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 יסודות :1981-1972 עשור ראשון

על אפליית מחאת הפנתרים השחורים  -, ימי ממשלת גולדה מאיר. ברחוב הישראלי 1972שנת 

. תגובת 1967-בשנכבשו  , שטחיםהשליטה בפעולות מחאה נגד התמשכות  שלותחילתן המזרחים 

שקטות ה לפעולות המחאה הייתה חריפה. מפגינים שעמדו במשמרות מחא והרשויותהמשטרה 

 .בכוח, רבים נעצרו ואף הועמדו לדין על מימוש זכותם למחותפוזרו 

)ארגון זכויות האזרח  ACLU-יורק, ושם הזדמן לי להכיר אדם שעבד ב-הייתי בניו 1968"באביב 

מנהל שלוחת אוניברסיטת ברנדייס בישראל וממייסדי  -, אז ארנסט סטוקהאמריקאי(," מספר 

תור שביתם הופקע. עלה בדעתי -י מעורב בניסיון לעזור לאנשים מאבו"לאחר שובי היית האגודה,

שיש מקום להקים אגודה כזו בישראל. פניתי לברני רזניקוף, מנהל הוועד היהודי אמריקני והוא 

העמיד לרשותנו משרד ושירותי מזכירה". ליוזמה הצטרפו נסים רג'ואן, עיתונאי ומומחה לעניינים 

 ך דין במשרד המשפטים, יליד ארצות הברית. ערבים, ופרד וייסגל, עור

יום כדין פרטי ומתרגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ו-)אז עורך קרצמר דוד )דייב(

היה מוטרד מאוד מהתייחסות המשטרה אל המשתתפים בהפגנות הפנתרים ( למשפטים סורפרופ

נשים מהשמאל שהואשמו דין הגנתי על א-השחורים ובהפגנות נגד כיבוש השטחים. "כעורך

בהפגנות", אומר קרצמר, "אולי הייתה תמימות מסוימת במחשבה שעניין השטחים הוא זמני, 

ועתיד להיפתר. בשלב זה צריך היה לשמור על זכותם של אנשים למחות. מישהו הציע לי להיפגש 

רעיון להקים  , שהיה לויקה באוניברסיטה העברית(זיום פרופסור לפיכדוקטור ועם דני  עמית )אז 

. יותעל זכויות אזרח פעל למען הגנה, שימפלגתישיש צורך בארגון עצמאי, לא  ארגון כזה. הרגשנו

שהורכבה תמיד על בסיס  ,והאזרחליגה להגנה על זכויות האדם , פרט לעד אז לא היה גוף כזה

ות האדם, הורחקה מהליגה העולמית לזכויפוליטי וחלוקה בין אנשי מפא"י ול"ע, ובשלב מסוים 

איכשהו נוצר קשר עם  מזוהה עם המפלגה הקומוניסטית השתלטה עליה.שהייתה לאחר שקבוצה 

 סכוםסייע בגיוס ברני רזניקוף. הוא היה האדם המרכזי, ובסופו של דבר קיבץ יחד את האנשים, 

 ברחובשל רזניקוף  במשרדו, והעמיד לרשותנו משרד ושירותי מזכירות". הכסף הראשוני לפעילות

. הפרוטוקולים הראשונים נכתבו בשפה 1971אתיופיה התקיימו הפגישות הראשונות במהלך שנת 

 האנגלית. 

במפגש שנערך בבית שלום ברחוב אחד העם בירושלים, דנו בין היתר על שם הארגון, שלימים יעורר 

ולכן  מחלוקות וביקורת. באותו זמן היה ארגון לא פעיל שנשא את השם "האגודה לזכויות האדם"

כך, כפי שהתברר -היה צורך לבחור בשם שונה. המונח "זכויות אזרח" היה תרגום )לא מוצלח כל

)נכון יותר לתרגמו ל"זכויות אזרחיות"(. הוא נבחר כדי  Civil Rightsבדיעבד( למונח האמריקאי 

רכושיות  זכויות אזרח להבדיל מזכויות כספיות, -לאפיין את סוג הזכויות עליהן באה האגודה להגן 

