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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
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 ירושה מימי המנדט הבריטי ועתירה ראשונה לבג"ץ

-פקודת העיתונות ותקנות ההגנה )שעת חירום(, שאריות בספר החוקים מימי המנדט הבריטי בארץ

ישראל, קובעות שאדם, המבקש להוציא לאור עיתון, חייב לקבל רשיון מהממונה על המחוז במשרד 

 וסף על הסמכות המוקנית לשר הפנים לסגור עיתון בנסיבות מסוימות. הפנים, נ

, לממונה על "ר נג'וא מחול, מרָצה לבריאות הציבור באוניברסיטה העבריתדפנתה  1980באפריל 

יתון בשפה הערבית, בשם "מג'לת אל רשיון להוציא עביקשה מחוז ירושלים במשרד הפנים ו

בניתוח מדעי של נושאי מדיניות, חברה, כלכלה וספרות. תקדם", שיופיע אחת לשבוע, ויעסוק 

מחול ביקשה את . העל המחוז במשרד הפנים דחה את בקשתה מטעמי ביטחון, ללא הנמק הממונה

 עזרת האגודה, וזו החליטה, לראשונה מאז הקמתה, להגיש עתירה לבג"ץ. 

משפט הוא המקום עים באדם במצב משפטי שלא מתיר את הפגיעה הזאת, אז בית הג"כאשר פו

היחיד שבאופן אפקטיבי יכול לטפל בתלונה הזאת". אומרת רות גביזון. "לא הייתה דרך אחרת 

לעשות את זה. זה היה מקרה מאוד נוח מפני שהוא לא היה קשור לטרוריסטים אלא לחופש 

וד העיתונות, וגם לבית המשפט בסך הכל היה רקורד לא רע ]בעניין חופש העיתונות[, הרגשנו מא

חזק. מה בעצם רוצים לעשות פה? רוצים למנוע מאנשים להשמיע את הדעות שלהם. אם הם 

משמיעים דעות חתרניות, אז אפשר יהיה לראות את זה ולעשות צנזורה. באמת לא הבנו והאמת 

 היא שעד היום אני לא מבינה מה היה לרשויות להתנגד. מה בעצם היה הסיפור".

דן יקיר, אז סטודנט למשפטים והרכז הראשון של תרת, ללא הצלחה. ייצגו את העו וגביזוןרצמר ק

אביב, וכיום היועץ המשפטי של האגודה, הגיע לצפות בדיון, שהתקיים בבית המשפט -סניף תל

. "אולם בית המשפט היה מלא", הוא אומר, "הצטופפתי 1982העליון, במגרש הרוסים, באוקטובר 

, לאחר עיון המדינהקיבל את עמדת ץ ”א נג'וא מחול. בגהי-על הספסל ליד מישהי והסתבר שהיא

 בחומר החסוי של השב"כ. זו הייתה הפעם הראשונה בה נעשה שימוש בפרקטיקה המגונה הזו".

"הפסדנו וזה היה די מתסכל", אומרת גביזון, "התאכזבנו כי חשבנו שהטיעון שלנו היה חזק. אני 

פי -רק עלוא שאם יש ראיות חסויות, יכולים לפסוק עדיין חושבת שהטיעון שלנו היה חזק. הכלל ה

השופטים ראו ראיות חסויות שאנחנו לא ראינו ופסקו על סמך הראיות מה שכולם רואים. 

אז הם כתבו פסק דין שגוי ופורסמה על זה ביקורת אקדמית של אנשים שהם לא במיוחד החסויות. 

 חתרנים". 

 ודת העיתונות. לימים הגישה האגודה שתי עתירות לביטול פק
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 …שמאל, ימין, שמאל 

מלחמת לבנון והמחאה הציבורית שליוותה אותה זימנה שוב עימותים רבים עם המשטרה על מימוש 

 הזכות להפגין. 

נגד המלחמה בלבנון.  ’שלום עכשיו‘נרצח אמיל גרינצווייג בתום הפגנה של  1983בפברואר 

 1983בשישה במארס לגבי רבים מהחברים. גרינצווייג היה חבר אגודה והרצח היה טראומטי 

התקיימה ישיבה של הנהלת האגודה במשרד )חדר ומרפסת סגורה ודולפת( ברחוב עמק רפאים 

הלל, מירי גור אריה, אנט -בירושלים; הנוכחים: רות גביזון, מיה ביילי, מיכאל ברגר, מיה בר

צר )מבקר האגודה( ודייב קרצמר. הוכשטיין, דן יקיר )רכז סניף ת"א(, רות קלינוב, מרדכי קרמני

במהלך הישיבה צלצל הטלפון: הוועד נגד המלחמה בלבנון מבקש מהאגודה לעתור בשמו לבג"ץ 

משום שהמשטרה מסרבת להתיר מצעד בירושלים לציון שלושים להירצחו של אמיל גרינצווייג. 

 הוחלט להיענות לבקשה. 

ים, היה אז עורך דין צעיר, והסכים להגיש את דוד חשין, כיום שופט בבית המשפט המחוזי בירושל

העתירה בהתנדבות. "היה צריך להכין עתירה מהיום למחר", הוא אומר, "כי היה חשוב לקיים את 

התהלוכה במועד השלושים לרצח. יחד עם דייב ורותי, עבדנו בלילה ובחנו את האסמכתאות 

יקרון שנקבע שוב ושוב בעניין תהלוכות החוקיות. היה כבר בג"ץ סער בעניין חופש ההפגנה, והיה ע

של צבא הישע בארצות הברית, שבמדינה דמוקרטית המשטרה צריכה להגן על האזרח מפני 

אספסוף שמתנכל לו בשל דעותיו. כדי  למנוע דחיית העתירה בטענה שאין לנו מעמד אמרתי לרותי 

פי', וכך הוגשה  העתירה בשמו 'בואי נצרף עותר בשר ודם, ליתר ביטחון, שיהיה לנו גם עותר ספצי

 של אלן לוי, אחד מפעילי הוועד נגד המלחמה בלבנון". 

העתירה הוגשה למחרת בבוקר, ויום לפני המצעד המתוכנן התקיים הדיון בבג"ץ, בפני השופטים 

אהרן ברק, דב לוין ושושנה נתניהו. עם הגשת העתירה כבר הגמישה המשטרה את עמדתה ובמקום 

וס ברחבה מול משרד ראש הממשלה )שם נרצח גרינצווייג(, הייתה מוכנה להרשות רק כינ

שהמפגינים יצעדו לרחבה, אך לא במסלול שבו צעדה בחודש הקודם הפגנת 'שלום עכשיו', כפי 

שתכנן הוועד, מחשש לפגיעה חמורה בסדר הציבורי. השופט ברק הציע במהלך הדיון שחלק 

את נחישות המפגינים לא להירתע מאלימות, ואילו היתר  מהמצעד יצעד באותו מסלול, כדי להבליט

יצעדו בדרך חלופית, כדי להקל על המשטרה. העותרים היו מוכנים לפשרה זו, אך המשטרה התנתה 

תנאים שנראו בלתי סבירים לבית המשפט. לאחר התייעצות של כמה דקות חזרו השופטים וקבעו 

א לאסור את קיומה של ההפגנה בשל החשש כי על המשטרה לספק הגנה נאותה למפגינים, ול

חופש ההפגנה והאסיפה עומד על בסיס אידאולוגי רחב, אשר במרכזו  לאלימות כלפי המפגינים. "...

בערכו של האדם, בכבודו, בחופש הניתן לו לפיתוח אישיותו, וברצון לקיים צורת משטר  ההכרה

", נאמר ד בהיכל זכויות היסוד של האדםלזכות ההפגנה והאסיפה מוכר מקום של כבו ...דמוקרטית 

 בפסק הדין.

"הייתה תחושה", אומר חשין, "שנקבע תקדים חשוב על חופש ההפגנה והמשטרה נאלצת להתרגל 

לכך שלא כל סירוב שלה יתקבל ויהיה עליה לתת היתרים באופן שגרתי". בהפגנה צעדו רבים שלא 

ה על הרצח ועקרון חופש הביטוי. היו גילויי הזדהו עם הוועד נגד המלחמה בלבנון, אלא עם המחא

 אלימות מצד אנשי ימין שהתנכלו למפגינים, ואחד המפגינים אף נפצע. 
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זמן קצר אחר כך פנה לאגודה גרשון סלומון, פעיל "נאמני הר הבית". מפקד משטרת מרחב ירושלים 

ר הבית )שער סירב להתיר להם להתפלל ביום שחרור ירושלים, ליד שער הכניסה המערבי לה

 המוגרבים(, מחשש כי תפילה במקום זה תגרום להפרת הסדר הציבורי.

"היה לי מאוד חשוב שהאגודה לא תצטייר כאגודה של שמאלנים", אומר דוד חשין, "ולכן שמחתי 

שגרשון סלומון פנה אלינו. התחלתי לטפל בתיק אבל נאלצתי להפסיק את הטיפול בגלל תיק פרטי 

מועד". את העתירה לבג"ץ הגיש משה דרורי, אז עורך דין וכיום שופט בבית  שהעסיק אותי באותו

המשפט המחוזי בירושלים. בית המשפט קיבל את העתירה וקבע שזכותם של העותרים להתפלל 

 במקום, ובלבד שתפילתם אינה יוצרת סכנה קרובה לוודאי של פגיעה בשלום הציבור.

ש הממשלה דרך קבע שתי משמרות מחאה, האחת של במשך כל התקופה הזו עמדו מול בית רא

ערב למקום, לקחת -מתנגדי מלחמת לבנון והשנייה של התומכים בה. המשטרה נהגה להגיע ערב

תעודות זהות מהמפגינים ולרשום את שמותיהם. האגודה החליטה לעתור לבג"ץ נגד הנוהג הזה. 

ר, "שיש בזה פגיעה והגבלת החירות. דוד חשין הגיש גם את העתירה הזו. "אנחנו טענו" הוא אומ

משלה. אם יקרה מ "המשטרה אמרה, תראו, זה בית ראשאסור שאדם יחשוש להביע את דעתו". 

משהו, אנחנו צריכים לדעת מי נמצא שם", אומרת רות גביזון, "אז פנינו לשתי הקבוצות, והצלחנו 

ירוש שהם הולכים איתנו אחת משתי הקבוצות. הקבוצה הימנית אמרה לנו בפל להשיג עותר מכ

מפני שהם התרשמו מזה שהלכנו עם נאמני הר הבית. הם באמת ראו שאנחנו לא בצד אחד של 

המערכת הפוליטית. הלכנו לבית המשפט והגענו להסכם עם המשטרה, ששתי המשמרות יתנו לנו 

להם את  את שמות המפגינים, המשטרה לא תיקח יותר תעודות זהות, ואם יקרה משהו, אנחנו ניתן

הרשימות. אני זוכרת, הייתי הולכת לשם, או אני או מישהו אחר, אני גרתי אז ברחוב הס, ליד בית 

אמת לא מטרידים אותם, שבראש הממשלה, והייתי הולכת לשם המון פעמים, ראשית כדי לוודא 

 ושנית, כדי לרשום את הרשימות".

שטרה, לעצור מפגינים דרך שיגרה, חלק מהמאבק של אנשי האגודה היה לשנות את נוהגה של המ

ון למרות שלא צריך רשיון להפגנה. "היו מכניסים את המפגינים למעצר. יבטענה שהפגינו ללא רש

אנחנו היינו באים ומנסים להוציא אותם. בבוקר היינו מגישים לבג"ץ עתירה להביאס קורפוס ]צו 

ת, זה היה פק"ל שהיינו יודעים שיש הבאה[, והיו משחררים אותם", מספרת רות גביזון, "היו שבתו

, לא ישחררו ההפגנה ואז אנחנו צריכים להכין עתירה מהר כי יעצרו את האנשים, ואם לא נכין עתיר

פט שיוציא פסק דין עקרוני כדי שזה משאותם. אחרי שזה קרה פעמיים או שלוש, דרשנו מבית ה

אז היה יצחק זמיר. הוא הוציא  ייפסק". הפעולה העקבית נשאה פירות. היועץ המשפטי לממשלה

הנחיה למשטרה והבהיר שקיום משמרת מחאה אינו דורש רשיון ולכן אין לעצור מפגינים במשמרת 

 כזו ללא סיבה מוצדקת. לפעילי האגודה הייתה תחושה של הישג גדול. 
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 הערוץ החינוכי 

יות אזרח. בשנות מתחילת דרכה ארגנה האגודה ערבי עיון, סימפוזיונים והרצאות בנושאי זכו

השמונים התרחבה הפעילות הזו. אן סברסקי, מתנדבת בסניף תל אביב, הקימה קאדר של מרצים, 

יצרה קשרים עם בתי ספר ויוזמה הרצאות רבות בפני תלמידים ומורים. נערכו גם משפט מבוים עם 

ר( ועוד. כן לספ-השופט בדימוס בנימין כהן, סדרת הרצאות לזכר חמן שלח ז"ל )שקובצו אחרי

שילוב נושאים מתחום זכויות האזרח  1984בעקבות פעילות זו אישר משרד החינוך בנובמבר 

 יב בבתי הספר בהם מתקיימת פעילות של האגודה.-בעבודות גמר של תלמידי יא

באמצע שנות השמונים הוחל גם בכתיבה של תכניות לימודים וחומרים עיוניים, בעזרת מענק 

בלות של היקף פעילות וכוח אדם מנעו מהאגודה להגיע לקהל גדול ולכן מגשהתקבל מקרן פורד. 

לא "בתשתית של מאמרים ופרסומים, שישמשו להנחלת הידע.   -הוחלט להתמקד ב'תורה שבכתב' 

היה כלום, לא היה ספר על זכויות אדם, לא היה מאמר על זכויות אדם וכל השיח הזה בכלל לא 

אם אני מדברת, שמעו אותי ארבעים איש. אבל אם אני כותבת "מספרת רות גביזון, היה קיים", 

מד במבחן של ביקורת, דורות שונים יכולים לקרוא את זה, מורים עומשהו והמשהו הזה הוא טוב ו

יכולים ללמד את זה, יכולים להמחיז את זה".  כך החל פרסום הסידרה "עיונים בזכויות האזרח", 

אור במשך שנות השמונים החוברות: הזכות להפגין; זכויות בעברית ובערבית, ובמסגרתה יצאו ל

אזרח ודמוקרטיה; המערכת המשפטית והמינהלית בשטחים; זכויות חשודים ונאשמים; חופש 

 הביטוי; שוויון הכול בפני החוק; הזכות לחינוך; זכויות נשים; הגבלות על חופש התנועה בשטחים. 

*** 

חשבתי (. "1988-1994מנהלת הראשונה של מחלקת החינוך באגודה )בשנים גל הייתה ה-טלי בן

חווייתי". היא אומרת, -שצריך לפתח חומרים דידקטיים ומערכי שיעור מובנים. משהו פעלתני

"כתבתי חוברת הפעלות שמערכת החינוך קיבלה בשמחה כי היא מאוד אוהבת מתכונים. הוקם 

ריכזה את העבודה עם כוחות הבטחון, ערביה מנסור ועליא  צוות מנחים פרילנסרים. אורנה שם טוב

 עם המיגזר הערבי. צביקה צורף עבד על הפרסומים".  -שמיס -אבו

יצאו לאור שני הכרכים הראשונים )מתוך שלושה( של מקראה שהוכנה באגודה, בעריכתם  1991-ב

ויות האדם: קטעי הגות על של רות גביזון וחגי שנידור, ובה רוכזו מקורות שונים ללימוד תורת זכ

הבסיס הרעיוני וההיסטורי של זכויות האדם, חוקים, פסקי דין ומאמרים, הממחישים את יישום 

הזכויות השונות במציאות הישראלית. הכנת המקראה ארכה למעלה מהמתוכנן ופעילי האגודה 

הכרך השלישי,  פורסם גם 1992-התלוצצו שעל המקראה עובדים שנים והיא לעולם לא תצא לאור. ב

 שהשלים את המפעל. כעת היה בידי מחלקת החינוך כלי עיוני שווה לכל נפש, משנה סדורה. 

גל. -"לא תמיד התקבלנו באהדה, אבל מי שהיה עוין בהתחלה התרכך במשך הזמן". אומרת בן

ספר מסוים צפינו בכמה שיעורי אזרחות, התרשמנו לרעה מהיחס של המורה -"במפגש בבית

ם. היא חשבה שהיא לא צריכה להשתתף בהשתלמות. בפגישה הראשונה היא איחרה לתלמידי

בשלושת רבעי שעה, בפגישה השנייה ברבע שעה ובפגישת הסיכום אמרה שצריך עוד השתלמויות 

 כאלה".
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טוב, כיום חברת הנהלת האגודה ובאותה עת עובדת מחלקת החינוך באגודה, הקימה -אורנה שם

ות הביטחון: "התחלנו לעשות אדפטציה של העבודה במערכת החינוך את פרויקט החינוך לכוח

לשוטרים. מבחינתי זו הייתה חוויה של איזשהו ציר השפעה. ארגוני קצה, שיש להם השפעה מכרעת 

על זכויות ויכולת להפקיע זכויות, מאוד סיקרנו אותי. זה היה גם ניסיון לחשוב על ציר השפעה אחר 

בוד עם שוטרים ועם המשטרה במטרה להטמיע תפיסה של זכויות אדם מהמשפטי. הניסיון היה לע

מרמת המדיניות של הארגון ועד לרמת השוטר בשטח, דרך קבלת החלטות וקביעת גבולות. בעבודה 

עם מורים אנחנו משווקים תפיסת זכויות אדם וגם נותנים להם כלים והפעלות. עם שוטרים צריך 

לפתח מחויבות לזכויות וגם לתת כלים לתרגם את זה לעבודה לחשוף לעמדות ו -לעשות אותו דבר 

שלהם. היה צורך לפתח תפיסה מקצועית וכלים מקצועיים, כי כל עוד אנחנו באים עם הכובע 

ההסברתי חינוכי הם יושבים בסדר על הכסא והמפגש מאד נינוח. כדי לתרגם את עניין הזכויות 

 ות את מבנה הסדנאות וההפעלות."לעומק העבודה בשטח ולמדיניות היה צריך לשנ

. תפיסת השמירה על זכויות כחלק מהמקצועיות של 1לצורך זה פותח מודל המורכב מכמה רמות: 

. זיהוי הקשיים שעולים מהמציאות, גורמים לאבד שליטה ומחבלים באפשרות ליישם 2השוטרים. 

מצבים מאתגרים. את . בניית שיקול דעת מקצועי ודרכי התמודדות ב3את התפיסה המקצועית. 

הגב המקצועי לפרויקט סיפקה ועדת היגוי, שבין חבריה היו המפכ"ל לשעבר שאול רוזוליו, מוטה 

 קרמניצר, מנחם אמיר ואראלה שדמי. 

היה צורך להתגבר על מכשולים לא מעטים. "עבדנו הרבה מאוד עם משמר הגבול. מגיעים לבסיס 

תנאים בלתי אפשריים, למשל בחדר מגורים בבסיס". צבאי, לפעמים בשטחים, ומקיימים סדנאות ב

מספרת שם טוב, "נתקלנו בהרבה תוקפנות כלפי מה שאנחנו מייצגים, במיוחד בתקופה שהאגודה 

פורסמה סביב בג"ץ הריסת הבתים. הדרך להתמודד עם התוקפנות היא בכך שמפסיקים בשלב 

למות שלהם וזה היה שובר את פונג ומתחילים להכניס את הקשיים והדי-מסוים לעשות פינג

 המשחק הצפוי. פתאום בהפסקה מתחילים לספר לך דברים שקרו להם". 

