,החלטה מיום .9.7.2013

דרום הר חברון “סוג של משימה“
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עזרא נאווי הוא פעיל בולט ומוכר באזור דרום הר חברון .ב 30במרס  2013נסע נאווי
במכוניתו באזור כאשר רכב צבאי עקף אותו ,ואז האט מאוד ונסע לפניו במהירות של
כ 15-10קמ“ש ,אך שב והאיץ כאשר נאווי ניסה לעוקפו .נהג הרכב הצבאי אפשר
לנאווי לעקוף רק בסמוך לתחילתו של קו הפרדה לבן על הכביש ,כך שכאשר עקף
נאווי היתה חלק מהעקיפה על קו הפרדה רצוף .לאחר העקיפה הורו נוסעי הרכב הצבאי
לנאווי לעצור בצד הדרך .מהרכב יצא שוטר של משטרת ישראל שנתן לנאווי דו“ח בשל
עקיפה על קו הפרדה לבן רצוף.
נאווי ופעילים אחרים הניחו שהאירוע אינו מקרי וכי מטרתו להתנכל להם כדי שיתרחקו
מהאזור מרצונם .תרמה לכך העובדה שבאותו יום ניתנו שלושה דו“חות תנועה לפעילים
אחרים באזור דרום הר חברון כיוון שכך ,ניהלה עו“ד לאה צמל את התיק בבית המשפט
לתעבורה בירושלים.
במסגרת הדיונים בתיק התקיימו שלוש ישיבות ממושכות ונשמעו שישה עדים .אחד
מהם ,קצין ממשטרת חברון ,לא בא להעיד על אף שזומן הן על ידי בית המשפט והן על
ידי ההגנה .עד אחר ,קצין המילואים ששימש מפקד הנסיעה ,הודה שהאירוע היה “סוג
של משימה“ וסירב לענות לשאלות בדבר מטרת המשימה ובדבר ההוראות שנתן לנהג,
119
לדבריו מתוך חשש להפללה עצמית.
לאחר שמיעת העדים זיכתה שופטת בית משפט השלום לתעבורה מרים קסלסי את
עזרא נאווי מהאישומים נגדו .השופטת קסלסי קבעה כי נאווי “עשה כל שביכולתו כדי
להימנע מביצוע העבירה“ ,וכי לנהג הג’יפ הצבאי “חלק נכבד בביצוע העבירה“ .בפסק
הדין נאמר שאסור היה לגרום לנאווי לבצע את עבירת התנועה .עוד קיבל בית המשפט,
באופן חריג למדי ,את טענת ההגנה כי לנאווי עומדת גם “הגנה מן הצדק“ ,כיוון שראוי
היה שהתביעה לא תגיש את כתב האישום ולכל הפחות תחזור בה ממנו במהלך הדיון
המשפטי .מחדלה של התביעה לעשות כן ,אמר בית המשפט ,מהווה “סתירה מהותית
120
לעקרונות של צדק ושל הגינות משפטית“.

האפקט המצנן של ההפללה
להתמודדות עם פעילותם של מגיני זכויות האדם  -מפגינים ,עיתונאים ,פעילי תנועות
וארגונים וכד‘  -בכלים של מערכת אכיפת החוק הפלילי יש השפעה מרתיעה מובנת.
סביר שאדם יהסס לחתום על עצומה אם יידע שדבר חתימתו יועבר לידיעת שירותי
הביטחון ,ומתקבל על הדעת שאדם יימנע מהצטרפות למשמרת מחאה או להפגנה
 118תיק קז״א .159
 119תת״ע 13־04־( 7789בימ״ש השלום לתעבורה ירושלים) משטרת ישראל נ׳ עזרא יצחק נאווי ,פרוטוקול הדיון
מיום  ,16.7.2013עמ׳ .11 ,9
 120שם ,נימוקי פסק הדין מיום  ,23.11.2013עמ׳ .6
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חוקית אם יחשוש מפני עיכוב ומעצר או אף העמדה לדין .אולם פרט להשפעה
המיידית והברורה על מגיני זכויות האדם בשל הפללתם ,ראוי לציין כמה השפעות
נלוות ,שמחזקות את האפקט המצנן של מעשי ההפללה על מגינים בפועל או בכוח.

פגיעתם הכלכלית של הליכי הפללה
ייצוג משפטי והגנה על עצור או נאשם עולים כסף רב .במקרים שבהם מגינים בודדים
נאלצים לשכור את שירותיו של עורך דין ,הדבר כרוך הן בהוצאות כספיות ישירות
תמורת השירותים המשפטיים והן באובדן ימי עבודה (בעת שהייה במעצר ,או לשם
התייצבות לדיונים בבית המשפט) .לא כולם יכולים לעמוד בהוצאות הכלכליות הללו,
והחשש מפני הוצאות משפטיות לשם התגוננות מהליכי הפללה (כמו גם חיוב במתן
ערבויות כספיות) עשוי לתרום להימנעותם של אזרחים מהשתתפות במאבק למען
זכויות אדם.
אך הדבר אינו נוגע רק ליחידים .הדבר מעורר קשיים מרובים גם כשיש גוף ארגוני
שתומך בפעיליו העצורים או המואשמים ומממן את ההגנה המשפטית שלהם .תשלום
הוצאות משפטיות נוגס בדרך כלל בתקציב הפעילות של הארגון (אם קיים תקציב
כזה) ,עד כדי כך שהוא עשוי לסכן את הפעילות כולה .כך למשל ,משתתפים בפעילות
של תנועת סולידריות שייח’ ג’ראח נעצרו פעמים כה רבות ,עד שמימון ההוצאות
המשפטיות איים לרוקן את תקציב התנועה ולעצור פעילותה לחלוטין .גיל ,אחד
הפעילים המרכזיים בתנועה ,סיפר
ככל שצברנו יותר נראות והשפעה כך גדלו כמויות המעצרים ,ובעקבותיהם כתבי האישום
וגם תביעות הדיבה .בשלב מסוים נאלצנו להשקיע את רוב המשאבים הכלכליים וכוח האדם
שלנו בכיסוי העלויות המשפטיות ,שהגיעו למאות אלפי שקלים ,במקום במטרה שלשמה
121
בנינו את התנועה.

הליכי הפללתם של מגינים היבט מגדרי
46

הפללתם של מגיני זכויות אדם יוצרת קושי מיוחד לנשים .האלימות והאפליה נגד
נשים בכל תחומי החיים משתקפת ובאה לידי ביטוי ביתר שאת בהתמודדות של נשים
עם אלימות משטרתית ,חקירה ,מעצר ,מאסר והליכים משפטיים .נשים רבות היוצאות
להגן על זכויות אדם מדווחות על הטרדות מיניות מצד גורמי משטרה וצבא ,הן בנגיעות
אסורות בגופן בשעת מעצר או בעת ניסיונות פיזור התקהלות ,והן באמירות המתייחסות
למראן החיצוני ,לגופן או למיניותן .בשעת חקירה או בשלבים שונים של המעצר

 121הדברים תועדו בידי אלמה ביבלש מהקרן למגיני זכויות האדם .שמו המלא של גיל שמור בקרן למגיני
זכויות האדם.