ואחרות. אולם השם עורר טעויות וטענות שבעלי הזכויות הם אזרחים בלבד, אף שהאגודה טיפלה 

בכל מי שזכויותיו הופרו, בין אם היה אזרח ובין אם לאו.  מפגש אחר נערך בבית פרטי בהרצליה 

רג'ואן  פיתוח, ובין המשתתפים בו היו עמוס שפירא, עקיבא ארנסט סימון, ירון לבנשטיין, נסים

ואהרון אנקר. בדיונים ניכרו מגמות שונות: חלק מהמשתתפים משכו לכיוון של סיוע משפטי. 
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יותר לצד החברתי. "מה שאיפיין רבים מהפעילים בראשית הדרך", אומר קרצמר, "היה  -אחרים 

 רצון להשפיע, לצד סלידה מהמישור הפוליטי וצורך בעשייה בתחום אחר". 

, לסלי סבהלן שרוטר, 'ואן, רגותומנית. בין הפעילים בימים הראשונים: נסים אגודה עייסדו  1972-ב

ההצטרפות בתחילה הייתה על בסיס היכרות אישית. מנחם אמיר:  מנחם אמיר., אליעזר יפה

 "כתבתי מאמר על זכויות מיעוטים ואז פנו אלי שאצטרף ואני הבאתי את לסלי )סבה(". 

-שים בעלי רקע אנגלוסקסי: רזניקוף היה נציג הוועד היהודיבין המייסדים היה משקל מכריע לאנ

יורק; פרד -בעת שהייתו בניו ACLU-אמריקני בישראל; ארנסט סטוק התוודע, כאמור, לפעילות ה

וייסגל ואליעזר יפה עלו מארצות הברית; לסלי סבה עלה מאנגליה. דייב קרצמר עלה לישראל כנער 

למדו באוניברסיטת ברקלי בשנות השישים. פנינה להב,  מדרום אפריקה. מנחם אמיר ודני עמית

שהצטרפה מאוחר יותר, למדה אף היא בארצות הברית וכתבה את עבודת הדוקטור שלה על חופש 

 חילוני", היו ביניהם לא מעט חובשי כיפה.-הביטוי. בניגוד לדימוי ה"שמאלני

יקאי לחירויות אזרחיות מפלגתי, דוגמת האיגוד האמר-הדגם שאליו שאפו היה של גוף בלתי

(ACLU - American Civil Liberties Union) שנוסד בידי ליברלים שנאבקו על חופש הביטוי בזמן ,

מלחמת העולם הראשונה ומאז התפתח וצבר השפעה רבה בארצות הברית. לארגון סניפים בכל 

ות המעוגנות מדינות ארצות הברית והוא עוסק בפעולות משפטיות וציבוריות להגנה על הזכוי

 בחוקת ארצות הברית. 

 (1972מתוך הצהרת מטרות האגודה )

בתוך הקשת הרחבה של ארגונים המאפיינת את החברה הישראלית, אפשר 

לחפש לשווא אחר ארגון יעיל יחידי המייצג את הליגה להגנת זכויות 

האזרח. לעומת זאת,  קיים גוף שכזה כמעט בכל מדינה מערבית, 

יות הפרט שזכויותיו האזרחיות נפגעו והמבקש ומהווה כתובת לפנ

 עזרה או ייעוץ.

הגיע אפוא הזמן להקמת ארגון דומה בישראל. מן המוסכמות הוא 

שהישגי ישראל בשטח זכויות האזרח ראויים לקנאה. המערכת המשפטית 

בישראל מצטיינת בהגינותה ובהיותה נקיה משחיתות, ומידת החופש 

 נה שזמן כה רב נתונה במצור. שהפרט נהנה ממנה בולטת במדי

אולם ברור גם כן שבתנאים שכאלה קיימים בכוח אזורי סכנה הטעונים 

פיקוח והשגחה באמצעות גוף בלתי תלוי ובלתי מעורב מסוג זה 

 שבהקמתו מדובר כאן.