לפחות ברמה ההצהרתית הושג שינוי: המשטרה אימצה את המחויבות לזכויות כחלק מהתפיסה 

המקצועית של שיטור. עם זאת, העבודה המשותפת הייתה מורכבת לשני הצדדים: בתוך האגודה 

האם העבודה עם כוחות הביטחון יוצרת מצב של עלה תאנה. קרן פורד, שתמכה  הועלתה השאלה

עד אז בפעילות החינוכית של האגודה, החליטה להעביר את תמיכתה לפעילות המשפטית, מתוך 

הגבול, מצדם, הביעו -הסתייגות מהעבודה המשותפת עם כוחות הביטחון. בכירי המשטרה ומשמר

ובבים בבסיסים ויכולים להעביר מידע למחלקה המשפטית והיה נחת מכך שאנשי האגודה מסת-אי

 צורך להתחייב שמנחי הסדנאות לא יעבירו מידע. 

*** 

חינוך באגודה בפיתוח פרויקט חדש, שנועד להנחיל את שיח זכויות החלה מחלקת ה 1999בשנת 

האדם לעובדי מערכת הרווחה. "הנחת היסוד שלנו", אומרת דובית אטר, מנהלת מחלקת החינוך 

, "היא שהעובדים בתחומים חברתיים נמצאים בקשר יומיומי עם אוכלוסיות, 1998של האגודה מאז 

לעיתים קרובות, ומכאן החשיבות הרבה לקידום תפיסת שזכויותיהן מופרות או לא ממומשות 

זכויות האדם בקרב ציבור עובדים זה כשומרים, מממשים ומקדמים זכויות של פרטים וקבוצות. 

 הפרויקט מנסה לבסס תפיסה, הרואה אדם כבעל זכויות ולא רק כבעל צרכים". 
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במערכות שונות שבכוחם  י תפקידיםמחלקת החינוך הגדירה שלושה קהלי יעד עיקריים, של בעל

להגן על זכויות או לפגוע בהן: בנוסף לעובדי מערכת הרווחה, שהוזכרו לעיל, קהל יעד חשוב הם 

אנשי חינוך במערכת החינוך העברית והערבית, שמתוקף תפקידם הם סוכני החיברות המשמעותיים 

ת חברה דמוקרטית ביותר של אזרחי המחר ומתוך הבנה שלמערכת החינוך יש תפקיד חשוב בבניי

המכבדת ומחויבת לזכויות אדם. "הצלחנו לשכנע את מערכת החינוך לציין את יום זכויות האדם 

כחלק מלוח השנה הבית ספרי", אומרת אטר, "פיתחנו תוכניות ללימוד זכויות אדם דרך האינטרנט, 

ומרי למידה תוך ניצול יתרונות המדיה, שמצליחות מאוד; אנחנו עוסקים בהתמדה בפיתוח של ח

והוראה, כשהמטרה היא להגביר את המודעות בקרב מורים לנושאי זכויות האדם ולתת בידיהם 

 כלים להתמודדות עם הנושאים הללו בכיתה".

 1997-הסדנאות לכוחות הביטחון, שהחלו בשנות השמונים, נמשכו על אף קשיים לא מעטים. "ב

ליחידה שהואשמה בהתעללות והייתה תחת  הייתי צריכה להעביר סדנה בבסיס מג"ב בבית אל

חקירה של המחלקה לחקירת שוטרים", מספרת אטר, "הם החליטו לא לשתף פעולה, אמרו רק שם 

ודרגה ושתקו באופן הפגנתי, עד שנאלצנו להפסיק. התנגדויות יש כל הזמן, אבל כשיש דיאלוג אפשר 

פקדים בשטח ולתאם ציפיות. היו להתקדם. למדתי מזה שצריכים להגיע להבנות והסכמות עם המ

מקרים שחיפשו למנחים בתיקים כדי לוודא שאין איתם מכשיר הקלטה. היינו צריכים ליצור אקלים 

 חדש ולבסס אמון".



 מתוך:

 2003", האגודה לזכויות האזרח, סיכום ביניים -האגודה לזכויות האזרח : זכויות האדם, זה כל הסיפורנעמה ישובי, "

 ולסביות יםאהומוזכויות 

ה לפנייה של אחד מחברי האגודה שביקש פרטים לגבי פעולות האגודה הנוגעות , בתשוב1979-ב

לבעיות ההומוסקסואלים בארץ, כתב מזכיר האגודה דאז, צבי זילברטל, כיום שופט בית המשפט 

המחוזי בירושלים, כי הנהלת האגודה רשמה לפניה את פנייתו "והביעה דעתה שמן הראוי להתייחס 

 נקטה האגודה בצעדים כלשהם בנושא בעיות ההומוסכסואלים בארץ". לנושא בעתיד. בעבר לא 

, בעקבות פרסום בעיתון על כך 1983חלפו עוד ארבע שנים עד שנעשתה פעולה של ממש: באוגוסט 

שחוזהו של אדם בצה"ל הותר בעקבות תלונה של אשתו על היותו הומוסקסואל, פנתה רות גביזון, 

ל ושאלה אם נטייה מינית היא נתון רלוונטי לשירות בצה"ל אז יו"ר ההנהלה, לראש אכ"א בצה"

, כי נטיות 1983ואם היא מונעת את המשך השירות. ראש אכ"א, תא"ל עמוס ירון, השיב באוקטובר 

הומוסקסואליות אינן מונעות מחייל שירות צבאי. ניסיון לברר אם נטיות הומוסקסואליות 

"ל לעמוד על נטיות אלו, לא נענה, הגם שלאגודה היה מגבילות את שירותו של חייל, ואיך מנסה צה

ידוע, כי בפקודות מטכ"ל נקבע במפורש, כי בתפקידים מסוימים לא יועסקו חיילים 

הומוסקסואלים. באותה תקופה טיפלה האגודה גם במקרה פרטי של חייל, שהתלונן על כי הועבר 

 .מתפקידו בגלל נטייתו המינית וכי אין לו כל סיכוי לקידום

מסוף שנות השמונים הגבירה האגודה מאוד את פעולותיה נגד פגיעה בהומוסקסואלים ואפליה על 

 רקע נטייה מינית והשיגה הישגים מרשימים בתחום זה.

*** 

. החברה סירבה 1979פנה אל האגודה יונתן דנילוביץ, דייל אל על, שחי עם בן זוגו מאז  [1989-]ב

וג ידועים בציבור. על לגבי בני ז-לבקשתו לקבל כרטיסי טיסה עבור בן זוגו, כפי שמקובל באל

האגודה הגישה בשמו תביעה לבית הדין לעבודה. הייתה זו הפעם הראשונה שהומוסקסואל תבע 

זכויות שוות. התביעה הוגשה כשלוש שנים לפני התיקון לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שאסר 

בבית הדין  אפליה בעבודה בשל נטייה מינית, אך בשל התארכות הדיונים בתיק, כשניתנה ההכרעה

האזורי לעבודה כבר היה מונח בפניו התיקון לחוק, שהאגודה הייתה פעילה מרכזית בחקיקתו. 

על מפלה בשל נטייה מינית ולפיכך היא -בהסתמך על התיקון לחוק קבע בית הדין, כי מדיניות אל

רעור על ערערה לבית הדין הארצי לעבודה, ובהרכב מורחב של שבעה שופטים הע-בלתי חוקית. אל

עתירה לבג"ץ,  1994על לא השלימה עם פסיקות בתי הדין לעבודה, והגישה בשנת -נדחה. אל

 שנדחתה אף היא. 

על פוגעת בזכות לשוויון והיא -בפסק דין תקדימי קבע בית המשפט העליון ברוב דעות, שמדיניות אל

ברק בפסק הדין, "וכי פסולה. "עניין לנו בהבחנה שהיא שרירותית ובלתי הוגנת", קבע השופט אהרן 

הפרידה מבן זוג מאותו מין קלה יותר מפרידה מבן זוג מהמין השונה? האם חיי השיתוף בין בני 

אותו מין שונים הם, מבחינת יחסי השיתוף והאחווה וניהול התא החברתי, מחיי שיתוף אלה בין 

 בני זוג ממין שונה?".

על רקע נטייה מינית ולהכרה בזוגיות של מאז עשתה האגודה דרך ארוכה במאבק לביטול האפליה 

 בני אותו מין. 

*** 
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בהצלחה רבה לקידום זכויותיהם של  -באמצעות דן יקיר  –פעלה האגודה  השמוניםשנות  מאז

 באלמןוגיות של בני אותו מין ובזכויות הנובעות ממנה, כגון הכרה , להכרה בזהומוסקסואלים

הראשון במאבק  השלב, זכויות פנסיה, נהיגה ברכב פטור ממסים, פטור ממס שבח ועוד. "לצה"

הכרה בזוגיות והשלישי הכרה  השניבנושא נטייה מינית הוא נושא הכבוד על בסיס אישי. השלב 

והתחלתי לבדוק סוגיות הקשורות בזכויות  1994-ב לאגודה תיכשהגעבהורות". אומרת הדס תגרי. "

אחד הנושאים המרכזיים הינו נושא ההורות, והוא לא זכה לטיפול נשים, התברר לי שלגבי הלסביות 

 ". משפטי

אביב התאפיין בהמון שיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם אחרים במטרה לחבר את  תל סניף"

אורנה  מספרתלאומי", -נחשבו מובנים מאליהם כמו יום האשה הביןהאדם לאירועים שלא  זכויות

אז בראשית דרכו. הן  שהיה)קהילה לסבית פמיניסטית(,  ףיצרה קשר עם ארגון קל" הדסהדר. "

לא מוכר. הקמנו צוות של נשים  נושאהציעו לנו לארגן אירוע משותף. הנושא של הורות לסבית היה 

של זוג נשים שחיות יחד עשר שנים, לכל אחת  סיפורבנינו  -י שדמה הדס, אני, ציפי האופטמן וקור –

 ואז זה נשמע ממש אזוטרי".  1995של זו. מדובר על שנת  ילדהמהן יש ילד והן רוצות לאמץ זו את 

תביעה  הגישהמשפט ציבורי: הדס תגרי  בנינוסיפור המסגרת", ממשיכה אורנה הדר, " בסיס על"

בפקולטה למשפטים  משפחהקדרי, מרצה לדיני -רות הלפרין רייצגה ד" בשם בנות הזוג, את המדינה

הילד, פסיכולוגית, ואלה  לשלוםאילן, זומנו עדות: עדה מומחית מטעם המועצה -באוניברסיטת בר

' רות גביזון, פרופ' מיה בר הלל פרופבלאס, מנהלת השרות למען הילד. בצוות השופטים ישבו: 

איש גדשו את  400-, היה מפוצץ. יותר מהאירועל אביב, שבו נערך ופרופ' דן שניט. הסינמטק בת

התפרסמה כ'בנות פסיה'. הם הקפיצו את  שלימיםהאולם. בהפסקה הופיעה להקה בראשית דרכה 

היה ארוך ורציני. נשים ישבו ובלעו כל מילה.  עצמוהקהל וזה היה מאוד צבעוני ועליז. המשפט 

שהחוק הקיים אינו מאפשר בהתבסס על הנימוק  האימוץהחלטת השופטים הייתה לא לאפשר את 

לאם השניה,  להעניק אפוטרופסות התנגדות. אלה בלאס אמרה שלשרות למען הילד אין שום זאת

ושבמקרה של מוות של האם הביולוגית, האם השניה תועדף כמאמצת". עמדה זו, מפי גורם רשמי 

מקצועיות בלבד ולא עמדה רשמית(, -ות)הגם שבלאס הבהירה כי היא מבטאת את דעותיה האישי

  היוותה פריצת דרך בהתייחסות לנושא.

בשם רותי, ניקול  "ץהגישה תגרי עתירה לבג 1999הקדים את הדיון המשפטי. בשנת  הציבורי הדיון

 דיןפי פסק -קדיש נגד שר הפנים, שסירב לרשום את ניקול כאם המאמצת של מתן, על-ברנר ומתן

)המקרה האמיתי דומה למקרה במשפט הציבורי  רניה, שאישר את האימוץשל בית משפט בקליפו

אך אינו זהה לו, שכן יש שוני בין הכרה באימוץ שנעשה במדינה אחרת לבין הענקת אפשרות אימוץ 

, והורה למשרד הפנים לרשום את ניקול העתירהץ ברוב דעות את "קיבל בג 2000במאי בישראל(. 

שר הפנים לקיים דיון נוסף בעניין. נשיא בית  ביקשפסק הדין  כאם שנייה של מתן. לאחר מתן

יה. במקביל ביקש יהרכב מורחב של תשעה שופטים ידון בסוג כיהמשפט העליון נענה לבקשה, וקבע, 

למתן פסק דין בדיון הנוסף. השופט ברק דחה את הבקשה,  עדמשרד הפנים לעכב את הרישום 

נרשמה ניקול כאמו השנייה  2001לא דיחוי נוסף. ביולי ל הרישוםוהורה למשרד הפנים לבצע את 

 קדיש יש שתי אמהות.-הפנים למתן ברנר משרדשל מתן, וכך גם מבחינת 
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 חופש הביטוי וגבולותיו

שנות השמונים המוקדמות היו שנות עלייתה של מפלגת 'כך', בראשות הרב מאיר כהנא, שהטיפה 

ות מהאזרחים הערבים, על בסיס אידאולוגיה גזענית. בעקבות דברי ההסתה הגזענית לשלילת זכוי

של כהנא וחבריו הועלתה דרישה לקבוע בחוק שהסתה גזענית היא עברה פלילית. הנהלת האגודה 

קיימה דיונים רבים וממושכים בנושא זה. הרוב באגודה התנגד לקביעת איסור פלילי. "חופש 

החופש לבטא דעות נעימות, חכמות ויפות. הוא כולל את החופש לבטא דעות  הביטוי כולל לא רק את

מטופשות, שקריות, מעליבות, מרגיזות, מזעזעות ומחרידות", אמר בנימין בית הלחמי באסיפת 

, "ובכל זאת אנו מצווים להרשות לבעליהן להשמיע אותן... אם יש 1984האגודה שהתקיימה ביוני 

נות, אני קורא לו לפעול נגד מעשים גזעניים ולא נגד דיבורים גזעניים... למישהו רצון להילחם בגזע

תפקידה של האגודה במציאות שבה אנו חיים הוא בראש ובראשונה תפקיד חינוכי. אנו חייבים לחנך 

לסובלנות ולסבלנות..." את העמדה הנגדית הציג משה נגבי. "כמשפטן וכעיתונאי", אמר, "אהיה 

על... ואולם גם חסידיו -בותו של חופש הביטוי, אשר הוגדר ובצדק, כזכותהאחרון שאזלזל בחשי

המושבעים והקנאים של חופש הביטוי אינם יכולים לראות בו זכות מוחלטת". "...שוללי האיסור 

כיוונית בלבד של -מתעלמים מכך שמשמעות עמדתם היא קריאת דרור מוחלט להסתה גזענית חד

ההיסטורי הנורא מוכיח בעליל כי התבטאויות גזעניות חריפות  יהודים נגד ערבים... הניסיון

 למעשים גזעניים". –כמעט בהכרח  –מובילות 

, כהנא נבחר לכנסת ועמדת 11-שבועות אחדים לאחר הדיון הזה התקיימו הבחירות לכנסת ה

האגודה נשקלה מחדש. "הסכנה המוחשית לדמוקרטיה, המתגלה עתה, מצריכה הערכה מחודשת 

יזון בין האמצעים הדרושים לדמוקרטיה להיאבק על נפשה לבין הגנה בלתי מסויגת על של הא

זכויות אזרח". נאמר בהודעה שפרסמה האגודה, "לכן החליטה עתה הנהלת האגודה פה אחד כי יש 

מקום לחוקים מוגדרים בזהירות ובקפדנות שיגבילו את הזכות להיבחר למוסד המחוקק ואת 

במקרים של תמיכה מוצהרת באפליה על בסיס גזעי או לאומי, איומים  חסינותם של חברי כנסת

 מפורשים על הדמוקרטיה, השתתפות בפעולות אלימות הנובעות מאלו, או הגנה עליהן".

 פחם-בין סקוקי לאום אל

נאצי, שביקש -)האיגוד האמריקאי לחירויות אזרחיות( ארגון ניאו ACLUבשנות השבעים ייצג 

קי, פרבר של שיקגו, שכמחצית מתושביו היו יהודים ובהם הריכוז הגדול לקיים תהלוכה בסקו

ביותר בארצות הברית של ניצולי שואה.  זה היה תיק מובהק של הגנה על חופש הביטוי: הגנה על 

לטפל בתיק זה  ACLUזכות ההפגנה של קבוצה קיצונית הדוגלת ברעיונות מעוררי תיעוב. החלטת 

בקרב יהודי ארצות הברית, כשהלוחמניים ביותר היו אנשי הליגה  עוררה סערה גדולה, במיוחד

, נשאל כיצד הוא, כיהודי, ACLUלהגנה יהודית )שנוסדה בידי מאיר כהנא(. אריה נייער, מנכ"ל 

יכול להגן על חופש הביטוי של הנאצים. חברים החזירו את כרטיסי החבר שלהם בכעס. בפברואר 

ת הנאצים. אלה, משהוסר המכשול שעמד בפניהם, לא מימשו פסק בית המשפט הפדרלי לטוב 1978

 את ההישג והתהלוכה מעולם לא התקיימה.

לאחר בחירתו לכנסת הודיע מאיר כהנא כי בכוונתו לבוא לאום אל פחם ולשכנע את התושבים 

ברעיונותיו. האגודה קיימה דיון בנושא וקיבלה את עמדת גביזון כי מקרה זה שונה ממקרה סקוקי 
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מוצדקת -אין מדובר בהגבלה בלתי -כשאדם בא לבתיהם הפרטיים של אנשים וקורא להם לעזוב  וכי

 של חופש הביטוי. 

באותה עת הצטרפה לאגודה חברה חדשה, עו"ד ליאורית דניאל, שייצגה את אנשי 'כך' יואל לרנר 

ישה לבית וברוך בן יוסף. דניאל ייצגה אותם כאשר נעצרו )כל אחד בנפרד( במעצר מינהלי והג

המשפט, בין היתר, חוות דעת של האגודה נגד השימוש במעצר מינהלי )"זה לא ממש עזר", היא 

אומרת(. בעקבות הקשר שנוצר הצטרפה כאמור לאגודה, כעבור שנה צורפה להנהלת האגודה ובשנת 

 נבחרה ליו"ר ההנהלה. 1985
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 אשה במועצה דתית? 

. 1984, מאז במועצה המקומיתחברה נבחרת לאה שקדיאל, אשה דתייה, תושבת ירוחם, הייתה 

ה המקומית לכהן מטעמה במועצה הדתית של ירוחם. היא פנתה בחרה אותה המועצ 1986בינואר 

 לאגודה, סיפרה את הסיפור ואמרה: "נבחרתי ואני חושבת שלא יאשרו את המינוי". 

רותי הדת היהודיים", אומרת שקדיאל, "הבנתי שאני יכולה לזכות בבג"ץ י"מתוך היכרות עם חוק ש

ע לירוחם לבדוק את הקייס מקרוב. הופתעתי לפגוש והבנתי שבלי בג"ץ זה לא יזוז. יהושע שופמן הגי

אדם דתי. חשבתי שאני פונה לאגודה לזכויות האזרח, למנגנון החילוני. מאוד שמחתי שהיועץ 

המשפטי הוא אדם דתי. אחרי שחלפו כמה חודשים יהושע הגיע למסקנה שהגיע הזמן לצאת 

בן לילה. עד אז הכל התגלגל בפרופיל  לעיתונות. פנו לכתב של סוכנות עתי"ם בבאר שבע והתפרסמתי

 נמוך. פתאום התחילו להתעניין בי. העניין נמשך שנתיים ותשעה חודשים." 