נמצאת המגינה לבד בחדר עם חוקר ,נתונה למרותו ושליטתו  -סיטואציה שנשים רבות
חשות בה מאוימות ,ודאי וודאי נשים המגיעות מחברה מסורתית .נשים כמובן רגישות
יותר בכל הנוגע לפרטיותן ,גישה לשירותים ומקלחת ,חיפוש גופני ועוד ,ולפיכך אפשר
להשתמש בכך נגדן .גם האיום הכלכלי הגלום בצורך לממן הליכים משפטיים עלול
להיות אפקטיבי יותר מול נשים ,כיוון שיכולת ההשתכרות שלהן נמוכה יותר.
מנאל תמימי פעילה במאבק העממי הפלסטיני נגד הגדר וההתנחלויות:
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אני ובעלי הורים לארבעה ילדים ופעילים מאוד במאבק העממי בכפר נבי סלאח .ב־1/1/15
אחה"צ (בסביבות  )16:00כשנכנסנו עם הרכב לכפר בחזרה מהעבודה יחד עם גיסי ובני
עצר אותנו ג'יפ צבאי והחיילים דרשו שנצא מהרכב.אחר כך הגיעו ג'יפים נוספים ,הם
הפרידו ביננו והיכו אותנו.
הם היכו אותי וקראו לי זונה ובת רחוב ,דחפו אותי תוך שהם מושכים בבגדים שלי בצורה
שחושפת את הגוף שלי לעיני הגברים וניסו להוריד לי את החיג'אב .בסוף הם אזקו אותי
בידיים וברגליים וכיסו לי את העיניים בבד .כשעליתי לג'יפ בעיניים מכוסות הם הושיבו
אותי על אחד הבירכיים של אחד החיילים .צעקתי עליהם אז הם הושיבו אותי על הרצפה
עם כל הציוד .הגענו לתחנת בנימין בסביבות  19:00והכניסו אותי לחקירה .בהתחלה חקרו
אותי כאילו תקפתי חייל בנשק .אחרי שעה הם אמרו שהם יודעים שלא תקפתי ושאין
לי נשק אבל החקירה נמשכה עוד שלוש שעות .החוקר אמר לי שאשה בחברה הערבית
שנעצרת היא אשה מלוכלכת .שאני מביאה בושה למשפחה שלי ,לבעלי ,להורים ולילדים.
אמר שאני צריכה לדאוג לשם הטוב שלי שלא יתחילו לדבר עלי דברים רעים .הוא אמר
שהם יכולים לעזוב אותי ולהחזיר לי את הכבוד .הם רמזו לי שאני יכולה לעזור להם ולשתף
איתם פעולה ואפילו אמרו שיסדרו אישור כניסה לירושלים .סרבתי ואמרתי שהמשפחה
שלי תומכת ואנחנו מאמינים במאבק שלנו .בסביבות  1:00בלילה שוחררתי הביתה.

סהר ורדי ,פעילת זכויות אדם ,מספרת
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במהלך ההפגנה השבועית בנבי סלאח ,כמה דקות לפני שנעצרתי ,חייל שעמד לידי
שאל אותי “כמה גדול הזין הערבי שאת מקבלת?“ כשאמרתי את זה לחוקר כשהייתי
במעצר מאוחר יותר באותו יום ,התגובה שלו היתה לשאול למה סיפרתי לו את זה בכלל.
האמירה של החייל ודאי היתה פשוט עוד כלי להשפיל או להעליב בסיטואציה כזאת ,אבל
תגובת החוקר רק המשיכה את אותו הקו.

 122שיחה עם אלמה ביבלש מהקרן למגיני זכויות אדם בתאריך .13.5.2015
 123אלמה ביבלש מהקרן למגיני זכויות אדם בתאריך .12.5.2015
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עו“ד גבי לסקי מתארת את התמודדותן של נשים שייצגה בעת מעצרן
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לאורך השנים קיבלתי תלונות רבות על כך שללא כל הצדקה עניינית נשים נלקחו לחיפוש
גוף חודרני ,סיפרו על שימוש בלשון סקסיסטית וברמיזות מיניות עד לכדי הטרדה מינית
קשה טרם המעצר ולאחריו .בהזדמנויות אחרות ניתן לראות שוטרים מניחים ידיים באזורים
אינטימים של נשים ואין הקפדה על הכלל כי על שוטרות לעצור נשים .כל אלו מתגבשים
לכדי מציאות עובדתית של מעצרים מטרידים ומשפילים כלפי נשים .עד כה הנושא לא
קיבל התייחסות רצינית וראויה מצד הגורמים הרלבנטיים.

עורכת הדין מאיסה ארשיד מספרת על השפעת היחס המפלה כלפי מגינות זכויות
125
אדם פלסטיניות
נשים מגינות זכויות אדם שבאות במגע עם גורמי המשטר לא רק נתונות לדיכוי מגדרי
נראה לעין כמו אמירות סקסיסטיות ומטרידות ,אלא גם לדיכוי פטריארכלי סמוי .במקרים
שבהם ייצגתי ,המשטרה מזמנת מגינת זכויות אדם פלסטיניות לחקירה או לשיחה ,ההזמנה
נמסרת לכתובת אחרת (שכנים או משפחה מורחבת) ,וזאת על מנת לבייש את המגינה
בקרב הקהילה שלה .בחברה מסורתית זה נחשב לחציית קווים.

קושי נוסף עולה אצל מגינות שהן אמהות לילדים קטנים ולתינוקות ,כאשר הן נלקחות
מביתן ולעתים נמצאות במעצר או מאסר ממושך .עובדה זאת יכולה לפגוע פגיעה
קשה בילדים ולאיים במיוחד על נשים המבקשות להביע מחאה ועל קהילות המבקשות
להגן על ילדיהן.
כל אלה חושפים נשים מגינות זכויות אדם לסכנות רבות ועלולים להרתיע אותן מלממש
את זכותן לקחת חלק פעיל במחאה ,ולפיכך הן זקוקות להגנה מיוחדת.