משום שכאשר טובתו ובטחונו של הציבור כולו מהווים שיקולים 

ולים להיות מוזנחים. עליונים, עמדתו ומצבו של האזרח הפרטי על

ובמדינה בעלת מיעוט אתני ודתי מרובה, טבעי הוא גם בזמנים 

תקינים שהרוב ישתדל לקיים את עליונותו, בעוד שהמיעוט יחתור 
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לא רק לשוויון בטיפול, אלא גם כן למידה של אוטונומיה בכדי 

 לאפשר לו לקיים את צביונו הבסיסי.

לת זכויות" שתמנה זכויות במצב מסובך זה ישראל עדיין חסרה "מגי

אזרחיות בסיסיות ותבטיח את הגנתם של כל הפרטים והקבוצות בפני 

פעילות כפייתית בלתי חוקית הן מטעם מוסדות ממשלתיים והן 

 גורמים פרטיים.

להבטיח את הגינות תהליכי הפעולה של המוסדות המשפטיים, לקדם 

לכל צורה של אוירה של סובלנות מירבית של חילוקי דעות ולהתנגד 

אלה יהיו בחלקן  –הסגת גבול זכויותיו של הפרט מכל צד שהוא 

  המטרות שהאגודה החדשה תציב לעצמה.

השנים הראשונות לא היו קלות. ההנהלה שהוקמה הייתה גוף חלש ולא מוגדר ולארגון לא היו 

משקיפים עובדים. עיקר הפעילות היה טיפול בתלונות, הוצאת גילויי דעת לעיתונות ומשלוח 

להפגנות כדי לוודא שהמשטרה אינה חורגת מסמכותה. חלק מהמשתתפים בפגישות הראשונות 

פרשו מפעילות שוטפת, אם בשל עיסוקים אחרים )אליעזר יפה: "ראיתי שהעסק בידיים טובות 

והמשכתי הלאה"(, אם בשל חילוקי דעות אידאולוגיים )נסים רג'ואן: "היה קונצנזוס שלא מטפלים 

ות של תושבי ירושלים המזרחית"(, ואם  מטעמים גאוגרפיים, מאחר שרוב הישיבות נערכו בתלונ

 בירושלים. 

 (, עד לא מכבר נשיאת האגודהרות גביזון )אז ד"ר והיום פרופ' למשפטים, עם הצטרפותה של 1974-ב

לטה ושובו של דייב קרצמר  משהייה בת שנתיים מקנדה, החל להיווצר גרעין קשה של אנשי הפקו

למשפטים באוניברסיטה העברית, אשר העניקו לארגון צביון משפטי.  בתקופה זו הצטרפו לפעילות, 

 באוניברסיטתיום פרופ' למשפטים כפנינה להב )ו מיכאל ברגרבין היתר, אלי שאלתיאל, יהודה כהן, 

   .(, לימים נשיא האגודהל השופט אגרנטעבוסטון ומחברת הביוגרפיה 

ת האגודה. "כשחזרתי משם אבודת הדוקטורט שלה באוקספורד, כשהקימו גביזון שקדה על ע

, האגודה כבר הייתה קיימת, מאוד מאוד קטנה, 1974-והתחלתי שוב ללמד בפקולטה למשפטים ב

ורא קשה כי לא ידענו בדיוק מה לעשות נה היה זואני הצטרפתי לפעילות שלה". היא מספרת. "

מצליחים להתרומם. במשך די הרבה שנים בהתחלה  והאמת היא שהייתה הרגשה שאנחנו לא

הרגשנו כולנו שזה מאוד חשוב, אבל לא הייתה תחושה שאנחנו מצליחים להרים ארגון שבאמת 

הנושא הזה. היו הרגשות שכדאי להרים ידיים ואולי זה גדול ת עושה פעולה אפקטיבית ומקדם א

כולנו היינו אנשים שלא  -נינה להב ואני קרצמר, פ -עלינו. המשפטנים שהיו מעורבים בשנים האלה 

הייתה להם קביעות, היינו אנשים צעירים מאוד, והיינו צריכים גם לעבוד לקידומנו וכל מיני דברים 

 כאלה. המצב לא היה כל כך טוב."