נפרץ לראשונה. בג"ץ קבע כי  במועצות הדתיות ריבול הגופניתן פסק הדין בבג"ץ והמונ 1988במאי 

סוד של מערכת אי הכללת מועמד למועצה דתית, משום שהמועמד הוא אשה, נוגד  את עקרון הי

 המשפט הישראלית, לפיו אפליה מטעמי מין אסורה. 

התכנס לראשונה ההרכב החדש של המועצה הדתית בהשתתפות שקדיאל. היא  1988באוקטובר 

כיהנה במועצה הדתית בירוחם קדנציה מלאה בת חמש שנים. מאז מונו עוד כעשרים נשים למועצות 

לא יכול ללכת על דבר כזה בלי שיילחם בשבילו  דתיות ברחבי הארץ. "אין לי ספק שאף אזרח

איזשהו גוף ציבורי". היא אומרת, "בשביל מאבק ציבורי כזה צריך מומחיות מסוג מסוים ומורכב, 

 לא רק משפטית, גם הבנה פוליטית, חברתית". 
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 אשפוז פסיכיאטרי כפוי

חולי נפש וארגן  כבר בשנים הראשונות של האגודה כתב לסלי סבה תזכיר על אשפוז כפוי של

הפיצה האגודה תזכיר לגבי שינויים נחוצים בחוק, עליו שקד במשך  1986סימפוזיון בנושא. בשנת 

בהשתתפות רות יפה, דן יקיר, לסלי סבה, משה חובב והפסיכיאטר  –אביב -כשנתיים צוות בסניף תל

סנונית ראשונה עמיחי לוי. התזכיר, שהושפע רבות מפסיקה, מספרות ומחקיקה אמריקאית, היה 

לרפורמה בעניין האשפוז הכפוי, ואף הוזכר בפסק דין של בית המשפט העליון. נציגי האגודה 

השתתפו בדיונים שנערכו בכנסת לגבי שינוי החוק. במשך שנים אחדות עסקה האגודה בעיקר בצד 

כפוי הוגש לראשונה ערעור על אשפוז  1988-התאורטי של הנושא ולא בהתדיינות משפטית. רק ב

ודן יקיר. "ציפי הסכימה לייצג  –עורכת דין שהחלה להתנדב בסניף תל אביב  –בידי ציפי האופטמן 

פונה בערעור. היא פנתה אליי וביקשה לראות דוגמאות של ערעור על אשפוז כפוי, והופתעה לשמוע 

נות של שהאגודה מעולם לא הגישה ערעור כזה", מספר יקיר, "הכנו יחד את הערעור, פיתחנו פרש

החוק לגבי דרגת המסוכנות על פי מבחנים מקובלים, והופענו יחד בפני השופט חיים פורת בבית 

אביב. בסופו של הדיון התקבלה החלטה מאוד חשובה ותקדימית לגבי הזכות -המשפט המחוזי בתל

 להליך הוגן בדיון בוועדה הפסיכיאטרית ותפקיד המשפטן בוועדה". הנושא הזה ימשיך ללוות את

 האגודה ביתר שאת בשנות התשעים. 

*** 
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 אינתיפאדה וזכויות האדם בשטחים

כשפרצה האינתיפאדה לא שיערו מה יהיה היקפה ומשכה, ובאגודה נפתח תיק בשם "אירועי דצמבר 

 ". עד מהרה התברר כי מדובר במשהו רחב בהרבה. 87

אוניברסיטת תל אביב ואז נטע זיו, כיום מנהלת הקליניקה לחינוך משפטי בפקולטה למשפטים ב

עורכת דין באגודה: "האגודה הייתה צריכה להגדיר לעצמה מה התפקיד שלה. בהנהלה הייתה כל 

מעלי נתן שייצג את הקו השמרני עד ענת הופמן שרצתה שחברי ההנהלה יסעו לתרום דם  -הקשת 

במתקני כליאה בעזה. הנושא הקלאסי לאגודה היה תנאי מעצר. ביקשנו וקיבלנו אפשרות לסייר 

 צבאיים. במסגרת זו היינו בכלא דהרייה. חזרתי מזועזעת. לא יכולתי לישון כמה לילות". 

לאחר ביקור נוסף בכלא דהרייה, שבו הוחזקו חשודים בהפרות סדר, כתבה זיו בדו"ח: "קשה לבטא 

 במילים את תחושתנו למראה תאי הכליאה במתקן דהרייה. התאים סגורים בדלת פלדה אטומה

עם חריץ הצצה קטן. החלונות בתאים קטנים וגבוהים מאוד וברוב התאים מכוסים ]החלונות[ 

באסבסט או פח, בו מספר חורים קטנים לאיוורור. ...כאשר פתח הסוהר את דלת התא, נתגלתה 

 14מ"ר ומאוכלס מקיר לקיר. מוחזקים בו  15-לעינינו תמונה קשה  ביותר. תא זה הוא בגודל של כ

מזרנים. בפינת החדר עומד דלי המשמש לעשיית  8ח רצפה היכול להכיל לכל היותר איש בשט

צרכים. את הדלי מרוקנים פעם ביום ושוטפים בליזול. בחדר צחנה איומה. הוא חשוך כמעט 

 לחלוטין פרט למנורה קטנה שאינה מאירה דיה את החדר והצפיפות בו קשה מנשוא". 

התנאים בכלא לא שופרו, הוחלט לעתור  -פה -בכתב ובעל לאחר שהתברר כי למרות הבטחות צה"ל

לבג"ץ. בצעד חריג החליטו השופטים, בראשות נשיא בית המשפט העליון דאז, השופט מאיר שמגר, 

לסייר בכלא. וכך יצאה מבית המשפט העליון )ששכן עדיין במגרש הרוסים( לחברון שיירה של 

של הפרקליטות. "זה היה די מדהים", נזכרת זיו, אך השופטים, עורכי הדין של האגודה ו –מכוניות 

התברר כי לקראת הביקור הזה לקח צה"ל ברצינות את הבטחותיו בדבר שיפור התנאים. "כבר 

 בכניסה ראיתי שזה לא אותו מקום שבו היינו". 

הפרות זכויות האדם בשטחים השתלטו במידה רבה על סדר היום של האגודה וחלק ניכר מהפעילות 

טית והציבורית הוקדש לתחום זה. פורסמו מודעות בעיתונות ובהן הבהרה מהי פקודה בלתי המשפ

סופיות -חוקית בעליל והצהרה השוללת את השימוש במעצר מינהלי. החלה מסכת התכתבויות אין

עם הרשויות. חלק נכבד מהמחלקה המשפטית עסק בענייני זכויות האדם בשטחים, שני עורכי דין 

שריק, מהמשרד התל אביבי, נסעה כמעט יום -צו לתחום זה באופן מלא. תמר פלגועובד שטח הוק

מהבאת ספרי קריאה,  -יום לרצועת עזה ולמחנה המעצר בקציעות. היא טיפלה בזכויות הכלואים 

והופיעה באלפי ערעורים על  -דרך הסדרת טיפול רפואי וכלה בהבטחת תנאי מפגש בינם לבין עו"ד 

רים, שהוחזקו בקציעות. עליזה הרמן, ואחריה דן סיימון ואליהו אברם, מעצר מינהלי של עצי

מהמשרד בירושלים, טיפלו באזור הגדה המערבית. איתור העצירים היה בעיה קשה: על אף קיומה 

לדווח למשפחת העצור ללא שיהוי על דבר המעצר,  לשל הוראת חוק, המחייבת את שלטונות צה"

ץ בשם ”ן. לאחר הגשת תלונות רבות בעניין זה עתרה האגודה לבגלא מילאו רשויות הצבא את חובת

עצורים פלסטינים. העתירה נדחתה, לאחר שבפני בית המשפט הוצג נוהל חדש ומפורט שהונהג 

בצה"ל, ובא להסדיר את הנושא. הנוהל חייב משלוח גלויות ממתקני המעצר מיד עם הקליטה 

האזרחי, וכן הסדיר אפשרות לפנות לקציני  במתקן ותליית רשימות עצורים במשרדי המינהל
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ובהם  -המינהל האזרחי לבירורים אינדיווידואליים במקרים מיוחדים. חלפו עוד חודשים אחדים 

עד שהחל שיפור ואותרו עצורים רבים שבני משפחותיהם לא ידעו על דבר  -כמעט ולא יושם הנוהל 

 מעצרם ועל מקום הימצאם.

ניתוק קווי טלפון והחרמת תעודות זהות, כאמצעי לחץ על תושבים; עתירה הוגשו עתירות בעניין 

בשטחים;  -עד לדיון בפני שופט  –בדבר אישורי יציאה לחו"ל; עתירה נגד תקופות המעצר הארוכות 

עתירות נגד תנאי הכליאה בבית סוהר השרון, בענתות ובקציעות; עתירה לביטול עוצר הלילה 

 הממושך ברצועת עזה ועוד.

צוות מתנדבים בסניף הירושלמי אסף מידע על נסיבות הריגתם של ילדים, שנפגעו מירי צה"ל, ולחץ 

על שלטונות הצבא לחקור את המקרים. גם בסניפים האחרים פעלו צוותי מתנדבים שטיפלו 

 בתלונות ואספו מידע.

 ליל האלות השבורות

לאלימות כוחות הביטחון כלפי  מתחילת האינתיפאדה ניסו משפטני האגודה להכין עתירה בקשר

 תושבים בשטחים, אך לא הצליחו לאסוף מספיק מידע. 

הגיעה ההזדמנות. יהושע שופמן קרא בעיתון "חדשות" כתבה של אלכס פישמן על  1989רק במאי 

אירוע שהצבא מנסה להשתיק. שופמן ניסה לברר את הפרטים בעזרת חברי כנסת. "דדי צוקר הפנה 

שאמר לי שהוא עומד לפרסם מאמר על האירוע בימים הקרובים", מספר שופמן.   אותי ליוסי שריד,

במאי פרסם שריד בעיתון 'הארץ' מאמר שכותרתו 'ליל האלות השבורות'. "הסיפור הבא הוא  4-ב

אפשר לברוח ממנו, כי הוא תמיד ירדוף אחרינו. מהסיפור הזה מובן, כי מה -סיפור קשה שאי

לא תהיה. זאת מדינה אחרת, כשם שצה"ל הוא היום צבא אחר, היא כבר  –שישראל הייתה 

ובישראל החדשה כל מעשה זוועה אפשרי". כך נפתח המאמר, שבו גולל שריד תיאור של אירוע 

. בהוראת מפקד בכיר יצאה פלוגה לכפר חווארה, 1988שהתרחש בתחילת האינתיפאדה, בינואר 

שהייתה בידיהם. הם הובילו את האנשים כשהם  אנשים, על פי רשימה 12שם הורו למוכתאר לאסוף 

כבולים בידיהם, לפרדס לא רחוק ושם תחבו בד לפיותיהם של העצורים ומילאו את הפקודה שניתנה 

להם: לשבור לערבים את הידיים והרגליים במכות אלה, לא לפגוע בראש, להשאיר ערבי אחד עם 

 זעיק עזרה. ידיים שבורות אך בלי לשבור את רגליו, כדי שיוכל לה

"ביקשתי מדן סיימון למצוא לנו עותרים". אומר שופמן, "הוא נסע לחווארה וגבה תצהירים. 

 הסתבר לנו שבפועל לא נשברו גפיים אך הם הוכו מכות נמרצות".

בינתיים התברר שהאירוע בחווארה לא היה יחיד וכי יומיים קודם היה אירוע דומה בכפר ביתא. 

ליו, הודיע הפרקליט הצבאי הראשי כי החליט שלא להגיש כתב אישום בתשובה לפניית האגודה א

לבית דין צבאי נגד הקצין נותן הפקודה )שבינתיים נודע כי הוא אל"מ יהודה מאיר(, ולהסתפק 

בהעמדתו לדין משמעתי בפני הרמטכ"ל ובתכנית לפרישתו מהצבא. הרמטכ"ל נזף בו נזיפה חמורה 

 ה"ל.והורה על סיום שירותו הפעיל בצ

ביוני עתרה האגודה לבג"ץ וביקשה שיורה לפצ"ר להעמיד את יהודה מאיר לדין בפני בית דין  1-ב

צבאי, בטענה ש"החלטתו של הפצ"ר נגועה בעיוות מהותי ובחוסר סבירות קיצוני". "קיבלנו  צו על 

שיפוט תנאי", מספר שופמן, "וביקשתי מבית המשפט לזרז את הדיון כדי שלא ייצא מתחולת חוק ה
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הצבאי )כי אם יפוטר מהצבא חש"צ לא יחול עליו(. יעקב רובין, שייצג את יהודה מאיר, אמר שאין 

מה לחשוש ואז התחלתי לחשוד שלא באמת משחררים אותו מהצבא ודרשתי מסמכים נוספים. 

תחילה לא הסכימו לתת לי את סיכום הראיון שלו עם ראש מינהל הסגל. בסוף קיבלתי אותו ואז 

ר שמאיר לא משתחרר מהצבא אלא מוצא לחופשה ומנסים לארגן לו השאלה לגוף בטחוני התבר

 אחר עד שיגיע לגיל ארבעים ויוכל לממש את זכויות הפרישה שלו". 

בדצמבר קיבל בג"ץ את העתירה ובפסק דין  24-בנובמבר התקיים הדיון בעתירה ובבוקרו של ה 7-ב

 'בהירות-אי'האם ניתן לדבר כלל על יר לדין. "תקדימי, הורה לפצ"ר להעמיד את יהודה מא

כאשר מדובר בהוראה להוציא אנשים מביתם, לכבול ידיהם ולחסום פיהם, להכות בהם  'עירפול'ו

-מעשים מסוג זה מקוממים כל בן" כתב השופט בייסקי, "...באלות כדי לשבור ידיהם ורגליהם?

 ".ליהםבהירות אינם יכולים לחפות ע-תרבות ושום ערפל או אי

הרשיע  1991באפריל  8-במשך למעלה משנה התנהל משפטו של יהודה מאיר בפני בית הדין הצבאי וב

אותו בית הדין וגזר עליו הורדה בדרגה מאל"מ לטוראי. בעקבות גזר הדין כתב משה נגבי ב'חדשות': 

אשר נגד  "חייבים להסיר את הכובע בפני האגודה לזכויות האזרח ויועצה המשפטי יהושע שופמן,

דין שופמן הסביר -כל הסיכויים והתקדימים עתר לבג"ץ שיצווה להעמיד את אל"מ מאיר לדין. עורך

אז, כי גימוד פקודה נושאת דגל שחור לממדים של עברה משמעתית ו'הענשת' האחראי לה בנזיפה 

 לוקס מהצבא, מטילים כתם בל יימחה על צה"ל ועל המשפט הצבאי".-ובפרישה בתנאי דה

הדין בעניינו של יהודה מאיר שימש בסיס למערך שיעור של קצין חינוך ראשי בצה"ל, על מנת  פסק

 ללמד את חיילי צה"ל מהי פקודה בלתי חוקית בעליל.

 הריסת בתים

הריסת בתי משפחותיהם של חשודים  -צה"ל עושה שימוש באמצעי ענישה חריף וייחודי לישראל 

ה בעקביות עתירות, שהוגשו נגד עצם חוקיותה של הריסת בפעולות נגד ישראלים. לאחר שבג"ץ דח

בתים, החליטה האגודה לעתור לבג"ץ בדרישה לאפשר לבעלי בתים המיועדים להריסה זכות לערער 

קיבל בג"ץ את העתירה, הנשיא שמגר, שכתב את פסק  1989-על ההחלטה. בפסק דין תקדימי מ

גבוה לצדק, לא סגר שעריו מאז כינון הממשל משפט הזה, בשבתו כבית משפט הדין, נימק: "בית ה

, בפני תלונותיהם וערעוריהם של תושבי יהודה ושומרון ועזה, ונהג בהם לפי אותן 1967הצבאי ביוני 

אמות המידה המיושמות על ידינו לגבי כל מי ששוטח בפנינו ענייניו. אין הצדקה משפטית או אחרת 

ת לאחר מעשה, נעלה את הסף ונמאן לשמוע טיעון נגד לכך, שדווקא בעניין שתוצאותיו אינן הפיכו

מבצעיות בהן עניין הביקורת -יש נסיבות צבאיותהשופט שמגר ציין גם כי " ."מעשי המינהל

השיפוטית אינו מתיישב עם תנאי המקום והזמן, או עם אופיין של הנסיבות; למשל, כאשר יחידה 

ק מכשול או להתגבר על התנגדות, או צבאית מבצעת פעולה מבצעית אשר במסגרתה עליה לסל

להגיב על אתר על התקפה על כוחות הצבא או על אזרחים שנתקיימה אותו זמן, או נסיבות כיוצא 

באלה בהן רואה הרשות הצבאית המוסמכת צורך מבצעי בפעולה מידיית. לפי עצם מהותו של העניין 

יש לציין, . "ועה מתחייב על אתראין, בנסיבות כאלה, מקום להשהייה בפעולה הצבאית, אשר ביצ

כי ניתן לספור על אצבעות יד אחת את העתירות נגד הריסת בית שהתקבלו, מתוך מאות עתירות 

 שהוגשו לבג"ץ.
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החליט צה"ל "לגלח" עשרות בתים וחנויות במטרה להרחיב רחוב שלם במחנה הפליטים  1992-ב

ייל המילואים אמנון פומרנץ ז"ל שתעה בורייג' בעקבות מעשה לינץ' שביצעו תושבי המחנה בח-אל

בדרכו ונקלע למחנה. ההריסה המסיווית החלה ללא דיחוי והאגודה מיהרה לעתור לבג"ץ בדרישה 

מתן וילנאי, וזה  –למתן זכות ערעור לפני ההריסה. בג"ץ זימן אליו את אלוף פיקוד הדרום דאז 

צבאי ולא נתקבלה כפעולה  שיכנע את השופטים כי "ההחלטה על ההריסה מושתתת על צורך

 בורייג'. -עונשית". באישור בג"ץ הרס צה"ל עשרות בתים במחנה אל

העתירה למתן זכות הערעור עוררה כעס ומשכה אל האגודה ביקורת מצד אנשים, שסברו כי בכך 

האגודה מעניקה לגיטימציה להריסת בתים. כך למשל טענה חברת האגודה מאיה רוזנפלד 

: "...לא חוסר האנושיות והאכזריות שבמחיקת בתיהם והרס 1990אוקטובר מירושלים במכתב מ

פרנסתם של עשרות משפחות, עמדו לנגד עיניו של נציג האגודה, שכן 'דרישות הביטחון' עומדות מעל 

לכול. מה שהטריד אותו היה מניעת זכות הערעור במועדו..." מנגד צוירו על קירות משרדה של 

ידי אנשי ימין שהתנגדו לעתירה.  יהושע שופמן השיב על הביקורת בהסבר האגודה סיסמאות גנאי ב

שזכות הערעור מנעה במקרים מסוימים הריסת בתים בטעות )כפי שקרה למשל בכפר ביתא( 

ובמקרים אחרים הצליחה להפחית את הנזק מהריסה מלאה להריסה חלקית או לאטימה של הבית. 