התמקדות במובילי מאבקים פגיעה בקהילה לצד
הפגיעה במגינים
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הדוגמאות הכלולות בדו“ח זה ודוגמאות רבות אחרות מצביעות על מדיניות של הפללת
פעילים בולטים במעשי מחאה בלתי אלימים .בין שיסודה של המדיניות בהחלטות
שמקבלים דרגי השטח במקום האירוע ,ובין שמדובר בהחלטות לעצור ולהאשים
פעילים בולטים שמתקבלות ברמה בכירה יותר ,התוצאה היא פגיעה ביכולתה של
החברה האזרחית להצמיח מנהיגות שתקדם הגנה על זכויות אדם .לצד זה ,מעצרם
של מגינים בולטים והגשת כתבי אישום בשל הובלת מאבק בלתי אלים פוגעת כמובן
בנאשם ובמאבק ,ומעודדת בעקיפין פנייה של בני הקהילה הנפגעת לנתיבים אלימים
יותר.
 124שיחה עם אלמה ביבלש מהקרן למגיני זכויות אדם בתאריך .5.5.2015
 125שיחה עם אלמה ביבלש מהקרן למגיני זכויות אדם בתאריך .17.5.2015

סיכום
מגיני זכויות האדם בישראל מהווים מטרה קבועה להטרדה ולהצרת צעדיהם על ידי
רשויות המדינה .פרט לניסיונות חקיקה דרקוניים ולמאמצים מתמשכים לצייר את
חלקם כאויבי הציבור ,מגינים רבים  -בעיקר האקטיביסטים שבהם  -נתונים לניסיונות
הפללה באופן שגרתי .מפגינים מעוכבים ונעצרים גם בלי שעברו על החוק ,נקבעים להם
תנאי שחרור קשים ומוגשים נגדם כתבי אישום  -הכול בשל פעילות לקידום זכויות
האדם .בדו“ח זה הצגנו דוגמאות של הפללת מגינים שפועלים בשטחים הכבושים,
אולם הפללה מסוג זה היא נחלתם של מגינים שפועלים בזירות מחאה רבות ושונות
בישראל מאבק הדיור הציבורי ,המחאה החברתית וכן הלאה.
בישראל לא מתקיים דיון ציבורי ראוי בדבר מעמדם של מגיני זכויות האדם ובדבר
הזכויות והחובות שנובעות ממעמד זה .רשויות אכיפת החוק ,ובעיקר המשטרה ,אינן
מייחסות שום חשיבות למערך הזכויות של מגיני זכויות האדם ,אשר נועד באופן מיוחד
לאפשר את פעילותם .תחת זאת נראה לא פעם שכוחות המשטרה בשטח והתובעים
המשטרתיים רואים במשפט הפלילי כלי לגיטימי להצרת צעדיהם ולפגיעה בפעילותם
של מגיני זכויות אדם .הדבר ניכר במאבקיהן של הקבוצות הפגיעות ביותר  -אזרחים
פלסטינים בשטחים הכבושים וקהילות בדוויות בישראל  -אך גם מגיני זכויות אדם
אחרים הם מטרה להתנכלות באמצעות שימוש בכלים של אכיפת החוק הפלילי.
לנוכח הדפוסים הקבועים והמוכרים של הפללת מגינים שאינם נחשדים בפעילות
אלימה כלשהי ,מצער במיוחד חוסר המעש של מערכת המשפט .שופטי בתי המשפט
דנים באופן תדיר בכתבי אישום ,ויותר מכך בבקשות מעצר ובבקשות לתנאי שחרור
מגבילים של עצורים בפעילות שעניינה הגנה על זכויות האדם של יחידים ,קבוצות
וקהילות .עם זאת ,בתי המשפט בדרך כלל מתייחסים לאירועים אלה כאירועים פליליים
“רגילים“ ,ואינם מבחינים כי נעשה כאן ניסיון לפגוע בזכות החוקתית לחופש הביטוי .רק
לעתים נדירות מפעילים בתי המשפט הללו את הכלים העומדים לרשותם כדי לרסן את
המדיניות שרואה במשפט הפלילי כלי לפגיעה במאבקים אזרחיים בלתי אלימים .כחלק
מהיעדר ההתייחסות למעמדם של מגיני זכויות האדם ,בתי המשפט אינם מוצאים
לנכון להתחשב בכך בבואם לקבוע תנאי ערבות או לפסוק את דינם של נאשמים.
במצב הנוכחי ,במדינת ישראל ובשטחים הכבושים על ידיה אין כל הגנה למגיני זכויות
אדם ככאלה.
הקרן למגיני זכויות האדם ממליצה לנקוט ,לכל הפחות ,את הצעדים הבאים
לאמץ אל הדין הישראלי בחקיקה של הכנסת את ההכרזה הבינלאומית בדבר מגיני
זכויות האדם ,ולקבוע בתוך משרדי הממשלה הנוגעים בדבר מדיניות שתעודד את
פעולת המגינים ,תאפשר אותה ,ותעגן את ההגנות המיוחדות שיש להעניק למגינים.
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לקבוע הנחיות מטעם היועץ המשפטי לממשלה שמטרתן למנוע התנכלות של גופי
האכיפה למגיני זכויות אדם.
בתוך כך ,על היועץ המשפטי לממשלה לקבוע סטנדרטים מחמירים ביחס למעצרם
של מפגינים שאינם חשודים בביצוע עבירות חמורות ,ולקבוע מנגנון של בחינת
תנאי שחרור ממעצר וטיוטות כתבי אישום טרם הגשתם.
על היועץ המשפטי לממשלה לקבוע כי כתבי אישום בעבירות הנוגעות לחופש הביטוי
יוגשו בידי הפרקליטות בלבד ולא בידי מחלקת התביעות של המשטרה.
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נספחים
126

נספח א‘ ההכרזה בדבר מגיני זכויות האדם
האומות המאוחדות
העצרת הכללית

A/RES/55/144
 8במרס 1999
המושב ה53
סעיף (110ב) בסדר היום
החלטה שאומצה על ידי העצרת הכללית
 53/144הכרזה בדבר זכותם ואחריותם של יחידים ,קבוצות וחלקים בחברה להגן על
זכויות אדם וחירויות יסוד שזכו להכרה בינלאומית ולקדמן
העצרת הכללית,
תוך אישור מחודש של חשיבות השמירה על המטרות והעקרונות שהותוו במגילת
האו״ם בדבר קידום כל זכויות האדם וחירויות היסוד והגנה עליהן למען כל בני האדם
בכל מדינות העולם.
תוך שימת לב להחלטת נציבות זכויות האדם ( )Commission on Human Rightsמס’
 1998/7מתאריך  3באפריל  1998,127שבה אישרה הנציבות את נוסח טיוטת ההכרזה
בדבר זכותם ואחריותם של יחידים ,קבוצות וחלקים בחברה להגן על זכויות אדם
וחירויות יסוד שזכו להכרה בינלאומית ולקדמן.
תוך שימת לב להחלטת המועצה הכלכלית והחברתית מס’  1998/33מתאריך  30ביולי
 ,1998שבה המליצה המועצה לעצרת הכללית לאמץ את טיוטת ההכרזה.
ומתוך מודעות למידת החשיבות של אימוץ טיוטת ההכרזה ,לרגל ציון יום השנה
החמישים להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם.
 .1מאמצת את ההכרזה המצורפת להחלטה זו בדבר זכותם ואחריותם של יחידים,
קבוצות וחלקים בחברה להגן על זכויות אדם וחירויות יסוד שזכו להכרה בינלאומית
ולקדמן.
 126תוכן נספח זה מבוסס על תרגום לא־רשמי שתרגם משרד המשפטים את נוסח ההכרזה הבינלאומית.
לתרגום משרד המשפטים ראוhttp://index.justice.gov.il/Units/InternationalAgreements/ :