כעורכי דין בתחילת דרכם נחשפו קרצמר, גביזון ואחרים לפער בין החוק למציאות, לפעולות של 

חוק, שעוררו סימני שאלה, כגון אלימות משטרתית ומעצר מינהלי של פעילים רשויות אכיפת ה

פוליטיים ערבים. הם גם גילו את הנוהג המשטרתי לראות כל הפגנה או משמרת מחאה כבלתי 

 חוקיות, ולהימנע מהגנה על מפגינים שקטים מפני מתנגדיהם האלימים. 
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למית אלוני ובועז מואב. על אף סמיכות הוקמה גם התנועה לזכויות האזרח, בראשות שו 1973-ב

הזמנים והעניין המשותף, לא היה כמעט קשר בין שני הגופים, בעיקר בשל הבדלי גישה. גביזון: 

רגון הזה, בעיקר המשפטנים שבהם, היו אנשים יחסית לא פרטיזנים. א"רוב האנשים שהקימו את ה

ו לפעילות מפלגתית. רצו להיות זאת אומרת, אנשים שלא נמשכו למערכת הפוליטית, לא נמשכ

רתי, אבל היה חשוב להם שהמסר החברתי לא יהיה במעורבים, היה חשוב להם להגיד מסר ח

עכשיו היא כמובן הרבה יותר מגובשת, אני  –בפעילות פוליטית אלא בזכויות אדם. התפיסה שלי 

עניין של לאיזו  היא שזכויות אדם זה לא -יתה לי מההתחלה היחושבת שבאופן אינטואיטיווי 

מפלגה אתה שייך. זכויות אדם זה דבר שיש לכולם. זה איזשהו חלק מכללי המשחק הכי בסיסיים. 

אפשר להיות מחירות ואפשר להיות מפא"י, אפשר להיות מרצ ואפשר להיות חד"ש, אבל זכויות 

צד זה או יה. הנטייה הייתה להיות ארגון שלא בוחר להיות ברטאדם זה דבר של כולנו. זה דמוק

אחר של איזושהי מערכת פוליטית, אלא בוחר לדבר על הסוג הזה של הערכים ושל הליך הוגן ושל 

הוגנות, ולתת לאדם תשובה לשאלה מה רוצים ממנו, כל הדברים האלה שבאמת עד היום אני 

מין ולא לשום דבר. שלטון החוק. הדבר הזה היה מאוד מאוד ליחושבת שייכים לא לשמאל, לא 

 י".מרכז

הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, שמובילי האגודה היו מרצים בה, הייתה כר פורה 

לגיוס פעילים. קנת מן )לימים פרופסור למשפטים באוניברסיטת תל אביב והסנגור הציבורי הארצי 

הראשון( עלה לישראל מארצות הברית והחל ללמוד בפקולטה למשפטים. "באתי עם רגישות 

ה" הוא אומר, "והתחלתי לחפש מה מתרחש בנוף הישראלי בנושאים של זכויות אדם, לנושאים האל

שוויון וכו'. היו מעט מאוד מסגרות ארגוניות. היו שלוש קבוצות בעלות שמות דומים: התנועה 

לזכויות האזרח של שולמית אלוני, הליגה לזכויות האדם והאגודה לזכויות האזרח. שמעתי על 

אנשים הבולטים באגודה היו מרצים בה: פנינה להב, רות גביזון ודייב האגודה בפקולטה, שה

התחלתי לבוא לישיבות, שהתקיימו בוועד היהודי אמריקני. )אפילו היה לי  1975-קרצמר. בערך ב

תפקיד כלשהו והיה לי הכבוד לפתוח את תא הדואר הראשון ששימש את האגודה בסניף הדואר 

תה מין חוג בית של אנשים שדנו במה לעשות ואיך לעשות את זה. ברחוב עמק רפאים(. הפעילות היי

זה היה בנוי על קומץ פעילים ואנשים נוספים שהיו מצטרפים מדי פעם. הרגשתי קצת אאוטסיידר 

 כסטודנט לעומת מרצים, שהיו קצת יותר מבוגרים ממני".