ריסת בית משפחתו של אדם שדרס חייל )הצו הוצא אחרי בעקבות השגה שהגישה האגודה נגד צו לה

שחייל אחר הרג את הדורס( בוטל הצו והבית שפתחיו נאטמו נפתח והוחזר לידי האלמנה וילדיה. 

"התחושה הייתה שהפרוצדורה היא הערוץ היחיד" אומרת נטע זיו, "והרציונליזציה שנתנו לעצמנו 

ובאמת ההריסות פחתו. אם כי אי אפשר לדעת אם היא שבמקרים מסוימים זה מונע את ההריסה. 

 העתירות שלנו הן שהביאו להפחתת ההריסות או שהמצב השתנה".
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בדרישה להכיר בתוקפו של גיור  ,נגד מינהל האוכלוסין במשרד הפניםץ ”הוגשה עתירה לבג 1987-ב

האגודה ייצגה שני גרים שהתגיירו בגיור לא אורתודוכסי, שנעשה בחו"ל, לצורך רישום בישראל. 

נות לבית קונסרבטיבי, וכן גיורת שהתגיירה בגיור אורתודוכסי, אך סירבה מטעמים עקרוניים לפ

הדין הרבני כדי לקבל אישור ליהדותה. בית המשפט קיבל את העתירה ופסק, כי מי שהתגייר מחוץ 

לישראל בקהילה דתית כלשהי זכאי להירשם כיהודי במרשם האוכלוסין. בית המשפט קבע, כי 

ם למשרד הפנים אין סמכות להפנות לבתי הדין הרבניים עולים שהתגיירו, ומחובתו לרשמם כיהודי

   בחו"ל. –בין אם אורתודוכסית ובין אם לאו  –פי תעודת גיור שהוציאה קהילה יהודית -על

שמחות לאפשר -הוציאה המועצה הדתית בירושלים הנחיות, האוסרות על בעלי אולמי 1989-ב

הופעות של רקדניות בטן. לאיסור נלווה איום, שהפרתו תביא לביטול תעודת הכשרות של האולם. 

ה בכך ניסיון לכפות נורמות דתיות באמצעות תעודת הכשרות, בניגוד לחוק שקבע כי האגודה ראת

רב הנותן תעודת כשרות חייב להתחשב בשיקולי כשרות בלבד. לאחר שפנייה למועצה הדתית לא 

, בשמה של רקדנית הבטן אילנה נגד הרבנות הראשית בירושליםהועילה, עתרה האגודה לבג"ץ 

קבעו, וקיבלו את עמדת האגודה  האמורה. שופטי בג"ץ מדיניותהול את בדרישה לפס רסקין ז"ל,

 תן תעודות הכשרותמת אך ורק לכשרות המזון, ואין להתנות א ייחסתהלעודת כשרות תשעל מתן 

 לבתי אוכל באי הופעת רקדניות בטן. אילנה רסקין נפטרה מסרטן שנים אחדות לאחר פסק הדין.

ות את המציאות. במקרה זה הרבנות עמדה במריה והמשיכה לא תמיד הצלחות בבית המשפט משנ

 להתנות מתן תעודות כשרות בהעדר מופעים בלתי צנועים. 

פנה ליונל קסטנבאום לעזרת האגודה. לאחר שאשתו נפטרה הוא ביקש לחרוט על מצבתה  1991-ב

את שמה באותיות לטיניות, ואת שנות לידתה ופטירתה לפי הלוח הכללי. החברה קדישא 'קהלת 

החברה קבעו במפורש כי הרישום על גבי המצבות  תקנות היסוד שלירושלים', מנעה זאת, בטענה ש

האגודה הגישה תביעה ייעשה אך ורק בשפה העברית ובהתאם ללוח העברי.  שהיא מחזיקהבחלקות 

לבית המשפט המחוזי בירושלים. השופט זיילר קיבל את התביעה, והחברה קדישא ערערה על 

חשוב ותקדימי הכיר בית המשפט  ההחלטה לבית המשפט העליון, אשר דחה את הערעור. בפסק דין

העליון בזכות בן משפחתו של נפטר לבחור את הדרך הראויה בעיניו להנצחתו וקבע, כי זכותו של 

אדם לחרוט על מצבת בן משפחתו את שמו באותיות לועזיות ואת תאריכי לידתו ומותו בספרות. 

, ונוהגת בסבלנות, פשית ממעטת בהטלת הגבלות על בחירותיו הרצוניות של הפרטוחברה ח"

וזאת גם כאשר המדובר בהליכה ", נאמר בפסק הדין, "סיון להבין את האחריבסובלנות ואף בנ

 "..בדרכים שאינן נראות בעיני הרוב כמקובלות או כרצויות.
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 אור אדום

האגודה פעלה מזה זמן רב נגד אלימות משטרתית שנפגעו ממנה אזרחים ממגזרי אוכלוסייה שונים. 

משל, טיפלה האגודה בתלונות ממקורות שונים על כוח רב שהפעילה משטרת ישראל , ל1987בסתיו 

אלימות של חרדים ברחוב שבטי ישראל ובשכונת רמות בירושלים. -כדי לפזר התקהלויות לא

במקרה אחד התלונן תושב מאה שערים כי הוכה קשות וארוכות בידי שוטרים רבים בעת שהיה 

נוספות השתמשו השוטרים בגז מדמיע לפיזור המתקהלים. בתוך תחנת המשטרה. לפי תלונות 

צוותי מתנדבים של האגודה ערכו סיורים בבתי מעצר ופרסמו דוחות על ממצאים קשים. בתחילת 

, למשל, הוגש לשר המשטרה דו"ח ובו נקבע כי בית מעצר דרום, בבאר שבע, אינו ראוי למגורי 1989

 אנוש.

התעמרות כלפי אזרחים, והיחס הסלחני כלפי התופעה היו התופעה הנרחבת של אלימות שוטרים ו

. בין הפעילים המרכזיים בעמותה היו 1987הרקע להקמתה של עמותה בשם "אור אדום" בדצמבר 

גיל וגיל רונן. כמה עשרות מתנדבים, חברי העמותה, איישו -יואב בר, אלי סעדון, גבי ניצן, אהוד עין

ות על אלימות של שוטרים כלפי אזרחים ישראלים וכלפי לילה מוקד טלפוני וקיבלו תלונ-לילה

 תושבי השטחים. 

, לאחר שנתיים וחצי של פעילות עצמאית, נתקלה "אור אדום" בקשיים ארגוניים 1990ביולי 

ותקציביים והחליטה להצטרף לאגודה לזכויות האזרח. על פי הסכם שנחתם עם האגודה שימשה 

העסקת רכזת, מיכל אהרוני, שעבדה בחצי משרה במשרד יתרת התקציב העצמאי של אור אדום ל

התל אביבי של האגודה וריכזה את עבודת המתנדבים בתחום זה. ההחלטה הצדיקה את עצמה: 

עשרות תלונות בנושאי משטרה שהגיעו לאגודה טופלו באופן מקצועי ויסודי, הטיפול בתלונות 

ופרסום המקרים בכלי התקשורת  והמעקב אחריהן התייעלו בשל יצירת קשרים עם הרשויות,

הביאה לחיזוק המודעות בציבור הישראלי בנוגע לאלימות שוטרים. לאחר ההצטרפות לאגודה 

 הורחבה פעולת "אור אדום" וכללה טיפול בתופעה של מעצרי שווא ובתנאים בבתי מעצר. 

ר להקמת ועדה, על ידי ש 1993-המודעות הגוברת לתופעת האלימות המשטרתית הביאה ב

המשטרה, שהתבקשה להגיש המלצות לטיפול בתופעה. לראש הוועדה מונה מרדכי קרמניצר, חבר 

מרכזי באגודה.  מיכל אהרוני ואורנה שם טוב )רכזת פרויקט החינוך לכוחות הביטחון( הגישו  

לוועדה תזכיר מפורט על סמך נסיונה של האגודה, על תופעת אלימות השוטרים. בדו"ח הוועדה, 

, נקבע כי התופעות של שימוש בכוח מופרז והתעמרות מצד שוטרים חמורות 1994-בשפורסם 

בישראל יותר מאשר במדינות רבות בעולם. אחת מהמלצות ועדת קרמניצר הייתה "העברת המסר 

החינוכי לשוטרים מן השורה ישירות על ידי מפקדיהם, תוך מתן דגש מיוחד לזכויות השוויון 

 ולזכויות המיעוט". 

מצד אחד, ניהלה האגודה מעקב אחר מדיניות המשטרה ופעולותיה, דרך פרויקט "אור אדום", כך, 

נמתחה ביקורת והוגשו תלונות. מהצד השני, באמצעות פרויקט החינוך לכוחות הביטחון, פעלה 

האגודה ליצירת מחויבות מעשית של המערכת )המשטרה ומג"ב( ושל השוטרים, ובראשם 

תפקידם. זאת, כדי להגביר את המודעות של שוטרי מג"ב והמשטרה המפקדים, כחלק הכרחי מ

לסמכות ולכוח הרב שברשותם ולפתח איתם כלים ויכולות להשתמש בהם בצורה רגישה, מושכלת 

 ומודעת לזכויות האדם.  
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 זכויות חברתיות

העלה דייב קרצמר בעיה לדיון בהנהלה: אדם שקיבל דיור בשכירות סוציאלית ממשרד  1980-ב

השיכון ביישוב מסוים אינו יכול לעבור ליישוב אחר )למשל מסיבות משפחתיות( משום שלפי הסכם 

בין משרד השיכון למרכז השלטון המקומי גם אם קיים שיכון ביישוב החדש, אין מתירים את 

המעבר אלא בהסכמת הרשות הקולטת. "נראה שמתן זכות וטו רחבה כזו לראש הרשות המקומית 

ריפה בחופש התנועה", אמר קרצמר. הוחלט לשלוח מכתבים לרשויות וכאשר יהיה פוגע בצורה ח

 לשקול הגשת בג"ץ.  -מקרה מתאים 

אמריקאית, -מייסדי האגודה ומוביליה במשך שנים רבות התחנכו על ברכי האסכולה הליברלית

ה כמשניות. הרואה בזכויות האזרחיות זכויות 'קלאסיות', ואילו הזכויות החברתיות נתפסות בעיני

כך קרה שגם כאשר הגיעו לשולחנה של האגודה הפרות של זכויות חברתיות, הן נבחנו מהזווית של 

 חופש התנועה. –זכויות אזרחיות. במקרה הזה 

, כאשר אביגדור פלדמן, אז מלגאי בשנת עבודה באגודה, 1987-פעמית מקו זה הייתה ב-חריגה חד

ם העבריים, ששהו בארץ באופן בלתי חוקי במשך שנים עתר לבג"ץ בשם עשרה מבני קהילת הכושי

רבות. העשרה ויתרו על אזרחותם האמריקאית, וכך נמנע גירושם בחזרה לארץ מוצאם.  שר הפנים 

סירב לתת להם היתר לעבוד בישראל. פלדמן טען בעתירה, כי הזכות לעבוד ולהתפרנס בכבוד היא 

ם שוהים בארץ שלא כחוק. השופט גבריאל בך, זכות יסוד, ואין לשלול אותה מאנשים גם אם ה

אין לשלול זכויות בסיסיות מסוימות אף מבני ש"הטענה שכתב את פסק הדין בעתירה, קיבל את 

נראה לי, כי אבל דחה את העתירה למתן היתרי עבודה: " ."אדם אשר שוהים במדינה שלא כדין

להשלים עם מצב, בו יוכלו אנשים ...  אין ...מתן היתר לעבודה שייך לענין זה לקטגוריה נפרדת. 

שאינם אזרחי המדינה והשוהים בה באורח בלתי חוקי, לאלץ את רשויות המדינה לאפשר להם 

 .."להשתלב בחיי עבודה ובחיי הכלכלה התקינים.

עו"ד מיכאל אטלן, כיום יועץ משפטי במשרד העבודה והרווחה ומומחה לזכויות חברתיות, נתן 

ייעוץ משפטי לתושבי בית שמש, כמתנדב של העמותה לקידום בית שמש.  בסוף שנות השמונים

"הגיעה אלי לייעוץ אשה חולת נפש, שאינה זקוקה לאשפוז אך אינה מתפקדת במידה כזו שיקבלו 

 500אותה לעבודה. היא גרה עם אמא שלה, נכה, שתיהן בקושי מתפקדות, מתקיימות מקיצבה של 

ואין מי שילווה אותן מול הרשויות. התברר שמאז פנייתה שקל ולא יכולות לייצג את עצמן 

הראשונה ללשכת הרווחה, שנה קודם, לא ביקר אצלה עובד סוציאלי ולו פעם אחת", הוא מספר. 

"פניתי ללשכת הרווחה ונעניתי שיש להם מצוקת תקנים. כחבר האגודה לזכויות האזרח פניתי 

של זכויות אדם ולא במנדט של האגודה.  issueלאגודה. לאחר בדיקה משפטית השיבו לי שזה לא 

באותו זמן לא ידעתי על זכויות חברתיות אבל זה נראה לי תמוה. פניתי לקרצמר שהיה יו"ר ההנהלה 

והוא הציע שאכתוב נייר עבודה להנהלה. בנקודה זו גם אני וגם האגודה התחלנו את העיסוק 

 בזכויות חברתיות. "

רות והגיש להנהלה מסמך מפורט ובו הסביר כי הזכויות הכלכליות, אטלן נענה לאתגר, בדק את הספ

החברתיות והתרבותיות מושתתות על אותו רציונל העומד בבסיס הזכויות האזרחיות והפוליטיות, 

ואף מהוות תנאי הכרחי למימוש הזכויות האזרחיות פוליטיות. "אם עקרון כיבוד האדם מחייב 
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משל, הרי שהוא מחייב לפחות באותה מידה הגנה על זכות לתנאי הגנה על זכות כמו חופש המצפון, ל

 קיום פיסיים אנושיים או להזדמנות שווה להשגתם של תנאים כאלה." כתב אטלן. 

משתתפים בהנהלת האגודה, במהלכו צוין הצורך להגן על אנשים -נערך דיון רב 1990בנובמבר 

ו דאגה מ"היסחפות כוללת לתחומי החסרים תנאי קיום בסיסיים ביותר, אך המשתתפים הביע

הרווחה", כמו כן הושמעו דעות בעניין שמירת הייחודיות של האגודה. "ההנהלה לא ראתה את 

הזכויות החברתיות כמשהו שהכלים המשפטיים יכולים להצליח בו", אומר יהושע שופמן, אז היועץ 

. עסקנו מעט ACLUשל  המשפטי של האגודה, "צריך גם להודות שהאגודה הוקמה על יסוד הדגם

בזכויות חברתיות אבל מהיבטים של שוויון )חינוך( וחירות )אשפוז פסיכיאטרי(".  מי שתמכה 

בנושא בחום הייתה חברת ההנהלה החדשה, לאה שקדיאל.  על אף החששות התקבלה בתום הדיון 

 יות. החלטה עקרונית להרחיב את טיפול האגודה לתחומים שמעבר לזכויות אזרחיות ופוליט
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 הקמת 'בזכות'

בהכנת עתירה לבג"ץ נגד ההמתנה הממושכת  1991-דין ותיקה באגודה, עסקה ב-נטע זיו, עורכת

ל'השמה חוץ ביתית' של אנשים עם פיגור שכלי, לאחר שמספר הממתינים, בתור למקום במוסדות 

ל, מרצה . במהלך הכנת העתירה נפגשה עם פרופ' סטנלי הר ז"700-לאנשים עם פיגור, הגיע ל

למשפטים באוניברסיטת מרילנד ופעיל למען זכויות של אנשים עם מוגבלות שכלית מארצות 

הברית, ששהה בישראל בשנת שבתון וחקר את מצב זכויות האנשים עם מוגבלות בישראל. הר פתח 

בפני זיו עולם שלם, כדבריה. זמן קצר אחר כך הייתה זיו בביקור בארצות הברית ונפגשה שם עם 

י פלאי, ששהה בוושינגטון במסגרת תכנית המשפטנים של הקרן החדשה. פלאי עשה את דוד

ההתמחות שלו בפרויקט בריאות הנפש, ו'נדלק', כדבריו, על התחום. לאחר שסיפרה לו על העתירה 

שהיא מכינה עלה הרעיון שאת השנה השנייה של התכנית יעשה באגודה ויעסוק בזכויות אנשים עם 

 מוגבלות.

, כשפלאי הגיע לארץ, הציעה זיו להנהלת אגודה להקים פרויקט שיעסוק בזכויות של 1991סט באוגו

אנשים עם נכות התפתחותית. חברי ההנהלה היו מסויגים, כל אחד מסיבות אחרות, אך בסופו של 

דבר הוחלט: "במסגרת המדיניות החדשה להרחיב את פעילות האגודה לתחום הזכויות 

מחליטים לפתח פעילות יזומה במגזר זכויות המפגר. הפעילות תרוכז,  הסוציאליות והחברתיות

בהתאם להצעת המחלקה המשפטית, ע"י המלגאי החדש". מיכאל אטלן התאכזב: "ראיתי את זה 

 כתפיסה מוגבלת של יישום ההחלטה ההיא".

בעלי במהלך שנת העבודה שלו באגודה הגיש פלאי שתי עתירות הנוגעות לזכות לחינוך של ילדים 

מוגבלות. האחת, בשם ילד חרש מתל אביב, שנזקק לתרגום לשפת סימנים כדי ללמוד בכתה רגילה. 

השנייה, בשם ילד עם שיתוק מוחין, שהוכנס למוסד המיועד לילדים עם פיגור, אף שהאינטליגנציה 

שלו נורמלית. עתירה אחרת עסקה בזכותו של אדם, הסובל ממוגבלות קשה, לקבל משכנתא. כל 

 עתירות הצליחו והושג בהן הסדר, בלחץ בית המשפט. ה

עד מהרה התברר שנכויות התפתחויות הן רק חלק קטן מהתמונה ושהפרויקט צריך לעסוק בכל 

המוגבלויות ובכל תחומי החיים. הייתה התלבטות אם הפרויקט צריך להישאר חלק מהאגודה. מצד 

לכאורה מבדל אותם. מצד שני היה ברור  אחד המטרה היא לשלב אנשים עם מוגבלות וארגון נפרד

שמבחינה מעשית כדי לקדם את התחום נכון בשלב זה להקים גוף שיהיה לצד האגודה אבל נפרד 

 ממנה, וישתמש בכלי הקהילתי לצד הכלי המשפטי. 

, בשם 'בזכות'.  בשלב זה (spin-off organization)להקים ארגון נפרד  1992כך הוחלט בשנת 

אי אריאלה אופיר, שהייתה בתחילה יועצת משפטית ובהמשך מנכ"ל בזכות, ולימים החליפה את פל

הנציבה הראשונה לזכויות אנשים עם מוגבלות. 'בזכות' היא כיום עמותה עצמאית הפועלת בהצלחה 

 רבה לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.
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 גירוש אנשי החמאס 

חלה עלייה בפיגועים שביצעו אנשי החמאס והג'יהאד האיסלמי נגד אזרחים  1992דצמבר בתחילת 

, כשהיה בדרכו מביתו סים טולדנונ חטפו אנשי חמאס את איש משמר הגבול 13.12.92-ישראלים. ב

בדצמבר,  16-לבסיס שבו שירת בלוד. יומיים לאחר מכן נמצאה גופתו במדבר יהודה. למחרת, ב

לגרש ללבנון "מסיתים לפעולות טרור". ההחלטה הוצאה לפועל מיד, אך לא ניתן החליטה הממשלה 

 לה פרסום. 