IA/Reports/DohotNosafim/Declaration.pdf

 127ראו רשומות המועצה הכלכלית והחברתית ,1998 ,תוספת מס׳  ,)E/1998/23( 3פרק  ,IIחלק א׳.
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 .2מזמינה ממשלות ,סוכנויות וארגונים מתוך מערכת האו“ם וכן ארגונים ביןממשלתיים
ובלתי ממשלתיים להגביר את מאמציהם להפיץ את ההכרזה ולסייע בהעצמת
הכבוד כלפיה ובקידום הבנתה ברחבי העולם .העצרת מבקשת ממזכ״ל האו״ם לכלול
את נוסח ההכרזה במהדורה הבאה של זכויות אדם אוסף מסמכים בינלאומיים
(.)Human Rights A Compilation of International Instruments
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נספח
הכרזה בדבר זכותם ואחריותם של יחידים ,קבוצות וחלקים בחברה להגן על זכויות
אדם וחירויות יסוד שזכו להכרה בינלאומית ולקדמן
העצרת הכללית,
מתוך אישור מחודש של חשיבות השמירה על המטרות והעקרונות שהותוו במגילת
האו״ם בדבר קידום כל זכויות האדם וחירויות היסוד והגנה עליהן למען כל בני האדם
בכל מדינות העולם.
מתוך אישור מחודש של חשיבות ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם והאמנות
הבינלאומיות בנושא זכויות האדם כמרכיבי יסוד במאמצים הבינלאומיים לקידום
הכבוד הניתן ברחבי העולם לזכויות האדם וחירויות היסוד והשמירה עליהן ,וכן של
חשיבות מסמכי זכויות אדם אחרים שאומצו ,הן על ידי האו״ם והן ברמה האזורית.
מתוך השאיפה שכל המדינות החברות בקהילה הבינלאומית ימלאו ,יחד או בנפרד,
את מחויבותן כבדת המשקל לקדם ולעודד יחס של כבוד כלפי זכויות האדם וחירויות
היסוד לכל בני האדם ,ללא כל סוג של הבחנה  -על רקע של גזע ,צבע ,מין ,שפה ,דת,
דעה פוליטית או אחרת ,מוצא לאומי או חברתי ,רכוש ,לידה או כל מעמד אחר; וכן תוך
אישור מחודש של החשיבות המיוחדת הנודעת להשגת שיתוף פעולה בינלאומי למען
הגשמת מחויבות זו ,בהתאם למגילת האו״ם.
מתוך הכרה בתפקיד החשוב שממלא שיתוף הפעולה הבינלאומי  -וכן עבודתם החשובה
של יחידים ,קבוצות והתאגדויות  -למען השמירה על חירויות היסוד של עמים שלמים
ושל יחידים ,ולקראת מיגורן של כל הפרות זכויות האדם ,לרבות ביחס להפרות המוניות,
בוטות ושיטתיות שלהן ,כדוגמת אלו שהן תוצאה של אפרטהייד ,כל צורות האפליה
הגזעית ,קולוניאליזם ,שליטה זרה או כיבוש ,תוקפנות או איומים כלפי ריבונות לאומית,
אחדות לאומית או שלמות טריטוריאלית ,וכן סירוב להכיר בזכות ההגדרה העצמית
של עמים ובזכותו של כל עם לממש באופן מלא את ריבונותו על הנכסים והמשאבים
הטבעיים שלו.
מתוך הכרה בקשר שבין שלום וביטחון בינלאומיים לבין ההנאה מזכויות אדם וחירויות
יסוד ,ומתוך הבנה שהיעדר שלום ובטחון בינלאומיים אינו יכול לשמש כתירוץ לחוסר
ציות.
מתוך אישור מחודש לכך שכל זכויות האדם וחירויות היסוד הן כללעולמיות ,בלתי
ניתנות לחלוקה ,תלויות זו בזו וקשורות זו בזו ,וכי יש לקדם אותן וליישמן באופן הוגן
וצודק ,ללא משוא פנים ביחס ליישום כל אחת מהזכויות והחירויות.
מתוך הדגשה שעיקר האחריות והחובה לקדם את זכויות האדם וחירויות היסוד ולהגן
עליהן נתונה בידי המדינה.
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ומתוך הכרה בכך שליחידים ,קבוצות והתאגדויות יש זכות לקדם יחס של כבוד
כלפי זכויות האדם וחירויות היסוד ולעודד את הכרתן ,הן ברמה הלאומית והן ברמה
הבינלאומית.
מכריזה בזאת כי
סעיף 1
כל אדם זכאי לקדם ,לבדו או יחד עם אחרים ,את ההגנה על זכויות האדם וחירויות
היסוד ולחתור למימושן ,ברמה הלאומית וברמה הבינלאומית.
סעיף 2
 .1כל מדינה נושאת באחריות ובחובה ראשונות במעלה לקדם וליישם את כל זכויות
האדם וחירויות היסוד ולהגן עליהן ,וזאת בין היתר באמצעות אימוץ הצעדים
הנדרשים ליצירת כל התנאים לכך בתחום החברתי ,הכלכלי ,הפוליטי ובתחומים
אחרים ,וכן על ידי אימוץ הערבויות המשפטיות הנדרשות כדי להבטיח כי כל בני
האדם בתחום שיפוטה ,ביחד או לחוד ,יוכלו ליהנות הלכה למעשה מזכויות וחירויות
אלו.
 .2כל מדינה תאמץ ככל הנדרש אמצעים תחיקתיים ,מינהליים ואחרים ,כדי לערוב
לקיומן של הזכויות והחירויות המצוינות בהכרזה זו.
סעיף 3
החוק המדינתי ,העולה בקנה אחד עם מגילת האו׳׳ם ועם התחייבויות בינלאומיות
אחרות של המדינה בתחום זכויות האדם וחירויות היסוד ,הוא המסגרת החוקית
שבה יש ליישם ולקיים את זכויות האדם וחירויות היסוד  -ובתוך מסגרת זו יש
לקיים את כל הפעילויות המפורטות בהכרזה זו למען קידומן ,שמירתן ומימושן
האפקטיבי של זכויות וחירויות אלו.
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סעיף 4
אין לפרש דבר מן האמור בהכרזה זו באופן הנוגד את מטרותיה ועקרונותיה של
מגילת האו“ם או פוגם בהן ,או באופן המגביל או גורע מערכן של הוראות ההכרזה
לכל באי עולם בדבר זכויות האדם 128,האמנות הבינלאומיות לזכויות האדם 129וכן
מסמכים והתחייבויות בינלאומיות אחרות בתחום זה.
סעיף 5
על מנת לקדם ולהגן על זכויות האדם וחירויות היסוד זכאי כל אדם ,בעצמו או
בצוותא ,הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית
 128החלטה  217א׳ (.)III
 129החלטה  2200א׳ ( ,)XXIנספח.

