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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".

 

  