יהושע שופמן הרצה באותו יום בלשכת עורכי הדין בירושלים, במסגרת דיון על פרטיות 

ופסיכיאטריה. באולם נכחו גם אנשי פרקליטות המדינה. "הייתה הרגשה שיש תכונה בפרקליטות, 

מספר. "יצאתי משם ומישהו הביא לי הודעה שאשתי מחפשת אותי דחוף.  שקורה משהו". הוא

כשהתקשרתי אמרה שכל העולם מחפש אותי. חזרתי הביתה, ניסיתי לברר עם גורמים בצבא 

ובפרקליטות והם אמרו 'אנחנו לא יכולים להגיד לכם'. דיברתי עם לאה צמל או אנדרה רוזנטל והם 

 אמרו שיש מידע על גירוש".

וצמל , מטעם המוקד להגנת הפרט, ניסו בינתיים להשיג מהשופט אהרן ברק שהיה באותו  רוזנטל

ערב השופט התורן בבית המשפט העליון, צו למניעת הגירוש. ברק סירב לבקשתם להוציא צו מניעה 

כללי, ודרש לקבל שמות של מגורשים. צמל הכינה אפוא עתירות עם שמות שהצליחה להשיג, 

העתירות בזו אחר זו לביתו של ברק. הוא התקשר לשופמן, שחיכה למידע  כשרוזנטל לוקח את

בביתו, וסיפר לו שהשופט ברק נתן צו ביניים לגבי כל העתירות שהוגשו לו. שופמן נועץ עם רות 

גביזון, אז יו"ר הנהלת האגודה, ועם חברים אחרים, אם לעתור לבג"ץ. הייתה התלבטות אם בג"ץ 

האגודה בעניין זה. תוך כדי ההתייעצויות הגיע מידע שהגירוש כבר החל. יכיר בזכות העמידה של 

ידו, מטעם האגודה לזכויות האזרח, ובה ביקש צו ביניים -בסופו של דבר כתב שופמן עתירה בכתב

כללי, שימנע באופן זמני את הגירוש, עד לדיון בבית המשפט. "לפי מידע שהגיע לעותרת סמוך 

ירוש כבר החל ואוטובוסים יצאו ממתקן הכליאה בקציעות בדרכם לחצות" נכתב בעתירה, "הג

... אם אכן ניתן צו המאפשר גירוש ללא זכות טיעון, צו זה הוא בטל ובלתי  22:00לצפון בשעה 

, שבו  ננזף ברק, שהיה אז היועץ המשפטי 1976חוקי". בעתירה צוטט גם פסק דין נתשה, משנת 

ם פלסטיניים, לפני קיום דיון שנקבע בעניינם בפני שופט לממשלה, על שהתיר גירוש שני תושבי

 בג"ץ, משה עציוני. 

חוץ היו צוותי "היה לילה גשום", מספר שופמן, "הגענו, דנה בריסקמן ואני, לבית של ברק. ב

טלוויזיה. ההרגשה הייתה קשה, התייסרנו אבל אמרנו אין ברירה. ברק היה בטלפון עם אלון גילון 

 )אז סגן רשם בית המשפט העליון( למיטב זכרוני, שהכתיב לו את החלטת הממשלה. ישבנו שם, 

 וקר.בב 10:00הוא עיין בעתירה, כתב בכתב ידו: 'צו ביניים כמבוקש' וקבע דיון לשעה 

"דנה התקשרה מביתו של ברק לשופט אלון גילון להכתיב לו את הצו. הלכנו למשרד של האגודה 

ברחוב דיסקין, שלחנו את צו הביניים בפקס לצבא, ואז חזרתי הביתה וניסיתי לישון. בסביבות 

 שלוש לפנות בוקר צלצל הטלפון והודיעו לי שהדיון הוקדם לחמש בבוקר.  התקשרתי לרותי גביזון

ואמרתי שאני חושב שאין לנו סיכוי. הלכנו לבית המשפט העליון, הופעה ראשונה בבניין החדש, היה 

 נכנסים כאילו הכל כרגיל". -שמגר, אלון וברק  –ערפל כבד. חמש בבוקר ושלושת השופטים 
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החל דיון שבו טענו יהושע שופמן, אנדרה רוזנטל ולאה צמל מטעם העותרים. היועץ המשפטי 

יוסף חריש, טען מטעם המדינה, לאחר שפרקליטת המדינה דורית בייניש ומנהלת מחלקת  לממשלה,

הבג"צים נילי ארד סירבו להגן על החלטת הגירוש. אז יצאו השופטים להתייעצות. כשחזרו הודיעו 

על החלטתם להרחיב את ההרכב לשבעה שופטים וזימנו את הרמטכ"ל או סגנו להופיע בפניהם 

 עשרה. -בשעה אחת

עיניים, המתנה. -עצירים יושבים מכוסי 415"האוטובוסים חונים קרוב לגבול", ממשיך שופמן, "

הגיע אהוד ברק שהתחיל לתאר את המצב הבטחוני ואת חטיפת נסים טולדאנו ז"ל, ואז אמר: יכול 

להיות שטעינו. אולי לא היינו צריכים לעשות מה שעשינו אבל עכשיו הם יושבים ליד הגבול ואם 

רו להחזיר אותם זה ייתפס כניצחון מוראלי של החמאס, שייתן מוטיבציה לחמאס והתוצאות תו

 יכולות להיות קשות מאוד. זה היה מאוד אפקטיבי." 

לאחר התייעצות ממושכת חזרו השופטים והודיעו שברוב של חמישה נגד שניים החליטו לבטל את 

ש. האוטובוסים חצו את הגבול ופרקו את צו המניעה הזמני שהוציא ולאפשר לצה"ל להמשיך בגירו

מטענם האנושי בצדו הלבנוני. יחד עם זאת בג"ץ הוציא צו על תנאי המורה לשר הביטחון ולצה"ל 

 לנמק את החלטת הגירוש.

לאחר החלטת בג"ץ הראו באחת ממהדורות החדשות בטלוויזיה את שופמן ביציאה מבית המשפט. 

החלטה שהיא לדעת האגודה בלתי חוקית, והביע תקווה כי הוא הביע צער על כך שבג"ץ נתן יד ל

כך הופיע על המסך ראש -לאחר קיום הדיון לגופו של עניין יקבל בית המשפט את העתירה. מיד אחר

הממשלה יצחק רבין, ותקף את האגודה במילים חריפות כשהוא פותח במלים "ראיתי את פרקליט 

 האגודה לזכויות החמאס". 

יים דיון לגופה של העתירה. כעבור עשרה ימים פורסם פסק הדין, ובו  נקבע כי  באמצע ינואר התק

הצו החדש שהוציאו אלופי הפיקודים, לפיו ניתן לגרש ללא מתן זכות טיעון, אינו חוקי. עם זאת 

של הצווים, וכי המגורשים רשאים לממש  מראש אינו פוגם בתוקפם הטיעוןקיום זכות -אינקבע כי 

ע שלהם בדיעבד. בית המשפט קבע שצריך לאפשר להם להופיע בפני הוועדה את זכות השימו

המייעצת, להשמיע טענותיהם, והדבר יכול להיעשות בכל מקום בו יכול צה"ל להבטיח את תקינות 

 הדיון. 

הדין, -פסק"קיבלתי הרבה איומים טלפוניים, עליי ועל משפחתי". מספר שופמן, "למחרת פרסום 

 כשכבר הפסדנו, מצאתי את ארבעת צמיגי המכונית שלי חתוכים והרדיאטור מנוקב." 

מאחר שלא התקיים דיון פרטני לגבי כל אחד מהמגורשים, התגלו בימים שאחרי הגירוש עובדות 

מתמיהות. יוסף ג'בארין, אז רכז השטחים של האגודה, טיפל בעניינו של תושב חברון שגורש בטעות. 

א הוחזר לאחר ימים אחדים כאשר הטעות התבררה" מספר ג'בארין, "ייצגנו אותו בדרישה "הו

לפיצויים על עוגמת הנפש והסבל שנגרם לו ולאחר שהוכחנו שלא היה בסיס עובדתי לגרוש, הוא 

קיבל פיצויים בפשרה, לפני שהתיק הגיע לבית המשפט. תמר פלג גילתה שכמה מהמגורשים היו 

קודם. הם שוחררו ימים אחדים לפני תום מעצרם, בהסכמת השב"כ, ופתאום  עצירים מינהליים

 הפכו להיות מסוכנים". 
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, עוד לפני פרוץ האינתיפאדה, עתרה האגודה לבג"ץ נגד גירוש תושבים מהשטחים 1987-ב

נווה, וכי על ’)פרשת עפו(. דייב קרצמר, שהגיש את העתירה, טען כי הגירוש נוגד את אמנת ג

לאומי. בית -להושיט סעד לאדם שנפגע ממעשה שהוא אסור לפי המשפט הבין בית המשפט

נווה אוסרת רק על גירוש המוני, וכי בכל מקרה, ’המשפט דחה את הטענות וקבע, כי אמנת ג

 לאומי, ולא בבית משפט ישראלי. -היא מחייבת את ישראל רק במישור הבין

פלסטינים מהגדה ומעזה.  12גרש החליטה הממשלה, בראשות יצחק שמיר, ל 1992בינואר 

תמר פלג ייצגה שניים מהמיועדים לגירוש, תושבי עזה, בפני הוועדה המייעצת שהייתה צריכה 

להמליץ בפני אלוף הפיקוד. "לאחר ששתי עתירות פרוצדורליות שהגשנו נדחו והוועדה 

י נימוקים המליצה להמשיך בגירוש," מספר דן יקיר, "הגשתי עתירה נגד הגירוש ובה העלית

 משפטיים חדשים למה האיסור על גירוש משטח כבוש הוא מוחלט לפי אמנת ג'נווה. 

"זו הייתה בעצם עתירת המשך לבג"ץ עפו. דייב קרצמר, שהופיע בעניין עפו, גילה כמה שנים 

, שהיא טיוטה לאמנת ג'נווה, שם 1934-כך בספרייה באוקספורד את טיוטת טוקיו מ-אחר

לא היה מוחלט, וכתוצאה ממה שקרה במלחמת העולם השנייה הוחמר האיסור על גירוש 

האיסור ונהפך למוחלט. המסמך הזה משמיט את הקרקע מתחת לטיעון המרכזי של שמגר 

דין עפו, לפיו אמנת ג'נווה באה למנוע גירושים המוניים מהסוג שהנאצים נקטו בהם -בפסק

  בתקופת המלחמה ואינה אוסרת גירוש אינדיווידואלי.

"ברק ישב בראש ההרכב והיו לנו תקוות גדולות לבשורה חדשה. בדיון הראשון ברק פתח 

דין -ואמר שהוא כבר הרבה זמן מוטרד  מהפרקטיקה של החומר החסוי והציע שימונה עורך

מיוחד, חיצוני, שיהיה מקובל גם על פרקליטות המדינה ולאותו עורך דין יתאפשר לעיין 

ת. הוא ביקש מהצדדים תגובתם בכתב להצעות. אנחנו הסכמנו בחומר החסוי ולשאול שאלו

באופן מסויג להצעה אבל הפרקליטות הביאה את עמדת השב"כ, שהתנגד להצעה. הדיון 

התנהל בעצלתיים וגם הפרקליטות לא לחצה לקיים את הדיון. ביוני נבחרה ממשלת רבין, 

חודשים, שלאחר מכן קוצר  ורבין החליט להמיר את צווי הגירוש במעצר מינהלי של שישה

 בערעורים לארבעה חודשים. וכך טיוטת טוקיו לא נדונה. 

, נגד גירוש קרובי משפחה של מחבלים מתאבדים 2002"בעתירה, שהגישה האגודה בשנת 

מהגדה המערבית לרצועת עזה, העלינו שוב את טיוטת טוקיו ושוב היא לא נדונה, כי נקבע 

 ם מגורים'".שאין מדובר בגירוש אלא ב'תיחו

 

כמו במקרים קודמים שבהם עתרה האגודה לבית המשפט בדרישה למתן זכות טיעון למי שעומדים 

להפר את זכויותיו, שוב התעורר גל של ביקורת מהכיוון הרדיקלי, בטענה שמה שמטריד את האגודה 

אינטרס אינו עצם הפרת הזכויות אלא העדר הליך הוגן וכי בהגשת עתירה לבג"ץ האגודה משרתת 

של המדינה להציג כלפי חוץ דימוי נאור. "האגודה התלבטה בשאלות האלו", אומרת נטע זיו, "אבל 

 תמיד הגיעה למסקנה שאם יש מקום לתקיפה משפטית צריך לנצל אותו."

 “The history of liberty has largely been the history of the observance of procedural safe-

guards” 
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שופמן את השופט האמריקאי פליקס פרנקפורטר, ומוסיף "כדי להגן על זכויות אדם צריך  מצטט

דין שגירוש -להגן על הפרוצדורה. האגודה טענה בעתירות קודמות כל טיעון אפשרי כדי לקבל פסק

הוא בלתי חוקי, ונכשלה )ראו מסגרת( הדרישה לזכות טיעון לפני גירוש עושה שימוש בפרוצדורה 

איש, שרובם אינם בכירים, אי אפשר  415-פני ההפרה. ברגע שצריך לתת זכות טיעון לכמכשול ב

 לגרש אותם."

"אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה יקרה אם נעתור לבג"ץ ונפסיד", אומר דייב קרצמר, "האם 

לא נחזק את המערכת ונגביר את הלגיטימציה למה שהם עושים? אבל יש לזה כוח מרסן, לפעמים 

 בג"ץ."-ו בטרוםאפיל
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 תיתפעילות ציבורית ותקשור

מתוך הבנה, שכדי להגיע לציבור הרחב נדרשת פעילות מקצועית מול התקשורת, החליטה האגודה 

הוקמה, כאמור, מחלקה לקשרי חוץ )כיום המחלקה  1994-בסוף שנות השמונים להעסיק דוברת, וב

 לפעילות ציבורית והסברה( בעזרת מימון מיועד מקרן קנדית. 

עיקרה תסכול ומיעוטה הצלחה" אומרת מרים לידור, "פריצת חומות התקשורת היא עבודה ש

מנהלת המחלקה לפעילות ציבורית והסברה ובעבר דוברת האגודה. "על רקע סדר יום פוליטי, 

בטחוני וחברתי עמוס בדרמות ובאירועים, נושאי זכויות האדם נתפסים לא פעם כמו הכתבה שבסוף 

 כעיקרו".  היומן, שלכל היותר מעטרת אותו אבל אף פעם לא באה

"האגודה מוזכרת בתקשורת לא מעט" ממשיכה לידור, "כי עבודה מאומצת של שנים נושאת פירות. 

לצערי אין בכך להעיד בהכרח על רמת המודעות כלפי האגודה בציבור הרחב. גם היום, אחרי 

ם שלושים שנות פעילות לקידום מכלול זכויות האדם, רוב הציבור יזהה את האגודה )אם בכלל( ע

פעילות בצד השמאלי של המפה הפוליטית, יתעלם מפעולות למען אנשים דתיים שפגעו בחופש הדת 

שלהם ויזכור פעולות שלנו נגד כפייה דתית, יתעלם מהמאבק חסר הפשרות שאנחנו מנהלים למען 

חופש הביטוי לכל העמדות, גם לאלו של אנשי הימין ואף לקיצוניות ביותר". האגודה היא מטרה 

ורת מימין ומשמאל, מדתיים ומחילוניים, מערבים ומיהודים. תמיד יש אנשים, הסבורים לביק

שהאגודה מגנה 'יותר מדי' על הקבוצה הנגדית. חוגים רדיקליים רואים באגודה גוף 'מימסדי'. לצד 

ביקורת בציבור הפלסטיני על כך שהאגודה אינה עושה די, מתקבלות במשרדי האגודה שיחות טלפון 

 ולעתים אף איומים.  זועמות

"אחד הקשיים ב'שיווק' האגודה הוא מורכבות העשייה, המונעת את תיוגה. לאגודה אמירות 

מורכבות ונקודת מוצא עקרונית, הבוחנת את הזכויות של כלל הקבוצות השונות ומבקשת לאזן בין 

זכויות האדם", זכויות מתנגשות. האגודה היא ארגון זכויות האדם היחיד בישראל, שעוסק במכלול 

התובנה של  –אומרת ורד ליבנה, מנכ"ל האגודה, "זה יתרון בכך שהוא מייצג חוליה חסרה בשיח 

זכויות אדם כבסיס להתנהלות החברתית הדמוקרטית. מצד שני יש קושי להסביר מה נכלל במיכלול 

נטען שכל מה הזה. קל ליפול במלכודת שכל מה שהוגן או מוסרי הופך להיות זכויות אדם. אבל אם 

שהגון הוא זכויות אדם, נשמיט את הבסיס מתחת לטיעון בדבר זכויות האדם, על משקל 'תפסת 

מרובה לא תפסת'. אנחנו גם לא מופיעים כל הזמן באותה נישה, אלא פעם חופש הדת ופעם זכויות 

והיכרות הומוסקסואלים ופעם אפליה. לכן יש חשיבות להיכרות עם האגודה כארגון. זיהוי האגודה 

עמה כארגון העוסק בהגנה על מכלול זכויות האדם, מטרתם, בין היתר, ליצור מנוף גדול יותר 

לעשייה עצמה. הנוכחות בתודעה הציבורית מסייעת להשליך את הקשר זכויות האדם ממעשה אחד 

שלנו לאחר.  לעבודה המשפטית יש אפקט חשוב גם במישור החינוכי וההסברתי, כי היא מייצרת 

צאות. עצם העובדה שבמציאות המוכרת לנו מתחולל שינוי, כגון נוכחות נשים במקום שלא היו, תו

 יש לה עוצמה 'חינוכית' שלעיתים היא חזקה  יותר  מכל תכנית  לימוד". 
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 עובדים זרים

חד התחומים, המשקפים את שיתוף הפעולה בין האגודה לארגונים עמיתים, הוא זכויות העובדים א

הזרים. זהו תחום חדש יחסית, שהופיע לראשונה באמצע שנות התשעים, וכולל בעיות ופגיעה 

 בזכויות שונות ובעיקר זכויות עובדים, זכויות בריאות וזכויות עצירים. 

ה אלכסנדר הייתה עורכת דין במשרד הירושלמי של האגודה כאשר נתקלה לראשונה בסוגייה של דנ

פנה לאגודה אדם, שסיפר כי בבניין בו הוא גר משכנים  1995הפרת זכויות העובדים הזרים. "בשנת 

עובדים מתאילנד בתנאים קשים", היא מספרת, "התחילו להגיע אלינו תלונות מכיוונים שונים, 

ה בתחום התעסוקה ותנאי המגורים. התברר שזה תחום פרוץ לחלוטין, שנשלט בידי בתחיל

מעסיקים וחברות כוח אדם, ושאין שום פיקוח על הזכויות של העובדים הזרים". תוך זמן קצר נוצר 

שיתוף פעולה בין האגודה לבין קו לעובד, רופאים לזכויות אדם, והמועצה לשלום הילד, כאשר כל 

ת היתרון היחסי שלו: האגודה בתחום הייעוץ המשפטי, עמותת הרופאים בתחום ארגון תורם א

זכויות הבריאות, קו לעובד בתחום יחסי עבודה והמועצה לשלום הילד בעניין זכויותיהם של ילדי 

 העובדים הזרים השוהים בארץ ללא היתר. 