א) להיפגש או להתכנס באופן שקט ובדרכי שלום.
ב) להקים ארגונים בלתי ממשלתיים ,התאגדויות וקבוצות ,להצטרף אליהם וליטול
בהם חלק.
ג) לעמוד בקשר עם ארגונים בלתי ממשלתיים או ביןממשלתיים.
סעיף 6
כל אדם ,לבדו או יחד עם אחרים ,זכאי
א) לדעת ,לחפש ,להשיג ,לקבל ולהחזיק מידע בדבר כל זכויות האדם וחירויות
היסוד ,כולל גישה למידע על האופן שבו זכויות וחירויות אלו באות לידי ביטוי
במערכות התחיקתיות ,המשפטיות או המינהליות במדינה.
ב) לפרסם ,למסור או להפיץ בחופשיות דעות ,מידע וידע על כל זכויות האדם
וחירויות היסוד ,בהתאם למסמכים בינלאומיים בנושא זכויות אדם ומסמכים
בינלאומיים מתאימים אחרים.
ג) לחקור ,לדון ,ליצור ולהחזיק בדעות בדבר השמירה על כל זכויות האדם וחירויות
היסוד ,הן במישור החקיקה והן מבחינה מעשית ,ולהסב תשומת לב ציבורית
לעניינים אלה.
סעיף 7
כל אדם זכאי ,בעצמו או יחד עם אחרים ,לפתח רעיונות ועקרונות חדשים בנושא
זכויות אדם ,לדון בהם ולתמוך בקבלתם.
סעיף 8
 .1כל אדם ,לבדו או יחד עם אחרים ,זכאי לגישה אפקטיבית ,ללא אפליה ,להשתתפות
בממשלת מדינתו ולעיסוק בענייני הציבור.
 .2דבר זה כולל בין השאר את הזכות להגיש לגופים ,סוכנויות וארגונים ממשלתיים
המטפלים בענייני הציבור ביקורת והצעות לשיפור תפקודם ,ביחד או לחוד ,ולהסב
את תשומת לבם לכל היבט של עבודתם אשר עלול לעכב או למנוע קידום ,שמירה
ומימוש של זכויות אדם וחירויות יסוד.
סעיף 9
 .1במסגרת מימוש זכויות האדם וחירויות היסוד ,כולל קידום זכויות אדם כמצוין
בהכרזה זו והגנה עליהן ,כל אדם ,לבדו או יחד עם אחרים ,זכאי ליהנות מסעד
אפקטיבי ולהגנה במקרה של הפרתן.
 .2להשגת מטרה זו ,כל אדם שזכויותיו או חירויותיו הופרו לכאורה זכאי להתלונן על
כך ,בעצמו או באמצעות ייצוג משפטי מוסמך ,וזכאי שתלונתו תיבדק במהירות
בשימוע ציבורי בפני סמכות משפטית או סמכות חוקית אחרת  -בלתי תלויה ,נטולת
פניות וכשירה  -אשר הוקמה על פי חוק ,ולקבל מסמכות זו החלטה על פי החוק,
אשר במקרה של הפרת זכויותיו או חירויותיו של אותו אדם תביא לתיקון העוולה
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ותכלול את הפיצוי המגיע לו .על סמכות זו לאכוף את ההחלטה הסופית ואת
תשלום הפיצוי; כל זאת ללא עיכוב מופרז.
 .3להשגת אותה מטרה זכאי כל אדם ,לבדו או יחד עם אחרים ,בין השאר
א) להתלונן על המדיניות והפעולות שנוקטים אנשי ציבור וגופים ממשלתיים ביחס
להפרות של זכויות אדם וחירויות יסוד באמצעות עתירה או כל אמצעי מתאים
אחר ,לרשויות המוסמכות  -המשפטיות ,המינהלתיות או התחיקתיות באותה
מדינה ,או לכל רשות מוסמכת אחרת מטעם המערכת המשפטית של אותה
מדינה .על רשויות אלו למסור את החלטתן בעניין התלונה ללא עיכוב מוגזם.
ב) להיות נוכח בשימועים ,הליכים ומשפטים פומביים ,על מנת לגבש דעה בדבר
התאמתם לחוק באותה מדינה ולהתחייבויות ומחויבויות בינלאומיות הנוגעות
לעניין.
ג) להציע ולספק סיוע משפטי מקצועי או ייעוץ וסיוע רלבנטי אחר למען הגנה על
זכויות אדם וחירויות יסוד.
 .4להשגת אותה מטרה ,ובהתאם למסמכים והנהלים הבינלאומיים התקפים ,זכאי כל
אדם ,בעצמו או יחד עם אחרים ,לגישה ולתקשורת חופשית עם גופים בינלאומיים
בעלי סמכות כללית או ייחודית ,וכן לקבל מידע בדבר זכויות אדם וחירויות יסוד.
 .5המדינה תנהל חקירה במהירות וללא פניות ,או תבטיח שחקירה כזו מתבצעת ,בכל
מקרה שבו יש יסוד סביר להאמין כי אירעה הפרה של זכויות אדם או חירויות יסוד
בכל מקום בתחומה.
סעיף 10
אף אדם לא ייטול חלק ,בפעולה או במחדל ,בהפרת זכויות אדם וחירויות יסוד ,ואף
אדם לא ייענש או יהיה נתון לכל סוג של פעולת עונשין בשל סירוב ליטול חלק
כאמור.
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סעיף 11
כל אדם ,לבדו או יחד עם אחרים ,זכאי לעסוק בעבודה או במקצוע שלו באופן
חוקי .כל אדם אשר במסגרת תפקידו יכול להשפיע על כבודם ,זכויותיהם וחירויות
היסוד של אחרים חייב לכבד זכויות וחירויות אלו ולציית לאמות המידה הלאומיות
והבינלאומית של התנהגות ואתיקה תעסוקתית ומקצועית.
סעיף 12
 .1כל אדם ,לבדו או יחד עם אחרים ,זכאי להשתתף בדרכי שלום בפעילות נגד הפרות
של זכויות אדם וחירויות יסוד.
 .2המדינה תנקוט את כל הצעדים הנדרשים כדי להבטיח כי הרשויות המוסמכות
מגינות על כל אחד ,באופן אישי וכחלק משותפות עם אחרים ,כנגד כל סוג של
אלימות ,איומים ,נקמה ,אפליה לרעה בכוח או בפועל ,לחץ או כל פעולה שרירותית
אחרת הבאה כתוצאה ממימוש לגיטימי של הזכויות המצוינות בהכרזה זו.