ה. קלינגהופר היה נענה פרופ' הנס קלינגהופר לפנייה לכהן כנשיא הראשון של האגוד 1976-ב

-כנסת מטעם המפלגה הליברלית. ב-היה חבר 1961-1973פרופסור בפקולטה למשפטים ובין השנים 

הגיש לכנסת הצעת 'חוק יסוד: מגילת זכויות היסוד של האדם', שמעולם לא התקבלה.  1964

קבוע קלינגהופר מילא את תפקידו כנשיא האגודה באופן פעיל, היה מעורב מאוד, השתתף באופן 

 בישיבות וחלקן אף התקיימו בביתו.

 International League for Human)לאומית לזכויות האדם -הצטרפה האגודה לליגה הבין 1979-ב

Rights) ארגון גג שמושבו בניו יורק. התחילו להגיע פניות מהליגה להצטרף לפעולות נגד הפרות ,

העקרונית מהו המנדט של האגודה. הוחלט זכויות אדם במדינות שונות, והדבר עורר דיון בשאלה 

כי מטרת האגודה הקבועה בתקנון היא לפעול למען הגנה על זכויות האדם והאזרח בישראל 

ובשטחים המוחזקים בידי ישראל. עם זאת נקבע, כי האגודה תפעל להעלאת המודעות והרגישות 

. בהקשר זה הוצאו מספר לדעות הקשורות בזכויות האדם והאזרח בישראל ובמדינות אחרות בעולם
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הודעות, ביניהן מברק לממשלת דרום קוריאה בעניין גזר דין מוות נגד קים דה יונג והצהרה המגנה 

מעצר פעילי זכויות אדם בארגנטינה. בשנים הבאות לא שבה האגודה להביע עמדה נגד הפרות 

, למשל, דחתה 1995-זכויות אדם בידי מדינות אחרות, למרות פניות שקיבלה מדי פעם בפעם. ב

דין באגודה, להוציא הודעה של האגודה בעניין הפרות -עורך -ההנהלה הצעה של אליהו אברם, אז 

 זכויות האדם בבוסניה.

מחקר של חבר האגודה עוזי פוגלמן על הזכות להפגין הופץ בין חברי הכנסת )פוגלמן,  ,1980מארס ב

ג את המדינה בעתירות רבות שהגישה לימים מנהל מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, ייצ

 האגודה, וכיום הוא שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו(.

, לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, עמדו לערוך כנס כללי של ערביי ישראל 1980בדצמבר 

, 1945בנצרת. שר הביטחון פרסם צו, האוסר על קיום הכנס, על פי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 

ך הערכה שהכנס צפוי לתמוך באש"ף. הנהלת האגודה סברה כי מדובר בהפרת חופש הביטוי מתו

וההתכנסות וכי הצו אינו עומד במבחן של סכנה קרובה ומיידית לקריאה לאלימות או לביטול 

המשטר הדמוקרטי. הנשיא קלינגהופר הביע חשש מפגיעה במעמדה של האגודה אם תתמוך  

דבר הוחלט להוציא גילוי דעת, שניסח קלינגהופר עצמו, ובו נאמר כי  במטרה פוליטית. בסופו של

ידי שר הביטחון בדבר ההכרזה על מארגני ועידת האוכלוסייה הערבית -"הצו שניתן לאחרונה על

בנצרת כעל התאחדות בלתי מותרת... מוכיח את הצורך.... לבטל את תקנות ההגנה )שעת חרום( 

ן של ישראל, שהוראותיו יהיו הולמות את המשטר הדמוקרטי, את , ולהחליף אותן בחוק בטחו1945

 שלטון החוק ואת כיבוד חירויות היסוד של אזרחי המדינה ותושביה".

[ והעבודה הרבה שנדרשה לצורך זה הבהירו שמדובר 1981-הגשת העתירה הראשונה לבג"ץ ]ב

גדול, בשבילנו בתור בעבודה שקשה לעשותה כמתנדבים, אומרת גביזון, "זה היה מאמץ מאוד 

המשפט, וכמה פעמים, ועם חיסיון. זה -אקדמאים, לכתוב עתירה ולכתוב עיקרי טיעון וללכת לבית

דין שיעבדו באגודה ושיעשו את הדברים האלה -מאוד חיזק אותנו בהרגשה שמוכרחים להשיג עורכי

 באופן יותר רגיל".