ד ספציפי, גררה מדיניות הממשלה להעניק לעובדים הזרים רשיון עבודה, הכובל אותם למעבי

פגיעות קשות בזכויות העובדים הזרים. בעניין זה גובשה קואליציה רחבה של ארגונים, שפעלה 

במשותף נגד המדיניות בערוצים שונים: פניות למשרדי ממשלה, פעילות ציבורית ותקשורתית, 

 חקיקה ועתירה לבג"ץ.

שראל. פקחי משרד העבודה במשך הזמן עלה הנושא של מעצר עובדים זרים ללא היתר שהייה בי

והרווחה הועסקו בתפיסת עובדים ללא היתר שהייה, במקום לפעול נגד מעסיקים המפרים את חוקי 

 1998-העבודה. זרם בלתי פוסק של תלונות הגיע לאגודה ומילא את ידיה של דנה אלכסנדר עבודה. ב

נעצרו. "העברתי לידיהם קם מוקד סיוע לעובדים זרים, בתחילה לצורך טיפול ספציפי בעובדים ש

לקבל תלונות, לבקר בכלא, לעזור לאנשים", אומרת אלכסנדר,  -בשמחה את הטיפול בתחום הזה 

"היה שיתוף פעולה הדוק בינינו ונוצרה זרימת מידע: הם העבירו לי מידע מהשטח וגם עניינים 

צלחנו להביא לשיפור עקרוניים ומשפטיים. אני יכולתי להשקיע יותר בטיפול עקרוני. במשך הזמן ה

עצום, אם כי זכויותיהם הקבועות בחוק עדיין פחותות בהרבה מאלו של עצירים פליליים. הוקמה 

ערכאה לביקורת על מעצרים, התקבל תיקון לחוק הכניסה לישראל )בעקבות עתירה שהגשנו 

 לבג"ץ(, התקצרה תקופת המעצר לפני גירוש, שנמשכה שבועות ולפעמים חודשים, והוכנסה

האופציה של שחרור בערובה. לא היה תחום אחד שהמערכת החליטה לתקן אותו על דעת עצמה. 

 כל מה שנעשה נעשה בעקבות דירבון שלנו". 

  



 מתוך:

 2003", האגודה לזכויות האזרח, סיכום ביניים -האגודה לזכויות האזרח : זכויות האדם, זה כל הסיפורנעמה ישובי, "

 אוכלוסייה שקופה

במסגרת פרויקט השוויון לאזרחים הערבים בישראל הוגבר באמצע שנות התשעים הטיפול בפגיעות 

שנתיים הוקדשו לעבודה קהילתית על -של האזרחים הבדואים בנגב. "כשנההקשות בזכויותיהם 

בניית קואליציה של מנהיגות מקומית, בעזרת שתי"ל ונציגי ישובים. רק אז הוחל בפעילות משפטית 

 . 1994-2001והגשת עתירות לבג"ץ", מספרת דנה  אלכסנדר, שטיפלה גם בזכויות הבדואים בין 

ירות נגד אפליית האוכלוסייה הבדואית. בהן עתירה נגד תוכנית האגודה הגישה שורה של עת

המיתאר המחוזית לנגב המתייחסת לאוכלוסייה הערבית בנגב כאוכלוסייה שקופה ואינה מציינת 

חלקם ישבו במקומותיהם  –במפות אף יישוב בדואי כפרי, אף שכאלה קיימים כבר עשרות שנים 

רת, שהוגשה בשיתוף עם עדאלה, לגבי הקמת בית ספר עוד לפני קום המדינה. בעקבות עתירה אח

תושבים, והקמת חטיבה צעירה ביישוב נוסף הוקמו מוסדות החינוך, אף  5,000-בישוב שמונה כ

ששנה לאחר הקמתם לא היו בהם מים זורמים. עוד עתירה הוגשה בדרישה לפתוח ביישובי 

ר הילדים הבדואים המאושפזים הבדואים מרפאות, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. שיעו

בבית החולים סורוקה בבאר שבע, עולה בהרבה על שיעורם באוכלוסיית הנגב. לדעת הרופאים אחת 

הסיבות לכך היא העדר נגישות לשירותי רפואה ראשונית. בעקבות העתירה נפתחה מרפאה ביישוב 

 ים. הקטן ביותר וניתנה הסכמה עקרונית להקים מרפאות בשני יישובים נוספ

בדארנה, עורכת דין באגודה, העוסקת בזכויות -"העבודה בנגב לא פשוטה", אומרת באנה שגרי

בין ה'לויאלים',  –הערבים הבדואים בנגב. "חשוב למדינה לשמר את המחלוקות הקיימות 

ושאם יושג הישג הוא לא יהיה דרך הפעילות והאגודה אלא דרך  -המשרתים בצבא, לבין השאר 

לא מעונינים שנעצים את האוכלוסייה. כשאני מתכתבת עם רשויות שונות הן בוחרות אנשי שלומם. 

להשתהות במתן תשובות או להתעלם מאיתנו. מצד שני הפנייה שלנו מדרבנת אותם והם מנסים 

פתאום להגיע להסדר עם האנשים עצמם, בערוץ אחר וללא מעורבות שלנו. בנגב יש 'מדינה אחרת'. 

מה לצורך ישוב של הסכסוך על קרקעות, אך בפועל מנהלת את חיי התושבים מינהלת הבדואים הוק

 וגם רשות החינוך לבדואים מנוהלת ביד רמה על ידי יהודים". 

כמתמחה, נסעה לוושינגטון במסגרת תוכנית  1999-בדארנה החלה לעבוד באגודה ב-שגרי

כת דין. הפעילות בנגב המשפטנים לזכויות אדם של הקרן החדשה לישראל, וחזרה לאגודה כעור

חשפה אותה בעוצמה למורכבות של היותה ערבייה, העובדת בארגון שרוב עובדיו ופעיליו יהודים. 

"להיות ערביה בארגון יהודי", היא אומרת, "זה, בשתי מילים: מורכב ומאתגר. על אף ההערכה 

תפסת כארגון יהודי, בעל לעבודה שלי, רוב האנשים בנגב יעדיפו לעבוד עם ארגון ערבי, כי האגודה נ

אידאולוגיה יהודית ציונית, המשתמש ברטוריקה של הרוב. כשהאגודה מנסחת עתירה היא 

שבעיני משרישה את היותנו מיעוט במדינה  -מגיע לערבים כמו ליהודים  -תשתמש בטיעון של שוויון 

ידים, שמגיע לי כי לנו המבקש מהרוב להעניק לו זכויות. האגודה לא תטען שמדובר בזכויות יל-לא

זה שלי וכי אנחנו היינו פה לפני המדינה. יחד עם זאת, אני רואה את עצמי כסוכנת שינוי. זו הזדמנות 

 לחשוף אנשים בחברת הרוב, בתוך הארגון ומחוצה לו, ולעמת אותם עם הסטריאוטיפים שלהם". 
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 טובות לטיסה

ניון, חלמה תמיד להיות טייסת, ואף שסיימה לימודי אווירונאוטיקה בטכ עתודאיתמילר,  אליס

קורס טיס אזרחי. כשהתקרב מועד הגיוס שלה פנתה לעזר וייצמן, שהיה אז הנשיא,  בהצלחהסיימה 

, אתן נסרוגשיעזור לה להתקבל לקורס טיס. הוא השיב לה משהו בנוסח 'מיידלע, כשאנחנו  וביקשה

 אל רחל בנזימן פנתהסת נעמי חזן. זו תטוסו'. היא לא אמרה נואש וביקשה את עזרתה של חברת הכנ

באגודה לזכויות  המשפטיתהיועצת המשפטית של שדולת הנשים, וכיום מנהלת המחלקה  -אז )

דיונים בהנהלות  נערכו. "ץ"לבג, ואל נטע זיו באגודה והציעה ששני הארגונים יעתרו יחד (האזרח

ה שאלות: ראשית, האם הצבא הוא כמ ועלוזיו, " מספרתובוועדות המשפטיות של שני הארגונים", 

טענו שעזרנו לנשים היו שעל שוויון לנשים? )בשלב מאוחר יותר  להילחםהמקום שבו אנחנו רוצות 

הפוגעים בזכויות האדם(. שנית, היו שראו בעייתיות בכך שאנחנו  מעשיםלהיות שותפות לביצוע 

וחדים לגבי שירות נשים את האופציה להמשיך וליהנות מכל התנאים המי נשיםמבקשות עבור 

 האפשרותרלוונטית  לשני לדרוש שוויון. ושלישית, לכמה נערות שמתגייסות לצה" ומצד לבצה"

 .עתירהשנשקלו השאלות הללו הוחלט בכל זאת להגיש  לאחרלהתקבל לקורס טייס?" 

יו. אפשרי", אומרת נטע ז שזהולי היה חשוב להשיג תמיכה של אנשים שהיו בצבא, שיאמרו  לרחל"

מכון כרמל למחקר צבאי )אליס מילר הכירה אותו  מנהלראובן גל,  רליווה את התיק ד" מההתחלה"

אתגרי(. פנינו למפקדי חיל אויר לשעבר, שלא הסכימו  ספורט -דרך התחביב המשותף של שניהם 

טייסת קרב. אחר כך עלתה טענה, שנשים לא יוכלו לטוס  ממפקדלעזור לנו. בסוף השגנו תצהיר 

דעת מרופא נשים שאין מניעה שנשים יטוסו עד חודש חמישי. התיק  חוותשיהיו בהריון והשגנו כ

עזרה רבה מאשה שהייתה ממונה על שילוב נשים ביחידות מוטסות של חיל  קיבלנוצבר פרסום. 

. ארגונים פמיניסטיים מארצות הברית ומקנדה עזרו בחומר השוואתי ונתונים על האמריקאיהים 

 סות מטוסים". שמטי נשים

בכך  הקושילא העלה טענות צפויות, כמו  ל"צההיה קל", ממשיכה זיו, " לא המשפטי המאבק"

שרוב  בכךשנשים יפלו בשבי, אלא התמקד בטענה שההשקעה הגבוהה בהכשרת טייס מוצדקת 

נישואין  לגביואילו נשים, בשל הכללים  45הגברים משרתים בקבע ולאחר מכן במילואים עד גיל 

ההשקעה הכספית  אתובמילואים מספיק שנים באופן שיצדיק  הריון ולידת ילדים, לא ישרתו בקבע

לפרטים נוספים ובה התבקש  בקשההעצומה בהכשרתן". זיו ובנזימן לא ויתרו והגישו לבית המשפט 

. תחילה סירבו נציגי 45במילואים עד גיל  לטוסלמסור נתונים לגבי מספר הגברים הממשיכים  לצה"

חסוי, אולם בית המשפט הורה להם למסור את  שהוא חיל האוויר למסור את המידע, בטענה

. התברר שככל שהגיל עולה מספר הטייסים חסוייםהנתונים בתמורה להתחייבות שהם יישארו 

 במילואים יורד באופן משמעותי. 

האמיתי של שוויון הוא בהגשמתו, הלכה למעשה,  מבחנואת העתירה. " ץבג" קיבל 1995 בנובמבר

 בחילהדין התחולל שינוי מיידי -ית", כתב השופט מצא. בעקבות פסקחברתית תוצאת כנורמה

זו  בתקופההשתתפו עשרות חיילות בכל אחד מקורסי הגיבוש לטייס;  1996-2002האוויר: בשנים 

לא  אך למבדקיםסיימו קורס טיס בהצלחה שלוש נווטות וטייסת קרב אחת. מילר עצמה ניגשה 

לא הגשימה   עצמהדיעה, שהיא פילסה דרך לאחרות והיא התקבלה. למרות שלא היה לה קל עם הי

  .ללהיות סמל של המאבק לשוויון בצה" ממשיכההחלום, אין ספק שהיא  את
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שלו  שהבתהתקשר למשרד בתל אביב אדם ואמר  אחד יוםקציר היה הפוך. " אוריתשל  המקרה

שירתה בחיל  לאה כי על לא מקבלים אותה לעבוד-היא טייסת אזרחית שעובדת בארצות הברית ואל

את כל הפרטים והבטחתי  רשמתיהאוויר", מספרת אורנה הדר, שהייתה אז מנהלת סניף תל אביב. "

קציר,  אוריתברור שמדובר במקרה עקרוני.  היהלחזור אליו ומייד רצתי לחדרה של הדס תגרי." 

אזרחי ישראלי, תשע שנים, בעלת רשיון טייס  מזה, טייסת 30אזרחית ישראלית, הייתה אז כבת 

הציגה קציר מועמדות לקורס  1993 בספטמברשעבדה כטייסת בחברת תעופה אמריקאית גדולה. 

מתקבלים בדרך כלל לעבודה כטייסים  בוההכשרה לטיס שעורכת החברה, קורס שהמשתתפים 

על -אל ללקורס נדחתה, מבלי שניתנו נימוקים לדחייה. היא נפגשה עם מנכ" מועמדותהבחברה.  

 האוויררפי הרלב והוא אמר לה כי החברה שוקלת את מועמדותם של טייסים יוצאי חיל  דאז,

 הישראלי בלבד, וסירב לשקול את כישוריה המקצועיים בתחום הטייס לגופם. 

כוכבי, עורכת דין -באגודה, ולאה גליקסמן דיןהפנייה לאגודה, הגישו הדס תגרי, עורכת  בעקבות

 על,-אביב, נגד חברת אל-הדין האזורי לעבודה בתל בביתמשפטית תביעה  1996בפברואר מתנדבת, 

פסולה מטעמי מין, שכן באותה עת לא  אפליהלקורס הוא  קצירבטענה שהסירוב לקבל את אורית 

טייסות בחיל האוויר. עוד נטען בתביעה, כי שירות בחיל האוויר אינו הכרחי  להיותיכלו נשים 

 שיכולותייתה מאוד חריגה כי יש בישראל נשים ספורות ה קצירטייס תובלה אזרחי. " להכשרת

נעתר לבקשה  לאשבית הדין האזורי  לאחרתגרי.  אומרתלהיות טייסות בלי לשרת בחיל האוויר" 

בו נדחתה  המיוןעל להציג נתונים על המועמדים האחרים שהתקבלו בתהליך -לחייב את אל

החל באוקטובר . הדיון בתביעה לעבודהמועמדותה של קציר, ערערה האגודה לבית הדין הארצי 

על כי החליטה לבטל את הדרישה שטייסי החברה יהיו  אלחברת  הודיעהוזמן קצר לאחר מכן  1997

על כטייסים גם נשים וגברים שאינם בוגרי -להתקבל לאל יכוליםרק יוצאי חיל האוויר. כיום ואך 

להישאר בארצות הברית.  והחליטהקציר עצמה התקבלה לקורס, אך ויתרה  אוריתחיל האוויר.  

על התקבלה אשה אחרת לעבודה -באלתגרי שמחה לגלות לא מכבר שבעקבות שינוי הנהלים 

 כטייסת בחברה.

המקרים של מילר ושל קציר מבטאים בעייתיות נוספת והיא קידום השוויון בתחום שהוא במידה 

אקונומיות -כבות סוציורבה אליטיסטי. קורס טיס אזרחי הוא יקר מאוד. נשים הבאות מש

מבוססות מודעות יותר לזכויותיהן ויש להן נגישות רבה יותר למשאבים שמאפשרים מאבק 

לשוויון: כלכליים, משפטיים, תמיכה חברתית. עובדה זו יוצרת הטיה באופי המקרים שמגיעים 

 ם כאלה. למאבק משפטי. מאמץ רב יותר נדרש כדי לקדם שוויון של מי שלא עומדים לרשותו משאבי

 נשים במשטרה

התקשרה אל האגודה אשה בשם פנינה  ,פרסום פסק הדין בעניין אליס מילר בעקבות, 1995 בשנת

שכבר שנתיים היא מנסה להתגייס למשטרה ודוחים אותה באמירות  וסיפרהבן גיאת, 

שים פנתה בעניין למשטרה ואחרי שהדבר פורסם בתקשורת, פנו לאגודה נ תגרישוביניסטיות. הדס 

 90%-בבעיה דומה. בדיקת נתוני כוח האדם של המשטרה העלתה כי נשים היו כ שנתקלונוספות, 

 ללאמשוטרי הסיור. מפקדי התחנות היו כולם,  8.5%-מהחוקרים וכ 31%-במשטרה, כ מהפקידים

מבחינת  מהפכניתעתירה, שהייתה די  ץיוצא מהכלל, גברים. תגרי הגישה בשם הנשים הללו לבג"

 . במשטרהקשה: תכנית לשינוי עתידי וקביעת יעדים להגדלת אחוז הנשים מה שבי
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הייתה דנה שמשון, חובשת במשטרה, שרצתה להתקדם לתפקיד מבצעי ונבלמה רק  העותרות אחת

 18אשה. זמן מה לפני הגשת העתירה היא נפגעה פגיעה קשה בפיגוע באוטובוס בקו  אשהימשום 

להמשיך עם  רצתהרב, אבל על אף מצבה הקשה, מאוד  . היא הייתה מאושפזת זמןבירושלים

נראה לה מובן שזה מגיע  טבעילה כוח פנימי של מישהי שמודעת לזכויותיה, שבאופן  ישהעתירה. "

אותה על תצהיר. המשך העתירה היה כבר  להחתיםבית החולים אליה ל נסעתילה", מספרת תגרי, "

בתפקיד שנמנע ממנה מלכתחילה רק בשל היותה  להיותתיאורטי, כי מצבה הגופני לא איפשר לה 

 אשה". 

העתירה נעשו במשטרה פעולות שונות כדי לקדם את נושא שוויון הנשים בשירות  הגשת בעקבות

 שקבעה, וכדי להגביר את התודעה לנושא בקרב הנוגעים בדבר. האגודה טענה שהיעדים המשטרה

סוף כל  לקראתיבות של המשטרה כי הסתפקו בהתחי ץהמשטרה אינם מספקים, אך שופטי בג"

נשים וקידומן לגבי  גיוסשנה, ייוועדו כל גורמי המשטרה הרלוונטיים על מנת לבחון מחדש את יעדי 

המבוססת על הבחינה  הבאותהשנים הבאות, וכדי להכין תכנית עבודה מעודכנת לגבי השנים 

 מחדש. 

 ניערה. אין ספק שהעתירה ישגים יפיםהגענו בה לה", אומרת תגרי, "הזכינו בעתיר שלא למרות"

יחד עם  , וחייבה אותה להתייחס לנושא, גם אם לא הביאה לפתרון מלא של הבעיה.את המשטרה

יחסה יכלום. המשטרה הת השיגהמאוד ציער אותי שברמה האישית אף אחת מהעותרות לא  ,זאת

שבאות כאילו הן דוגמיות אליהן  והתייחסוברצינות לנושא העקרוני, אבל ממש התעלמו מהעותרות 

לצערי הרב,  להדגים את הבעיה העקרונית ולא נשים בשר ודם שיש לתקן את הפגיעה שנגרמה להן.