 .3בהקשר זה ,כל אדם ,לבדו או יחד עם אחרים ,זכאי להגנה אפקטיבית תחת החוק
המדינתי ,בעת שהוא מגיב למעשי המדינה או מביע את התנגדותו אליהם באמצעות
פעילויות ופעולות בדרכי שלום ,כולל נגד מחדלים המיוחסים למדינה המובילים
להפרות של זכויות אדם וחירויות יסוד ,וכן נגד פעולות אלימות המבוצעות על ידי
יחידים או קבוצות ומשפיעות על ההנאה מזכויות אזרח וחירויות יסוד.
סעיף 13
כל אדם ,לבדו או יחד עם אחרים ,זכאי לבקש ,לקבל ולהשתמש במשאבים לקידום
זכויות אדם וחירויות יסוד ולהגנה עליהן בדרכי שלום ,בהתאם לסעיף  3של
הכרזה זו.
סעיף 14
 .1המדינה אחראית לנקוט צעדים תחיקתיים ,משפטיים ,מינהליים או אחרים לקידום
ההבנה של הזכויות האזרחיות ,הפוליטיות ,הכלכליות ,החברתיות והתרבותיות בקרב
כל בני האדם החיים בתחום שיפוטה.
 .2צעדים אלה יכללו בין השאר
א) פרסום וזמינות של החוקים והתקנות במדינה ושל מסמכי היסוד הבינלאומיים
בתחום זכויות האדם.
ב) גישה מלאה ושוויונית למסמכים בינלאומיים בתחום זכויות האדם ,כולל דו״חות
תקופתיים שהמדינה מגישה לגופים שהוקמו מכוח אמנות בינלאומיות בנושא
זכויות אדם שעליהן היא חתומה ,וכן תמציות דיונים ודו״חות רשמיים של
גופים אלה.
 .1כאשר הדבר אפשרי ,המדינה תתמוך ביצירה ובפיתוח של מוסדות בלתי תלויים
נוספים למען קידום זכויות אדם וחירויות יסוד והגנה עליהן בכל מקום בתחום
שיפוטה ,בין שמדובר בנציבי תלונות ציבור ,נציבויות לזכויות אדם או כל
מוסד אחר.
סעיף 15
המדינה נושאת באחריות לקדם ולאפשר לימוד של זכויות אדם וחירויות יסוד בכל
רמות החינוך ,וכן להבטיח כי כל האחראים להכשרת עורכי דין ,הממונים על אכיפת
החוק ,החיילים ופקידי הציבור כוללים בתוכניות ההכשרה שלהם יחידות לימוד
מתאימות בנושא זכויות אדם.
סעיף 16
יחידים ,ארגונים בלתי ממשלתיים ומוסדות רלבנטיים ממלאים תפקיד חשוב
בתרומתם להעלאת המודעות הציבורית לסוגיות הקשורות לזכויות אדם ולחירויות
יסוד ,באמצעות חינוך ,הכשרה ומחקר ,שמטרתם בין השאר לחזק עוד יותר את
ההבנה ,הסובלנות ,השלום ויחסי הידידות בין מדינות ובין כל קבוצות הגזע והדת,
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וזאת בלי לשכוח כי הקרע בכל אחת מהחברות והקהילות שבהם הם פועלים עשוי
להיות שונה בתכלית.
סעיף 17
בעת מימוש הזכויות והחירויות המצוינות בהכרזה זו ,כל אדם  -בין שהוא פועל
לבדו ובין שיחד עם אחרים  -יהיה נתון אך ורק למגבלות התואמות את המחויבויות
הבינלאומיות הנוגעות לעניין וקבועות בחוק ,שמטרתן להבטיח כי זכויותיהם
וחירויותיהם של אחרים זוכות להכרה ולכבוד ועל מנת לעמוד בדרישות מתאימות
של טוהר מידות ,סדר ציבורי ורווחה כללית בחברה דמוקרטית.
סעיף 18
 .1כל אדם נושא בחובות כלפי הקהילה ,ובמסגרת קהילה אשר בה בלבד הוא יכול
לפתח את אישיותו באופן חופשי ומלא.
 .2יחידים ,קבוצות ,מוסדות וארגונים בלתי ממשלתיים ממלאים תפקיד חשוב ונושאים
באחריות לשמירה על הדמוקרטיה ,לקידום זכויות אדם וחירויות יסוד ולתרומה
לקידום ולהתקדמות החברות ,המוסדות והתהליכים הדמוקרטיים.
 .3יחידים ,קבוצות ,מוסדות וארגונים בלתי ממשלתיים גם ממלאים תפקיד חשוב
ונושאים באחריות לתרום בדרך המתאימה להם לקידום זכותו של כל אדם לסדר
חברתי ובינלאומי ,שבמסגרתו ניתן לממש באופן מלא את הזכויות והחירויות
המצוינות בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם ובמסמכי זכויות אדם אחרים.
סעיף 19
אין לפרש דבר מן האמור בהכרזה זו באופן המרמז כי אדם ,קבוצה או ארגון כלשהו
בחברה או במדינה כלשהי זכאים לעסוק בפעילות כלשהי או לבצע מעשה כלשהו
שמטרתם לחבל בזכויות ובחירויות המצוינות בהכרזה זו.
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סעיף 20
דבר מתוך האמור בהכרזה זו לא יתפרש כהרשאה למדינות לקדם או לתמוך
בפעילויות של יחידים ,קבוצות ,מוסדות או ארגונים בלתי ממשלתיים המנוגדות
להוראות מגילת האו״ם.