ל לשכת עורכי הדין, הצטרפה לאגודה בהיותה אורנה לין, כיום עורכת דין ויו"ר ועד מחוז תל אביב ש

סטודנטית למשפטים בירושלים ושימשה רכזת הפעילות בחצי משרה. לין זוכרת ארגון התנדבותי 

בראשית הדרך ובעיקר את הקשיים הארגוניים בהעדר משרד. "אין לך איפה לשים את עצמך. היינו 

מון פניות של אנשים מדי יום." בדיווח אורחים במשרדי הוועד היהודי אמריקני. וקיבלנו המון ה

מפרטת לין את מגוון הנושאים שבהם טיפלה באופן שוטף: "הוצאת גילויי דעת  1981תקופתי מיולי 

לעיתונות בנושא מעצרים מינהליים; קשר עם אמנסטי אינטרנשיונל; טיפול בחנינתה של ה"ל, 

תון בשפה הערבית; מגעים עם כותבי תרצה; הכנת הבג"ץ לגבי איסור פרסום עי-היושבת בכלא נווה

המאמרים בספר לכבודו של השופט חיים כהן, היום נשיא האגודה; הכנת חוות דעת לישיבות 

ההנהלה בנושאים משפטיים כמו זה שהופנה ע"י ועד המשתכנים של מקוה ישראל ]נמכרו אדמות 

שראל לא נלקח הדבר בכסף מלא לעובדי מקוה ישראל והם הקימו עליהן בתים, אך בחוק מקווה י

בחשבון והבעלות על האדמות לא ניתנה להם[, ועוד נושאים רבים ומגוונים כמו סירוב עלייה, סירוב 

נפש; מחקר בשטח לגבי מקרה סעד שהופנה -רישום בתעודת זהות, אישפוז כפוי בבית חולים לחולי

 ה וכדומה." אלינו מאילת; קבלת פרטים על חוקיות החיוב למסור אינפורמציה למס הכנס
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נוסף לטיפול במקרים שהופנו אליה ארגנה האגודה דיונים ציבוריים אחת לכמה חודשים, רובם 

ליר בירושלים, ובהם סימפוזיונים על המשטרה החוקרת את עצמה, חוק צנעת -נערכו במוסד ון

הביטוי חופש הדיבור בקמפוס, האזנת סתר, זכויות ילדים, חופש הפרט,  אשפוז כפוי של חולי נפש, 

באמצעי התקשורת הממלכתיים, זכויות האדם בשטחים ודימוי האשה כאובייקט מיני בכלי 

 התקשורת ובפרסום.

הוקמו צוותים של האגודה לבחינה לעומק של עניינים שונים. בין היתר פעל צוות להתוויית הצעה 

יוחד עסק הצוות לפתרון 'ראדיקלי וקונסטרוקטיווי' של בעיית הקרקעות והקיום של הבדואים. במ

בפעולות 'הסיירת הירוקה', אשר חוקיותן מוטלת בספק לפי חוות דעת משפטית, שהכין מטעם 

האגודה חמן שלח ז"ל )שלח היה פעיל באגודה עד שמונה לשופט בבית משפט השלום בירושלים. 

בסיני, הוא, אשתו אילנה ובתו צליל, היו בין קורבנות הירי הרצחני של חייל מצרי בראס בורקה ש

שם חמן, אילנה וצליל שלח', -. האגודה הקימה לזכרם את 'קרן זכויות האזרח על1985בשנת 

פרסמה האגודה לזכר שלח קובץ מאמרים על חופש  1990-התומכת בפעולות החינוך של האגודה. ב

 הדת והמצפון(. 