זה מאד אופייני למאבקים של שוויון, ובמיוחד בתחום העבודה. מגיעים לעתים להישגים עקרוניים 

 יהנות מפירותיו". ארוכי טווח, אבל רק לעתים רחוקות מי שנשאה על גבה את המאבק זוכה ל
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 טלטולים

טולטל ונוער  כמת עבד אל סאמד חריזאת, כתוצאה מכך שבמהלך חקירתו בשב" 1995 באפריל

שעות  11-משך למעלה מפעמים אחדות. חריזאת נחקר בבית המעצר במגרש הרוסים ב בחוזקה

 הידרדרות". החקירה הופסקה רק כאשר חלה טלטוליםסדרות של " 12, במהלכן עבר ברציפות

החולים -לביתפתאומית במצב הכרתו של חריזאת ונוזל החל לבעבע מפיו ומנחיריו. הוא הועבר 

 כרם, ושם נפטר כעבור ארבעה ימים.-הדסה עין

דינה להעמיד לדין משמעתי, על חריגה מנוהלי החליטה פרקליטות המ המקרהחקירת  לאחר

החוקרים שהשתתפו בחקירת חריזאת. ההחלטה להסתפק בדין משמעתי ולא  אחד, את כהשב"

 קטלניתפלילי התבססה על הטענה, שחוקריו של חריזאת לא יכלו לצפות תוצאה  לדיןלהעמיד איש 

 .הםשל מעשי

האגודה ביחס לתוצאות השימוש בעינויים.  עורר מודעות ואף ביקורת ציבורית חריזאתשל  מותו

דרשה מוועדת השרים לענייני השב"כ ומהיועץ המשפטי לממשלה לאסור לאלתר על המשך השימוש 

בריסקמן מהאגודה  ודנהאליהו אברם בשיטת הטלטולים. משהדרישה לא נענתה הגישו עורכי הדין 

לים בחקירת חשודים, שכן שיטת שיטת הטלטו אתלהפעיל  כ, שתבעה לאסור על השב"ץעתירה לבג"

, ואף להביא למותם, ובכך היא פוגעת כהשב" לנחקריהפיך -החקירה הזו עלולה להסב נזק בלתי

העתירה הצטרפה לעתירה שהגיש עורך הדין ולכבוד.  גופניתבזכותו של אדם לחיים, לשלמות 

ה לבטל את ההיתר אביגדור פלדמן, שנה קודם לכן, בשם  הוועד הציבורי נגד עינויים, בדריש

 לשימוש בכוח פיזי בחקירות השב"כ.

המשפט לדחות את -האגודה לזכויות האזרח ביקשה פרקליטות המדינה מבית לעתירת בתשובתה

, בהתאם לחוק, גם ככלליותה וכן בטענה ש'הגנת הצורך' מאפשרת לחוקרי השב" בשלהעתירה, 

 חוקרין אין להטיל איסור גורף על נחקר, בתנאים מסוימים )ולא כאמצעי שגרתי(, ולכ לטלטל

לטלטל נחקרים  - מדוברבאיסור מוחלט, שאיננו תלוי בנסיבות המקרה בו  -שיאסור עליהם  כהשב"

 בחקירה. 

)שקיבל את הטיפול בעתירה זמן קצר אחרי  שהגיש לבית המשפט כתב דן יקיר טיעון בעיקרי

, שואפת להידמות למתוקנות רבטרוישראל, על אף מלחמתה הבלתי פוסקת  מדינת: "הגשתה(

גורף וקטגורי.  באופן 'חקירתי עינוי'שבמדינות תבל, אותן מדינות, אשר בהן אסורה הפעלת כל 

כמיהה מתמדת להבטחת עתידה בצל הכמיהה לניקיון  עלכמדינה נאורה ומתוקנת, שקיומה מושתת 

רה פסולות מיסודן, מלעשות שימוש בשיטות חקי להימנעכפיים מוסרי, שומה על מדינת ישראל 

 חשוכים". משטריםהמאפיינות את מרתפי החקירות של 

בג"ץ לא מיהר לפסוק בעניין זה. השופטים קיוו שהכנסת תחוקק חוק המסדיר את שיטות החקירה 

שלח דן יקיר 'תזכורת' מקורית לבית המשפט. במסיבת  1997ותחסוך מהם את ההחלטה. ביולי 

 בית המשפטרסום הדו"ח השנתי של האגודה, ציין יקיר, כי עיתונאים, שערכה האגודה לרגל פ

. יקיר התייחס לפסק העליון אסר באחרונה לטלטל תנין, אך ממשיך להימנע מלאסור טלטול אדם

דין שנתן בית המשפט העליון כשבועיים קודם לכן, בתביעה שהגישה עמותת 'תנו לחיות לחיות' נגד 

הכולל הפיכת התנין דר, ובו קבע השופט חשין כי המופע "מופעים הנערכים בחוות התנינים בחמת ג
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וא ה "על גבו, גרירתו, טילטולו, משיכת ראשו כלפי מעלה ולאחור והפעלת לחץ על אברים בגופו

 , שכן הוא סותר את חוק צער בעלי חיים.מופע אסור

ת פרטניות הגיש עורך הדין אנדרה רוזנטל, בשם המוקד להגנת הפרט, מאות עתירו 1994-1999בין 

 במארסנגד שימוש בכוח בחקירתם של עצירים ספציפיים. ה'הצפה' הזו עשתה את שלה, כנראה,  ו

. כ"השבלקיים דיון עקרוני משותף בעתירות נגד השימוש בעינויים בחקירות  ץבג" החליט 1998

הן: כ-של בטאון לשכת עורכי הדין, סיפרה השופטת טובה שטרסברג 2002בראיון לגיליון נובמבר 

"במשך הזמן הגיעו תיקים אישיים פרטניים רבים שהותירו בנו הרגשת אי נוחות משפטית, ערכית 

ונורמטיבית. עד שהגיע היום לדון בתיק כללי, לא פרטני, בו נחקר אומר עשו לי ככה או אחרת, אלא 

אדם,  עקרוני, ובו היה עלינו להכריע בשאלה מה מותר ומה אסור כדי לשמור על צלם אנוש של כל

 גם של אויב".

עתירות, שהוגשו  שבענקבע הרכב של תשעה שופטים, אשר קבע, כי במסגרת הדיון העקרוני יידונו 

. נוסף כבחקירות השב" העינוייםוהעלו טענות עקרוניות כנגד השימוש בשיטת  1999-ל 1994בין 

ה הראשונה בסוגייה, עינויים, שהייתה העתיר נגדלעתירת האגודה נדונה עתירה של הוועד הציבורי 

 הציבורי נגד עינויים והמוקד להגנת הפרט. הוועדוכן עתירות של עצירים, בשיתוף עם 

)בשיחה  , שייצגה את הוועד הציבורי נגד עינויים", אמרה לאה צמלץדרמטי בבג" הכי הרגע"

פנו כאשר כל תשעת השופטים  היה" ,לשכת עורכי הדין( שלשפורסמה בבטאון ועד מחוז תל אביב 

כוח האגודה לזכויות האזרח, ושאלו: 'אתה באמת רוצה לומר שצריך לאסור על -באדן יקיר,  דלעו"

בכל מקום, בכל זמן ובכל תנאי?' באולם השתררה דממה. עיני כולם היו נשואות  בחקירהעינויים 

ובכל פעם  יקיר, שהשיב: 'כן'. וכאשר השופטים חזרו על השאלה, הוא חזר ואמר 'כן', ושוב 'כן', לדן

 ."בדיוןה'כן' היה חזק יותר ויציב יותר מקודמו. בעיני, זה היה רגע התפנית 

קיבל הרכב מורחב  1999 בספטמברשנים.   מארבעיותר  ץ חלפומהגשת העתירה ועד להחלטת בג"

העתירות שהוגשו נגד השימוש בעינויים  שבען ברק, את של תשעה שופטים, בראשות הנשיא אהר

להשתמש בטלטולים או בעינויים פיזיים אחרים  כ"לשב, וקבע כי אסור כבחקירות השב"

סמכות 'לטלטל' אדם, להחזיקו בתנוחת 'שבאח' ... לחייבו ב'כריעת  כ"לשב איןבחקירותיו: "

אנו  כןהשופטים. " קבעוחקירה" שינה באופן שאינו מתחייב מצרכי ה ממנוצפרדע' ולמנוע 

 חקירה, כי סייג ה'צורך' שבחוק העונשין אינו יכול לשמש מקור סמכות לשימוש בשיטות מצהירים

מעין  חקירה, המאפשרות שימוש בשיטות כאלה וכי אין בו בסיס לקיום הנחיות לחוקרי השב"

 אלה". 

" כתב מיוחדת ועדת שרים פעל השב"כ מכוח היתרים שהעניקה לואתמול  עד לפני הצהריים"

בבוקר פלטו מכשירי הפקסימיליה במתקני החקירות  10קצת לאחר למחרת אמיר אורן ב'הארץ', "

 בו ברגע הורה הממונה על החקירות בשירות לחדול מכל עינוי שנכלל במונח... נוסח החלטת בג"ץ תא

 .'"היתר'הנקי 

האמיצה היחידה הראויה, שאין להתיר את ההחלטה  ץהציבורית הקשה קיבל בג" האווירה למרות"

 דן יקיר. אומרמתוקנת שימוש בעינויים בחקירות"  במדינה
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 חקיקה

משרד המשפטים העביר לעיונה ככל שצברה האגודה ניסיון ומעמד, כך שותפה בתהליך החקיקה. 

להעיר  –וממשיכה בכך גם כיום  –תזכירים של הצעות חוק בשלבי גיבוש מוקדמים והיא נהגה 

 הערות ולהציע תיקונים וניסוחים טובים יותר מבחינת ההגנה על זכויות האדם.

 ההצלחה לא הייתה מובטחת. ניסיונות חוזרים ונשנים במשך השנים להביא את הכנסת לביטול

ישראל, נכשלו. כך קרה גם לניסיונות -תקנות ההגנה )שעת חירום( מתקופת השלטון הבריטי בארץ

 להביא לחקיקת חוק יסוד: זכויות האדם, על בסיס הצעת פרופסור קלינגהופר. 

האגודה הציעה תיקון לחוק בעניין איסור פרסום שמות חשודים במגמה להבטיח איזון בין חופש 

וב לבין הזכות לפרטיות; שינוי חוק השיפוט הצבאי בעניין עילות לפגיעה הביטוי והזכות לשם ט

בפרטיות של חייל בעריכת בדיקה לגילוי סמים; תקנות לטפסי הסכמה מדעת של חולים לטיפול 

נוסחה הצעת חוק  1986-רפואי, חוק זכויות החולה; תיקון החוק בעניין אשפוז פסיכיאטרי כפוי; ב

חברי כנסת. ההצעה  15בעבודה, שאומצה והוגשה בידי קבוצה של  להרחבת האיסור על אפליה

 יורחב איסור האפליה בחוק עוד יותר(. 1995-)ב 1988-התקבלה והחוק נכנס לתוקף ב

הוזמנו נציגי האגודה לדיונים בוועדות הכנסת על הצעות חוק במקרים בודדים, לרוב  1992עד שנת 

חוקה כהענות לפנייה מצד האגודה. בשנה זו מונה חבר הכנסת דדי צוקר ממרצ ליושב ראש ועדת 

חוק ומשפט וקבע לאגודה לזכויות האזרח מעמד מיוחד בוועדה. "דדי צוקר, יצחק לוי ודן מרידור 

היו החברים הדומיננטיים בוועדה באותה תקופה", אומרת דנה בריסקמן, "שלושתם, עם כל 

ההבדלים ביניהם, היו קשובים לנו והיה חשוב להם לשמוע את עמדתנו בנושאים עקרוניים". אחרי 

וקר הוחלף בחבר הכנסת שאול יהלום מהמפד"ל, פנה יהלום ליהושע שופמן וביקש ממנו לדאוג שצ

 שנציגי האגודה ימשיכו להגיע לדיוני הוועדה.  

קיבלה הכנסת  1995-היו פוריות מבחינת החקיקה הנוגעת לזכויות האדם. ב 1992-1996השנים שבין 

גודה בשנות השמונים במגמה להרחיב את תיקון לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שיזמה הא

איסור האפליה בעבודה )עד אז אסר החוק על אפליה מטעמי מין, מעמד אישי והורות בלבד(. התיקון 

החיל את האיסור בחוק גם על אפליה מטעמי לאום, גזע, גיל, דת, ארץ מוצא, השקפה והשתייכות 

יבלה הכנסת תיקון לאותו חוק, ק 1991מפלגתית )קדמה לכך הצלחה מפתיעה, כאשר בדצמבר 

שהוסיף איסור על אפליה בעבודה מטעמי נטייה מינית. ההצלחה הייתה פרי מאמצים משותפים של 

הזרוע הפוליטית של אגודת ההומואים והלסביות(. הקושי בהעברת  -האגודה ושל פעילי 'עוצמה' 

מטעמי לאום. קרוב לעשר  –הנפוצה מאוד בישראל  –התיקון הרחב יותר נגע לאיסור על האפליה 

, ולאחר מכן פעלה לאכיפתו על מעסיקים 1995-שנים נאבקה האגודה לקדם את החוק עד לקבלתו ב

והגישה למעלה מעשרים תביעות על אפליה בשל לאום, מין, גיל, הורות, נטייה מינית ודת, בקבלה 

 לעבודה, בתנאי עבודה בתנאי פרישה, ועל פיטורין מסיבות מפלות. 

למעלה מעשר שנים השתתפה האגודה בדיונים על ניסוח הצעת חוק זכויות החולה, שתחילתה במשך 

בשנות השמונים, בהצעת חוק שניסח חבר האגודה אביתר לוין ז"ל ואימץ חבר הכנסת יאיר צבן. 

, בישיבה 1996, עד לקבלת החוק במאי לגולים רבים בכנסת ובוועדותיההצעת החוק עברה ג

. "החוק בא לחולל מהפכה במערכת היחסים בין רופאים לחולים 13-ההאחרונה של הכנסת 
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במדינה", אומרת דנה בריסקמן, שייצגה את האגודה בדיונים על החוק, "מדובר בזכויות של אנשים 

שבמצוקה גדולה, במערכת מאוד לא שוויונית בין רופא לחולה. החוק עיגן שורה של זכויות, שעד 

באופן חלקי בפסיקה: הזכות לקבלת טיפול רפואי ללא אפליה,  לחקיקתו לא היו מעוגנות אלא

 עקרון ההסכמה מדעת לטיפול רפואי, הזכות לקבל דעה נוספת ועוד".  

במשך שנות התשעים הייתה האגודה שותפה לתיקונים חשובים בחוק הגנת הפרטיות ובחוק 

מבטיח את זכות האזנות סתר ומילאה תפקיד חשוב בקידום חקיקתו של חוק חופש המידע, ה

הציבור לדעת, הן במסגרת קואליציית הארגונים לקידום חופש המידע והן במסגרת הוועדה 

 –הציבורית שניסחה את הצעת החוק, בה השתתפה דנה בריסקמן. זו הייתה הפעם הראשונה 

שנציג של האגודה שימש כחבר בוועדה ציבורית, שמינתה הממשלה. הדבר עורר  –והיחידה עד כה 

האם ראוי שהאגודה תהיה שותפה לוועדה מטעם הממשלה, והאם חברות בוועדה  –ם באגודה לבטי

תמנע מהאגודה למתוח ביקורת ולנסות לשנות את הצעת החוק. בסופו של דבר הוחלט כי התועלת 

 שבשותפות לגיבוש הצעת החוק עולה על חסרונותיה האפשריים.

ליה על ידי גורמים פרטיים )בכניסה למקומות הישג חשוב במיוחד היה בחקיקת חוק האוסר על אפ

ציבוריים, ובמכירת מצרכים או שירותים המוצעים לציבור הרחב(, שנועד לשרש, בין היתר, את 

תופעת ה'סלקציה' בכניסה למועדונים. החוק נכתב על בסיס הצעת חוק שהכין משה כהן מהאגודה 

 .2000תקבל בכנסת בשנת באמצע שנות התשעים, אומץ לאחר זמן על ידי הממשלה וה
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 גדולים-סיפורים קטנים

העתירות לבג"ץ והפרסומים נחשפים לאור הזרקורים ומקבלים את רוב תשומת הלב, אולם חלק 

נכבד מהעבודה היומיומית של האגודה, לאורך כל שנותיה, הוא טיפול באלפי פניות וסיוע לאנשים 

 הפניה לכתובת מתאימה. שזכויותיהם הופרו, פנייה לרשויות בשמם או 

"יש בעבודה הזו משהו מאוד סיזיפי", אומרת הדר נמיר, רכזת פניות הציבור של האגודה בתל אביב. 

"שנים אני מתכתבת עם משרד ממשלתי לגבי נוהל מסוים. בסופו של דבר אנחנו עותרים לבג"ץ, 

ל הנוהג נמשך בניגוד העתירה מתנהלת שנים ובסופה מושג הסדר כלשהו. ואז אנחנו מגלים שבפוע

להסדר שהושג. בצוות פניות הציבור שלנו יש מתנדבים שהיו עובדי מדינה הרבה שנים, והם יושבים 

פה מול הדברים שרואים מהצד שלנו. קשה מאוד כשנתקלים בשרירות לב שאין לה -לפעמים פעורי

כתבות שנמשכה כל סיבה. עניין פשוט כמו התקנת טלפון ציבורי במחלקה פסיכיאטרית דרש הת

שנים. אני מרגישה חוסר אונים כאשר המצב הכלכלי מדרדר אנשים למצב שאין להם ממה להאכיל 

ולשאול אם הם  םהפגיעה בכבוד פונים על נאלצנו להתנצל בפניאת הילדים. לאחרונה הגענו למצב ש

ה של . יחד עם זאת, בעבודה היומיומית יש תחושרוצים פרטים של עמותות צדקה ובתי תמחוי

יכולת. לפעמים מצליחים לפתור בעיות. לפעמים אפילו הנחיה לפונה כיצד לנהוג או למי לפנות 

 עוזרת לפתור בעיה".

כך הצליחה האגודה להביא לביטול הליך משמעתי נגד מורה שסיפרה ברדיו על הטרדה מינית מצד 

פייה בבית חולים מנהל בית הספר שבו היא מלמדת; לדאוג לייצוג לעשרות אנשים שאושפזו בכ

פסיכיאטרי; לשחרר ממעצר אדם שנכלא בשל חוב; לסייע לצעירה דתייה להתקבל למקום עבודה 

שלא רצה לקבל אותה בתחילה בשל סרובה ללבוש מכנסיים; לסייע למובטלים לקבל דמי אבטלה; 

זוגה  לסייע לקורבן עבירה להגיש ערר על סגירת התלונה שהגישה; לעזור לעובדת לקבל הכרה בבת

הורית מהדירה בה התגוררה בדיור ציבורי; להביא -לצורך זכויות פנסיה; למנוע פינוי משפחה חד

להעמדה לדין של שוטרים על התנהגות אלימה כלפי אזרחים;  לסייע לאסירים בשיפור תנאי 

הכליאה שלהם; לעזור לרווקה לקבל טיפולי פוריות; לעזור לישראלים שנישאו לזרים לקבל עבור 

י זוגם מעמד בישראל; לעצור פינוי של משפחה מביתה בשל חוב משכנתא; לעזור לאב גרוש לקבל בנ

 לעיונו מסמכים, שהיו דרושים לו במסגרת התדיינות על משמורת, ועוד.
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 לא רצויים

מתגוררים עם בנותיהם בעיר בקה אל גרבייה, שבה רמת השירותים קעדאן  עאדלו אימאן

בני הזוג קעדאן ביקשו  1995בשנת ת החינוך אינה מבטיחה טובות. והתשתיות נמוכה ביותר ורמ

 ידי הסוכנות-הישוב קציר הוקם על. באיזור ואדי ערה שהוקם אזלרכוש מגרש ולבנות בית בקציר, 

כיישוב קהילתי, ובמשך שנים התגוררו בו תושבים מעטים בלבד. בסוף שנות השמונים הוחלט 

 הוקמו בקצירנית לעיבוי היישובים היהודיים בוואדי ערה. להפוך את היישוב לעיר, כחלק מתוכ

משרד השיכון וחברה משכנת,  בידי -בגבעה המרכזית האחת  :שתי שכונות על קרקע המדינה

על ידי אגודה שיתופית והסוכנות היהודית, הפועלת  -שכונת בנה ביתך  - בגבעה המערבית והשניה

י השכונות הן למעשה חלק מיישוב אחד, ושתיהן למרות ששת יה היהודית בלבד.יעבור האוכלוס

מוקמות על קרקע ציבורית, נמכרו הדירות בשכונה שהקים משרד השיכון ישירות לציבור, ואילו 

החבר בוועדת  -בקבלת אישור של נציג הסוכנות היהודית  הותנתהמכירת המגרשים בחלק השני 

שלא למכור דירות או להחכיר מגרשים הקבלה של היישוב. אלא שמדיניות הסוכנות היהודית היא 

הבהירה למשפחת  הפקידה המטפלת באיכלוס המקום ביישובים שהיא מקימה למי שאינו יהודי.