נספח ב’ עדותה של חיה נח
אירועי 16  ו 17בינואר  2011באלעראקיב והמעצר  -עדות אישית [קטע]
מאת חיה נח .פורסם בבלוג של יוסף אלגזי“ ,מיומנו של תבוסתן“.31.1.2011 ,
[]...
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אחר הצהרים חזרנו לכפר .סמוך לשעה  1600סיימו הדחפורים והמשאיות את עבודתם,
הם והשוטרים עזבו את המקום .אך בהמשך התברר שאנשי המשטרה טמנו לנו מלכודת
כעבור פחות מחצי שעה הם חזרו על עקבותיהם מתוך ואדי עראקיב המצוי דרומית
לכפר תוך שהם יורים כדורי גומי וכדורי ספוג על האנשים שהחלו לארגן לעצמם
מחסה ללילה.
במתחם שבתוך הוואדי היו הרבה אנשים וכן ילדים רבים .כשגילו את השוטרים ,הם
פתחו במנוסה אל תוך בית הקברות .איש מבין השוטרים לא הזהיר ולא הורה להם
לעצור .השוטרים ירו ופצעו ללא הבחנה גברים ,נשים וטף .עדיין ניתן להבחין על גופם
בסימני הפציעות.
אנחנו ,שהיינו באזור הגבעה הדרומית של הכפר ,עלינו על המכוניות שלנו .אני הכנסתי
לרכב משור שהיה בסמוך .ניסינו לצאת מהשטח ולקחת עימנו את מוחמד בן התשע ,אך
אחרי כ 20 10מטרים ציוו עלינו  השוטרים לעצור במקום .אני עצרתי מיד את הרכב,
ואז נורה כדור אל שמשת הנהג שהיתה למזלנו הרב סגורה .המומים יצאנו מהרכב
לפי הוראת השוטר ע’ ,שהיה אלים במיוחד .הוא ואחרים שלא ענדו תגי זיהוי הוציאו
אותנו באגרסיביות מהרכב תוך כדי שדחפו את ענבר ואת ליאנה .הבקשה שלנו להעביר
את מוחמד שהחל לבכות אל בית הקברות נענתה בשלילה .הוא לא רצה ללכת משם
בגפו ופחד מהשוטרים .האלימות של השוטרים היתה מיותרת וחרגה מעבר למה שהם
קוראים הפעלת כח סביר .גם בעומדנו מחוץ לרכב זכינו לקיתונות של אגרסיות מצד
השוטרים .על עזיז וסלימאן ציוו לשבת על הארץ .כולם מבלי יוצא מן הכלל מילאו אחר
הוראות השוטרים .השוטרים הודיעו לנו שהרכבים של עזיז ושלי “מוחרמים“.
השוטרים היו תוקפנים למרות שאיש מאיתנו לא היה מעוניין להתעמת איתם .הוסענו
ברכבו של סלים שהוחרם אחר כבוד למשטרת רהט .השוטר נהג בפראות ברכב .הוא
נסע במהירות ולא חס על הרכב או על הקרון שהיה מחובר אליו .מאוחר יותר נודע לי
שהמקרר שהיה מאחור נשבר ,וכן חפצים נוספים שהיו שם.
עו“ד סאלם אבו מדיע’ם שמיהר לבוא לעזרתנו ודיבר עם השוטרים נעצר אף הוא.
כשהגענו למשטרת רהט החלו החקירות .אנשי המשטרה וחלק מהחוקרים היו עוינים
במיוחד .כאן גבר החשש שלי שיפגעו במישהו מאיתנו בתחנת המשטרה .היחס אלינו
היה משפיל ובעיקר אלים.
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לא היו מספיק כיסאות .הדר ואליאנה נצטוו לשבת על הרצפה .מומתאז עמד בפינת
החדר .לאחר זמן מה מומתאז התבקש בתקיפות לעבור לצד השני של החדר (הוא נשען
על הקיר ומפסק החשמל הופעל והאור כבה) .מאחר שלדעת השוטרים הוא לא עשה
זאת מספיק מהר ,הם דחפו אותו והחטיפו לו מכות.
מאחר שלא היינו מנוסים במעצרים ,חששנו מהבאות .השעון תקתק .כאשר הגיעו עורכי
הדין ,הם תיארו בפנינו מה שעתיד לקרות ,וכך הרגיעו מעט מהלחץ העצום שהצטבר
אצל הפעילים .עצם בואם של עורכי הדין תרם להרגעת הרוחות אך [השוטר ע’] הצליח
לריב עם אחד מעורכי הדין ולהודיע לו שאף הוא מעוּכב לחקירה .תחושת חוסר הביטחון
שנבעה מן העובדה ששללו מאיתנו כל זכות אזרח אלמנטרית גברה בעקבות עיכוב
עורך הדין במשטרת רהט .אני התחלתי לחשוש ש[ע’] יאבד שליטה .הוא התגלה כד“ר
ג’קיל ומיסטר הייד .רגע אחד הוא היה נינוח ודיבר בקול רך ,וברגע שלאחריו התפרץ
כאילו יצא השד מתוכו.
הערות בנוסח “למה אתם מסייעים לבדואים“ או “לכו לגדר (בבילעין)“ נשמעו מפי
כל זב חוטם בתחנת המשטרה .החוקר יגאל  שחקר אותי התפאר בפני כי כולנו נלך
למעצר ,לרבות “ילדים נשים וטף“ כהגדרתו.
במעצר
כל אותה העת קיווינו שמישהו מטפל בענייננו .הסתבר שהדבר לא כל כך הסתייע.
הטיפול של עורך דין החל רק בשלב יותר מאוחר ,כשעתיים לאחר המעצר .אנו פונינו
בסביבות השעה  2200לכלא אוהלי קידר כאשר הדר ואליאנה בזינזאנה אזוקות
בידיהן ואולי אף ברגליהן ,ואני ברגלי.
החוויה שם לא היתה פחות קשה ,אף שהסוהרים נהגו בצורה קורקטית .לאחר תהליך
ארוך תוך הורדת האזיקים ,הסרת שרוכי הנעליים ,ריאיון אצל החובש ,הקצין האחראי
והעובדת הסוציאלית ששאלו למעשה כמעט אותן שאלות  -הובלנו לאגף שתואר כאגף
של קטינים ונשים .בפועל הם הכניסו אותנו לתא בקצה מסדרון שהוא אגף של בוגרים.
שריקות ליוו אותנו בדרך עד לקצה המסדרון .הוכנסנו פנימה ,עולמנו התמוטט בשנייה.
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בתא היו כמה מזרונים מטונפים ,חמש שמיכות צמר כמו צבאיות וזהו! תא השירותים
היה מלוכלך .על הרצפה המטונפת התרוצצו מקקים.
אליאנה ניסתה למשוך את תשומת לב הסוהרים ולבקש שמיכה נוספת ,אך ללא הועיל.
הבנו שבתאי המעצר האחרים קיים אינטרקום שמקשר עם הסוהר ,אך בתא שלנו לא
היה .התקשורת נוצרת תחילה על ידי צעקות להפניית תשומת לבם של הסוהר או
הסוהרת שבחדר הפיקוד .רק בעקבות הצעקות הופעל או לא הופעל האינטרקום.
הצעתי שנתעטף בכל מה שיש לנו כדי שהחיכוך עם המיטה והשמיכות יהיה מינימלי.
כך נכנסנו למיטות והלכנו לישון  .פתאום הדר קפצה מהמיטה כי תיקן נפל עליה .היא
הפכה את המזרן והכניסה את התיקן לתוך כוס ומשם הוא נזרק החוצה .חזרנו לישון