לתיקון  צוות אחר עסק באיתור אפשרויות חקיקה למניעת פגיעה בזכויות אזרח והכנת הצעות

חוקים, שיש בהם משום פגיעה בזכויות אזרחיות, למשל, תיקון לחוק סדר הדין הפלילי בעניין ייצוג 

יסוד -משפטי לנאשמים הצפויים למאסר. בראש הדאגה בתחום החקיקה המאמץ לקבלת חוק

-המצהיר על מחויבות המדינה להגן על זכויות האדם והאזרח וכן המאבק למען אישרור אמנות בין

 אומיות בנושא זה על ידי ישראל.ל

אגודות  לאומית של-התקבלה פנייה מצרפת, המציעה לאגודה להצטרף לפדרציה הבין 1981ינואר ב

 . FIDH - Fédération International des Droits de L`homme)לזכויות האדם )

מס הרב ביקש פרופסור קלינגהופר לסיים את תפקידו כנשיא האגודה, עקב העו 1981בתחילת 

המוטל עליו ותפיסתו את התפקיד כמעורב ופעיל. הוצע לו להמשיך ולכהן בתפקיד באופן פחות 

פעיל, אך הוא לא ראה טעם בכך. ההנהלה קיבלה פה אחד הצעה לפנות לשופט חיים כהן שעמד 

באותה עת לפרוש מבית המשפט העליון. לאחר שכהן נענה להצעה נעתר קלינגהופר להיות נשיא 

הסכמתו של השופט כהן לעמוד בראש האגודה הייתה כהצהרה שזכויות אדם ל האגודה. כבוד ש

כאות הוקרה ותודה על תרומתו הקדישה לו האגודה את הספר נפש ולתמהונים. -אינן עניין רק ליפי

: 'זכויות אזרח בישראל' קובץ מאמרים לכבודו של חיים ה. כהן, בעריכת 1982-הראשון שפרסמה ב

 רות גביזון.

נתמזל , סיפר דייב קרצמר: "2002במלאות שלושים למותו של חיים כהן, שהלך לעולמו באפריל 

מזלי וזכיתי לכהן כיו"ר הנהלת האגודה לזכויות האזרח בישראל כאשר חיים כהן פרש מבית 

המשפט העליון והסכים כעבור זמן קצר לשמש כנשיא האגודה. חיים כהן מילא את תפקידי המפתח 

פרקליט המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, שר המשפטים,  –י של מדינת ישראל בממסד המשפט

שופט בית המשפט העליון, המשנה לנשיא בית המשפט העליון. מה הניע אותו לעמוד בראש גוף שכל 

נזוס צפופולריות החורגות מן הקונ-תפקידו לבקר את הממסד, גוף הנוקט לעתים בעמדות לא

ו כמי שחייב לבקר את רשויות השלטון גם כאשר הן פועלות להגנה על הפוליטי, גוף הרואה את עצמ

אזרחי המדינה וביטחונה?  התשובה לשאלה זו הובהרה לי בשיחות שניהלתי עם חיים כהן על 
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, שבאה לידי ביטוי בכל ביתסוגיות רבות שהעסיקו את האגודה.  היא טמונה בהשקפת עולמו העק

ל חיים כהן את זכויות האדם עמדה השקפת עולם ביסוד תפיסתו ש.. התפקידים שמילא.

 " אוניברסליסטית הרואה כל אדם, באשר הוא אדם, כמי שנברא בצלם.

יזם פרופ' יעקב לורך, שהיה אז חבר אגודה, הענקת פרס שנתי מטעם האגודה לאדם שתורם  1981-ב

מספר מיכאל ברגר, (, מכספים שגייסנו", 250$-לזכויות אדם. "בתחילה היה זה פרס כספי צנוע )כ

חתן הפרס היה השופט צבי ברנזון וזה נראה מגוחך לתת לו כמה מאות שקלים.  1987-"עד  שב

הכבוד והיוקרה הם שהיו חשובים ולכן החלטנו להפסיק את הפרס הכספי, ולהפוך את זה לאות. 

ת משפחתו , לאחר רצח אמיל גרינצווייג, שהיה חבר באגודה, ביקשנו וקיבלנו את הסכמ1983בשנת 

 שמו".-לקרוא את האות על