, באופן הברור ביותר, כי לא ניתן למכור להם מגרש בקציר בשל מדיניות הישוב שלא לאפשר קעדאן

 מגורים במקום לערבים אלא ליהודים בלבד. 

יעון בבית המשפט בעניין אליס מילר", מספרת נטע זיו, "התקשר אלי עו"ד "ביום שסיימנו את הט

סיפר לי על  -שבעצמו רכש דירה בקציר, בחלק שהוקם בידי משרד השיכון  -תאופיק ג'בארין 

המקרה של קעדאן ושאל אותי אם אני מעונינת לייצג אותם. 'חיכיתי' כבר הרבה זמן לתיק מתאים 

ת נושא האפליה בקרקעות". לאחר דיון הוחלט באגודה להגיש עתירה שיעמיד לביקורת שיפוטית א

 לבג"ץ. ההתדיינות המשפטית והדיון הציבורי שליווה אותה נמשכו שנים ארוכות. 

, לאחר שנטע זיו עזבה את האגודה ונסעה לעשות 1996. בשנת 1995העתירה הוגשה באוקטובר 

יקיר. לאחר דחיות חוזרות ונשנות, התקיים דוקטורט בארצות הברית, עבר התיק לטיפולו של דן 

, שנה וחצי לאחר הגשת העתירה. השופטים בהרכב היו הנשיא 1997דיון ראשון בעתירה במארס 

אהרן ברק, אליעזר גולדברג, מישאל חשין, יעקב קדמי ויצחק זמיר. את המדינה ייצג מנהל מחלקת 

ורך הדין אמנון גולדנברג.  בסוף הדיון הבג"צים, עוזי פוגלמן, ובשם הסוכנות היהודית הופיע ע

 התבקשו הצדדים להציג את טיעוניהם בכתב. 

לאפשר להם לרכוש מגרש ישירות ממינהל מקרקעי ישראל, בהיותו הגורם בני הזוג קעדאן דרשו 

המופקד בישראל על הקצאת הקרקעות שהן בבעלות הלאום.  מינהל מקרקעי ישראל כגוף ציבורי 

לוקה באפליה פסולה  ההסדר הקיים יהודים כערבים. -לל האוכלוסיה בישראל חייב לפעול עבור כ

ועומד בסתירה לאופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל, המחויבת  , נטען בעתירה,על בסיס לאום

שהם רשויות ציבוריות,  ,ויון זכויות מלא בין כל אזרחיה. מינהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכוןולש

הקרקעות, המיועדות לאיכלוס הישוב קציר, לידי הסוכנות היהודית אינם רשאים להעביר את 

 ה היהודית בלבד.  יוהאגודה השיתופית קציר, מאחר שגופים אלה פועלים למעשה עבור האוכלוסי

, כי יש לה מנדט חוקי להקמת ישובים קהילתיים עבור יהודים בלבד בהיותה  גם טענההסוכנות 

לאומית של יישוב יהודים בישראל, ולכן לגיטימי להקצות לה היום איבר חיוני בהגשמת המטרה ה

 קרקע ציבורית לשם כך. 
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האגודה השיתופית קציר טענה, כי הישוב הינו ישוב קהילתי, בן כמה מאות משפחות.  מטרת 

הקמתו היתה לקלוט יהודים בלבד, וזאת כדי לממש את החזון הציוני של הישוב היהודי בא"י.  

, כדי לחזק את הישוב 'המשולש'קא בשל קרבתו ללב האזור הערבי וחר דומקומו של הישוב נב

היהודי באזור שבו רוב מוחלט לישובים ערבים. לכן קבלת ערבים לישוב קציר עלולה לסכל את 

גום בצביון , באופן שיפישבים ערבים שיבקשו להתגורר בויבמת 'הצפתו' על ידי מטרת הקמתו

 היהודי  של הישוב.

כי אין כל פסול בהעברת קרקעות מדינה לידי הסוכנות היהודית, כדי  טען, ישראל מינהל מקרקעי

שזו תייעד את הקרקע להקמת יישובים עבור יהודים בלבד, מאחר שמעמדה של הסוכנות מעוגן 

גם העובדה, שהסוכנות ממומנת מכספי תרומות  .בחוק, כגוף הפועל ליישוב יהודים ברחבי הארץ

 יקה, לדעתו, מדיניות זאת.של יהודים מחו"ל, מצד

ליבה של האידאולוגיה הציונית. -הפרשה עוררה דיון ציבורי נוקב. מדובר בסוגיה שהיא לב

עשו כל אשר  –הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית, קרן קיימת לישראל  –המוסדות הציוניים 

י לא הייתה לאל ידם כדי לסכל את קבלתה של משפחת קעדאן לקציר. גם בקרב הציבור הערב

התלהבות רבה מהמאבק של משפחה ערבית להשתלב ביישוב יהודי, מתוך גישה שזו אינה הדרך 

 לפתרון מצוקת הדיור והקרקעות של המיעוט הפלסטיני במדינה. 

לכל בו הציע ו, השופט אהרן ברק, דיון מיוחד, בית המשפט העליוןנשיא  זימן 1998בפברואר 

ציין, כי זו אחת ההכרעות  ברקה ולהימנע מהכרעה שיפוטית. למצוא פתרון הולם לבעיהצדדים 

 השיפוטיות הקשות ביותר שנתקל בה, וכי העתירה מעלה בעיות קשות ותוצאותיה מי ישורם. 

אשר יחד עם הצדדים יערוך סיור בשטח על מנת ונה, ביוזמת בית המשפט, מפשר, מכום הדיון יבס

אף שהיה ברור שבעניין כזה אין מקום  לבחון את האפשרויות למציאת מגרש עבור משפחת קעדאן.

לפשרה, אלא אם אחד הצדדים יוותר על עמדתו. הצדדים יצאו לקציר, לבחון מקרוב את ההצעות 

מחוץ לגבול המוניציפלי של  -ציע מגרשים שונים, כולם  'מעבר לגדר' השונות. משרד השיכון ה

היישוב או מחוץ לתחום הבנייה למגורים על פי תכנית המתאר. הכשרת מגרשים אלה לבנייה כרוכה 

בהליכים של מספר שנים, שתוצאותיהם אינן ניתנות לחיזוי. הצעה אחת התייחסה למגרש בגבעה 

התנאים הסביבתיים בשכונה זו פחותים במידה משמעותית מאלו המרכזית, הניתן לבנייה, אך 

משפחת קעדאן לא הסכימה להתפשר על מגרש אלא בשכונת 'בנה ביתך'. כעבור  . תשבגבעה המערבי

פנה דן יקיר לבית המשפט וביקש  1998עשרה חודשים היה ברור כי הליכי הגישור נכשלו. בדצמבר 

. לעאדל ואימאן קעדאן, שבעת הגשת העתירה היו הורים חודשים 15שיינתן פסק דין. חלפו עוד 

 לשתי בנות, היו כבר ארבע בנות.

נתן בג"ץ את פסק הדין, וקבע כי הקצאת קרקעות וייחוד יישובים ליהודים בלבד  2000רק במארס 

על מקרקעי ציבור איננה חוקית. הנשיא ברק, שכתב את פסק הדין, קבע כי המדינה לא הייתה 

ת מקרקע המדינה לסוכנות היהודית לצורך הקמת היישוב הקהילתי קציר על בסיס רשאית להקצו

"מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית של הפליה בין יהודים לבין שאינם יהודים. 

מדינת יהודים היא; המשטר  –לא מתבקש כלל כי המדינה תנהג בהפליה בין אזרחיה... המדינה 

שטר דמוקרטי נאור, המעניק זכויות לכלל האזרחים, יהודים כלא יהודים", הוא מ –המתקיים בה 

נאמר בהחלטה. יתר על כן, "לא רק שערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית אינם דורשים הפליה 
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על בסיס דת ולאום במדינה, אלא שערכים אלה עצמם אוסרים הפליה ומחייבים שוויון בין הדתות 

א כל סתירה בין ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לבין והלאומים.... אין, אפו

שוויון גמור בין כל אזרחיה. נהפוך הוא: שוויון הזכויות בין כל בני האדם בישראל, תהא דתם אשר 

 נגזר מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". –תהא ותהא לאומיותם אשר תהא 

ת המדיניות אך לא נענה לבקשתם של בני הזוג קעדאן והסתפק בכך שהורה פסק הדין פסל, אפוא, א

למינהל מקרקעי ישראל "לשקול אם יש באפשרותו להקצות להם מגרש לאור האמור בפסק הדין". 

יותר משנתיים וחצי מאז החלטת בג"ץ ועד מועד כתיבת שורות אלו, מתחמקים מינהל מקרקעי 

ית מקיום פסק הדין. משפחת קעדאן ממשיכה לגור בבקה אל ישראל והיישוב קציר בכל דרך אפשר

 גרביה. 

בכנסת הוגשה הצעת חוק של חבר הכנסת אליעזר דרוקמן, שנועדה לעקוף את החלטת בג"ץ וביולי 

לאומית. ההתנגדות להצעת -קיבלה הממשלה החלטה לתמוך בה. החלטה זו עוררה סערה בין 2002

עבר בני בגין יצא, לאחר שלוש שנים שלא התבטא בפומבי, החוק חצתה גבולות פוליטיים. השר לש

שערבי, לא רק גופו  ,למצב שבו צריך לומר את המובן מאליו"צר לו שהגענו  בגינוי חריף ואמר כי

". בשל המחאות אלא גם כבודו אינם הפקר. וערבים כקיבוץ, לא גופם אלא גם כבודם אינם הפקר

 החליטה להקים ועדה שתבחן את הנושא.מבית ומחוץ חזרה בה הממשלה מתמיכתה ו

"משפחת קעדאן לא נמצאת בקציר", אומרת ורד ליבנה, "אבל ההכרעה שאסרה אפליה בהקצאה 

של קרקעות המדינה היא אמירה חשובה. הניסיון לחקיקה שתעקוף את פסק הדין נעצר, והאנשים 

יד להוביל, להיות טריגר, שהתגייסו לטרפד את החקיקה באו לא רק מהמיליה שלנו. לאגודה יש תפק

ולפעמים אוונגרד. השינוי החברתי הוא פרי שילוב של הרבה דברים. התהליך התחיל. לפעמים פסק 

 הדין משנה מצב, לפעמים הוא צעד אחד במסע ארוך".
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 זכויות. לא הטבות

שיכה לחפש דרכים לטפל בזכויות חברתיות, תוך התקדמות מהוססת, שנבעה בעיקר האגודה המ

פרסמה  1997-מהקושי למצוא את הכלים האפקטיביים למאבק בהפרת זכויות אלו בידי הרשויות. ב

האגודה דו"ח ראשון בנושא שכותרתו 'זכויות. לא הטבות' וכעבור שנה הוגש דו"ח לוועדת האו"ם 

ברתיות ותרבותיות, בתגובה לדו"ח שהגישה מדינת ישראל על יישום האמנה לזכויות כלכליות, ח

לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות )הזמן עשה את שלו ועל הדו"ח שהגישה המדינה היה חתום 

מיכאל אטלן, שכזכור יזם את הדיון הראשון באגודה על זכויות חברתיות(. בלהה ברג, מנהלת 

, ואייל גרוס, חבר ההנהלה, קידמו את טיפולה של האגודה 1996-2001המחלקה המשפטית בשנים 

 בתחום זה. 

אחד הקשיים שניצבו בפני האגודה, בנסותה לקדם את העיסוק המשפטי בהגנה על זכויות חברתיות, 

היה הקושי להביא את בתי המשפט לדון בסוגיות אלו ולקבוע הלכות המעגנות את הזכויות 

בלהה ברג על אפליית ערבים בסיוע  1998-, לדוגמא, בעתירה שהגישה בהחברתיות כזכויות יסוד. כך

שהמדינה מעניקה לזכאים בשכר דירה, נכלל פרק נכבד העוסק בזכות לדיור. בית המשפט בחר 

עתירות נוספות שהגישה האגודה . להתייחס להיבט האפליה בלבד והתעלם מהפגיעה בזכות לדיור

לא זכו לאוזן קשבת אצל  -ידי ההוצאה לפועל -חייבים על על מימון האישפוז הסיעודי ומאסר -

השופטים. "בית המשפט העליון קשוב לטיעונים על אפליה או על פגיעה בהליך הוגן. בעניין זה הדרך 

ויס, עורכת דין המופקדת כיום באגודה על תחום הזכויות -כבר סלולה," אומרת שרון אברהם

דה השחורה כדי להכניס את הזכויות החברתיות לשיח החברתיות, "עכשיו צריך לעשות את העבו

 המשפטי". 

גישה, שאינה מעניקה לזכויות חברתיות מעמד שווה לזה של הזכויות האזרחיות והפוליטיות, יש ל

הלת האגודה, "כי אם נייצוג גם באגודה עצמה. "צריך להיות זהירים", אומרת נעמה כרמי, יו"ר ה

בר איננו זכויות אדם. שיח הזכויות איננו יכול ואיננו צריך למצות הכול זכויות אדם אז בעצם שום ד

את העמדה המוסרית שלנו או את תפיסת הצדק החברתי שלנו; זאת בעיה עקרונית מאוד, אבל 

ות ולאבד את ייחודיות ויאנחנו עלולים פשוט 'לירות לעצמנו ברגל': לגרום לפיחות במעמדן של הזכ

כמה התביעה בעיה בהקשר הזה היא, בין השאר, עד הם החברתיים. התביעה שלנו, בין כל הארגוני

ידי השלטון -העדיפויות התקציביים שנקבעים על-לאכוף את הזכויות הללו מתערבת, בעצם, בסדרי

זאת בעלות אופי -נכון שלא רק זכויות חברתיות מותנות בהקצאת משאבים, אבל הן בכלהנבחר. 

את התערבות שמצמצמת יתר על שר להתעלם ממנו. זאפ-שונה מן החירויות הקלאסיות, שאי

גם לה יש ערך בשיח הזכויות, אבל בעיקר מפחיתה ממעמדן שהמידה את חירות הפעולה הפוליטית, 

. של זכויות כתביעות חזקות במיוחד,  שיש להוציא מן המשחק הפוליטי הרגיל ולהבטיח בכל תנאי

 למערכת המשפט בישראל." ,ה זאתמבחינ ,הקושי לקדם זכויות חברתיות איננו מיוחד

מישור פעולה נוסף, שבו זוכה פעולת האגודה בקידום זכויות חברתיות להצלחה מסוימת, מתנהל 

מול ועדות הכנסת במישור החקיקה בכלל ובמיוחד בכל הנוגע לחוק ההסדרים, וכן מול משרדי 

 הממשלה בנוגע לנהלים שונים. 
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 רעידת אדמה

נכתב: "שנה טובה לזכויות האדם". אותה  2000שפירסמה האגודה בסוף חודש יוני  השנתי"ח בדו

זכויות האזרח  בתחוםות האדם, שבה הושגו הישגים מרשימים החלה כשנה טובה לזכוי אכןשנה 

ההישגים שהושגו הם תחילתה של תקופה  כאילובפרט. באותו זמן נראה  אגודהידי ה עלבכלל ו

אפליית  נפסלהבעינויים בחקירות השב"כ;  השימוש נפסלחדשה, שבה יגבר הכבוד לזכויות האדם: 

של חיילים  ממושכת החזקהין משפחת קעדאן; נפסלה ערבים בקבלה ליישובים, בהחלטת בג"ץ בעני

 אשרמערותיהם שוכני המערות בדרום הר חברון, -; הוחזרו לבתיהםשופטעד להבאה בפני  במעצר

ייצוג הולם  המבטיח; נחקק תיקון לחוק החברות הממשלתיות, שרירותיידי צה"ל באופן -גורשו על

-ילד על אימוץהפנים  במשרד לראשונה שםנרשל החברות הממשלתיות;  בדירקטוריוניםלערבים 

אמו הביולוגית; הוכרה זכותן של נשים להתפלל כדרכן ליד הכותל המערבי; שוחררו  שלידי בת זוגה 

 'קלפי מיקוח' ועוד.כשנים  במשך בישראל שהוחזקוהלבנונים,  האזרחיםרוב 

קטובר. התקופה חודשים בדיוק החלה אינתיפאדת אל אקצה והתרחשו אירועי או שלושה כעבור

הציבה בפני האגודה אתגרים חדשים, שלא ידעה כמותם. בציבור הערבי  2000 באוקטוברשהחלה 

 13-והתחוללה רעידת אדמה כשהפגנות מחאה הפכו להתנגשויות אלימות עם המשטרה,  בישראל

ה האגודה היתה בין מובילי הדריש .המשטרה מירי נהרגו,  ערביםבני אדם, כולם אזרחים, כולם 

להקים ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את האירועים בצפון, והוציאה יחד עם 'עדאלה' והאגודה 

ראייה. הדו"ח, 'ימים נוראים', הוגש -הערבית לזכויות האדם דו"ח על האירועים ובו עדויות

למחלקה לחקירות שוטרים ולוועדת החקירה, בראשות שופט בית המשפט העליון, שהוקמה 

 יבורי. בעקבות הלחץ הצ

כוחות צה"ל בעוצמה צבאית לדיכוי אינתיפאדת אל אקצה בשטחים. האגודה ניצבה  פעלו במקביל

קשיים, שנבעו מהאווירה הציבורית ומההגבלות על זרימת מידע מהאזורים שבהם פעל צה"ל. בפני 

 קשורת דיווחה מעט מאוד על המתרחש בשטחים, אשר היו חסומים בפני עיתונאים ובפני פעיליתה

ראייה שהגיעו באמצעות טלפונים ועדויות של -זכויות אדם שביקשו לאסוף מידע אמין. עדויות

חיילים שצוטטו בתקשורת, הצביעו על הפרות בוטות ביותר. האגודה הגישה שורה של עתירות 

על מנת   –באמצעות הודעות לעיתונות ופרסום מודעות בתשלום  –לבג"ץ ופעלה במישור הציבורי 

 יעת הציבור את הנעשה בשטחים. להביא ליד

פעולות האגודה עוררו ביקורת קשה הן בקרב הציבור והן בקרב הרשויות ובראשן היועץ המשפטי 

לממשלה. זה תקף את האגודה בחריפות על התבטאויותיה. לצד הביקורת זכתה האגודה לשבחים 

יה לפיהם זכויות האדם על נחישותה להגן על זכויות האדם גם בשעת חירום ועל דבקותה בעקרונות

 אינן מותרות לזמן שלום אלא בסיס קיומה של חברה ישראלית מתוקנת. 