במקום המזוהם הזה וכך יכולנו לחוות חוויה מזוויעה שאותה חווים מדי יום ומדי לילה
בישראל נשים ואנשים רבים.
משך כל הלילה המשיכו אנשים לזרום לאגף .כמעט ולא היה רגע של שקט מסביב.
הקור חדר לעצמות .הדר שזכתה לשמיכה אחת כיסתה את עצמה במזרן ובאמצע
הלילה העברתי אליה אחת מהשמיכות שבהן התכסיתי .כל הלילה נשמעו קריאות
וצעקות .אחד העצורים ביקש בקול ניחר מים חמים.
לפנות בוקר ,בשעה  ,0530קול שבקע מרמקול העיר אותנו .אחרי כן הגיע אסיר שחילק
מים חמים .לא הבנו למה ,כי לא היו בחדר כוסות (פרט לכוס חדפעמית שעימה הדר
העיפה את התיקן) ,ואף שהיתה במקום שקית עם סוכר ושקיות תה .האסיר לקח חזרה
את בקבוק המים שהעביר דרך החרך בדלת מבלי שמישהי מאיתנו ניגשה לקחת אותו.
שוב ישבנו והמתנו .בשעה  0700לערך ,אולי קודם לכן ,הורידו אותנו לחדר הכניסה]...[ .
הכניסו אותנו לתא המעצר ושם המתנו להסעה לבית המשפט .לאחר מכן ,בתא קטן,
נערך חיפוש גופני על כל אחת מאיתנו .אזקו את ידינו ורגלינו והוציאו אותנו אל הניידת
שעמדה בחוץ .המתנו עוד כחצי שעה בניידת הדחוסה ואז החלה הנסיעה הארוכה לבית
המשפט שאליו הגענו ברבע לתשע לפני הצהריים .הוכנסנו לתא עצירות .תא המעצר
היה קטן ,כ 12מ“ר ,וקר ואף משפיל מזה שבכלא אוהלי קידר .כאן השירותים מופרדים
בקיר נמוך ולכן כל היום מוזרם אויר קר אל תוך התא .ספסלי הבטון אינן מאפשרים
ישיבה ממושכת .למרות שהיינו עייפות ,נאלצנו לקפץ וללכת במקום כדי להתחמם.
סמוך לשעה  1100הוציאו אותנו מהתא .לפני כן העברנו את הידיים שלנו בחרך שבדלת,
השוטרים אזקו אותן ,וכשיצאנו החוצה הם אזקו גם את הרגליים שלנו .הלכנו עשרה
צעדים ,ואולי פחות ,הוכנסנו לחדרון קטן שבו פגשנו את סאלם שסיפר לנו על  מה
שהתרחש בכפר ,על ההמונים שנהרו אליו ועל המדורות שהודלקו .גם הבוקר ,אמר
סאלם ,ישנם אנשים רבים .המשטרה איננה מתקרבת ואילו אנשי קק“ל אינם עובדים
בשטח בשל צו עיכוב ביצוע .הבשורות הללו העלו לנו את המורל .אז יצאנו מהחדר,
צעדנו כמה צעדים ואז הסירו את האזיקים מהרגליים .נכנסנו לחדר ,הושטנו את
הידיים דרך החרך בדלת ושוחררנו מהאזיקים .ישבנו והמתנו לדיון בהארכת המעצר.
ההמתנה נמשכה ,היא דמתה לנצח .כל אותה עת ,אנשים שהיו עצורים בתאים סמוכים
צרחו וקראו קריאות “נחשון““ ,נחשון“ (שם כללי לסוהרים שהם כולם מיחידת נחשון)
“תביא סיגריה““ ,מה השעה?“ וכיוצא באלה.
בצהרי היום ,בערך בשעה  ,1230שוב נקראנו להושיט ידיים דרך חרך הדלת ושוב נאזקו
ידינו .כשיצאנו מהחדר שוב נאזקו רגלינו ,ואז נלקחנו אל אולם המעצרים .לפני הכניסה
לאולם הוסרו אזיקי הידיים.
חלקנו ישבנו על ספסל העצורים וחלקנו עמדנו ,וכך החל הדיון במעצר ]...[ .התובע
המשטרתי הודיע שבעוד כשעה יוגשו כתבי אישום ואין טעם בדיון המקדים .נשלחנו
להפסקה קלה כדי שהתובע המשטרתי יברר אם אכן יוגש כתב אישום .ידינו נכבלו שוב.
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לאחר המתנה של כרבע שעה התחדש הדיון תוך שמתירים את אזיקי הידיים שלנו .ואז
התברר שכנגד ארבעה לא הוגשו כתבי אישום והם יוכלו להשתחרר .שמחתי על שחרורן
של הדר ואליאנה .התעצבתי על המשך המעצר שלי ועל הזמן שאצטרך לבלות במעצר
עד לשחרור .יצאנו ,שוב נאזקנו והובלנו חזרה אל חדר המעצר .הדר ואליאנה המתינו
כשעתיים שהיו כנצח עד לשחרורן.
בשעה  1730התקיים דיון להארכת המעצר ,הפעם אצל שופט אחר .אני נותרתי בחדר
המעצר ,ורק בסוף הדיון נזכרו להביא אותי לאולם ,וכמו בפעמים הקודמות הוא היה
מלא בפעילים ובחברים .וגם כאן עברתי שוב את פרוצדורת האזיקים בידיים ,האזיקים
ברגליים מחוץ לתא ,הובלה איטית ומכאיבה לאולם והסרת אזיקי הידיים .השופט אמר
שיאריך את המעצר עד ליום חמישי .עורך הדין שלנו התנגד והסביר שאין הצדקה
למעצר הנוסף .בתגובה אמר השופט שהוא ידון בבקשה וייתן החלטה ,אך זה יקרה
אחרי שהדיונים הקבועים בפניו יסתיימו.
שוב  הוחזרנו אל התאים .שוב המתנה ארוכה בתא המעצר .המתינו גם עזיז ,סלימאן
ואחמד ,ואילו חמזה נותר באולם הדיונים .בסביבות השעה  2000נקראנו שוב לאולם
המעצרים .והפעם ,בשל הפסקת חשמל ,בחושך מוחלט ,הובלנו דרך המסדרונות
האחוריים אל אולם המשפט .השופט הורה לשחרר אותנו בערבות עצמית ובתנאי
הרחקה מאלעראקיב .עזיז התנגד לכך נחרצות ובסופו של דבר הורה השופט על
שחרורנו.
הוחזרנו אל בית המעצר ושם החלו לארגן את האסירים והעצירים לקראת החזרתם
לכלא אוהלי קידר .לאטלאט עזבו כולם ,ורק אנחנו נותרנו בשני תאי המעצר הנפרדים.
שמעתי את עזיז או מי מהעצורים האחרים מאבד את הסבלנות ,מאחר שהזמן חלף
ואיש לא בא להוציאנו החוצה .המשכתי ללכת לאורך ולרוחב תא המעצר כדי למדוד
אותו ובדרך זו להעביר את הזמן ולהפיג את הקור שחדר לעצמות.
ואז ,סמוך לשעה  ,2130שוחררנו מהמעצר .חברים ,אנשים מאלעראקיב ופעילים
מהפורום המתינו לנו בחוץ .ואז ,לראשונה ,קלטתי שהסיוט תם ושאני חוזרת לחיים
שהופקעו ממני למשך למעלה מיממה.
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המעבר בין שני העולמות  -מעולם של אזרחית מן השורה שלכאורה נהנית מזכויות
ושלא ניתן לפגוע בה (מציאות שהתבררה כעורבא פרח) ,לעולם של עצירה משוללת
זכויות ,שאפשר להחזיק אותה בתא מעצר ללינה בתנאים בלתי אנושיים ,התלויה ברצון
הטוב של סוהרים ושוטרים  -היה חד וחריף .העולם מתמוטט בשנייה כי למעשה המעצר
היה מעצר שווא שבא להרתיע אותנו הפעילים מלתמוך ולהביע סולידריות עם אנשי
הכפר אלעראקיב ,קורבנות עוולה נוראה .העיסוק במשפט הצפוי להתחיל ב 1בפברואר
 2011בא להכביד על החיים האישיים ועל משק הבית ,ולהרתיע פעילים .כל זאת בחסות
החוק ואלימות המשטרה.
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