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  : תודות

העירו וסייעו , קראווש, ס הדוחשעל כתביהם מבוס, ות צוות האגודה לזכויות האזרח בישראל/יחברכל ל

ד דבי "עו, ד עאוני בנא"עו, חגי אלעד, ד דנה אלכסנדר"עו, רמי אדוט: תודה מיוחדת ל. במידע ובנתונים

נירית , ד דן יקיר"עו, ד לימור יהודה"עו , טל חסיןד"עו, ראיסי'ד רגד ג"עו, מור-ד גיל גן"עו, חיו-גילד

ד "עו, וק'ד אבנר פינצ"עו ,ד נסרין עליאן"עו, יו'ד אן סוצ"עו,  נירד טלי" עו,ד לילה מרגלית"עו ,מוסקוביץ

  .ד נירה שלו"עו, גילי רעי, נועה ריבלין, עלוה קולן, עודד פלר

  . הפצהשסייעו ב  ידגרנעמהלעופרה טלקר ול, שרית אליהל ;לעדו קטרי שסייע באיסוף נתונים

  .  אוניברסיטת תל אביב, למשפטיםפקולטהה ,מתוכנית המשפט בשירות הקהילהד אלה אלון "לעו

  . סיוע לעובדים זריםמוקדמד יונתן ברמן "עוללסיגל רוזן ו

ערכיהם , אשר בזכות מחויבותם, למתנדבינו ולתורמים לפעילות האגודה,  לזכויות האזרחלחברי האגודה

  . ונדיבותם מתאפשרת פעילותנו
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  מבואמבוא

 האדם זכויות מצב על השנתי  הדוח–" מצב תמונת" את האזרח לזכויות האגודה מפרסמת שנה מדי

 החולפת בשנה האדםת זכויו מצב ת אסוקר ,לאומי-הבין האדם זכויות ביום המתפרסם ,הדוח. בישראל

 .הישראליות הרשויות ידי על אדם בזכויות גיעה מתרחשת פשבו מקום ובכל הכבושים בשטחים ,בישראל

 ככל – ורשיפ של מגמות לציין ;אדם זכויות של במיוחד בוטות הפרות על להתריע מבקשים אנו זה בדוח

 לאמצעי התקשורת ולתשומת הלב נחשפותשאינן  אדם זכויות של להפנות את הזרקור להפרות ;שישנן

 תושבי ל עחותמם את טביעיםמ אשר האדם זכויות בתחום מרכזיים תהליכים על ולהצביע; הציבורית

  . אזרחיה ועל ישראל

לק הראשון נתייחס להפרות של הזכות בח.  היבטיהמגווןעל , ֵחירות ְּבעוסק 2011רובו של הדוח לשנת 

אם באמצעות כליאה ואם ,  מבחינה פיזית צעדיו של אדם הגבלת–לחירות אישית במובנה הצר והבסיסי 

לנוע בחופשיות ו ,הבלעדי בהםהשולט לחייך ו להיות האחראי –הזכות לחירות . באמצעות מגבלות תנועה

זכות זו נשללת מרבים בישראל . חרי הזכות לחייםא,  היא אולי הזכות הבסיסית מכולן– ממקום למקום

פעמים רבות .  או שלא לצורךתקופות ממושכותל, פוגעני,  לעתים באופן שרירותי–ובשטחים הכבושים 

, מהגרי עבודה וילדיהם, פליטים ומבקשי מקלט: קבוצות מוחלשותים עם נמנמלכתחילה ש מי הנפגעים הם

או  מאחורי סורג ובריח  הכלואים,של אלה קולם. שלים המזרחיתפלסטינים בשטחים הכבושים ותושבי ירו

לדידם של רוב  ,ובמידה רבה, אינו נשמע בשיח הציבורי ובתקשורת ,מחסומיםמעברם האחר של הנותרים ה

  .  אינם קיימיםכמו, "שקופים"הם  ,אזרחי ישראל

 אבל –) ח, ח(אמר קוהלת , " ֶאת ָהרּוַחֵאין ָאָדם ַׁשִּליט ָּברּוַח ִלְכלֹוא. "ומכבלים שבגוף לכבלים שברוח

 מוסרות על החירות במובנה הטילבשנים האחרונות אנו עדים שוב ושוב לניסיונות ל. בהחלט יש מי שמנסה

. על חופש ההתאגדות והפעילות הפוליטית ואפילו על חופש הדעה והמחשבה,  על חופש הביטוי–הרחב 

פעילים חברתיים עם " שיחות אזהרה", נכלות למפגיניםאיומים אלה על החירות כוללים בין היתר הת

,  לצמצם את חירויות הפרט ולפגוע בזכויות המיעוטאיימתדמוקרטית המ-חקיקה אנטי, ופוליטיים

זכויות ארגוני ושל ביקורת על השלטון ים של מי שמותחהלגיטימית והנחוצה ניסיונות לפגוע בפעילותם 

, פגיעה הספציפית בזכויות הפרט המסויםלבד מה. שמיע ביקורתאיום בתביעות על מי שמבקש להו, אדם

 לקיים מוטיבציה שלווב הרתעה הפוגעת ביכולתו של הציבור –א הטלת אפקט מצנן  הו אלהלוהמשותף לכ

מדינה ש שיח –הנוגעות לשאלות יסוד של החברה הישראלית נוקב ומשוחרר בסוגיות , שיח פוליטי מעמיק

  .תקיים בלעדיואינה יכולה לה דמוקרטית

אין זה נדיר כי . לא תמיד בוחרים אזרחים במדינה דמוקרטית לממש את חירותם לצאת לרחובות ולמחות

השתתפות בתהליך הובזאת מתמצית , שניםלכמה  אחת ,הטלת הפתק בקלפי במסתפקחלקם הגדול 

: טוןעל השלהמוטלות מגבלות חוקתיות ברק מתבטאת אך דמוקרטיה מהותית אינה . הדמוקרטי

המחאה החברתית או . שגרה ומשפיעים דרך משמיעים את קולם, בדמוקרטיה מהותית האזרחים שותפים

 הוכיחה שרבבות אזרחים עדיין לא ויתרו על הזכות ועל הרצון ,של הקיץ האחרון" מחאת האוהלים"

מאבקים  גם . ולמתוח ביקורת על מדיניות הממשלה בהקשרים שבהם נדרש שינוי,להשתתף בשיח הציבורי

, אנשי מקצוע, פעילים, שבהם לוקחים חלק ארגונים, שלהם אנו עדים בשנים האחרונותחברתיים אחרים 
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בחברה הכוח הטמון מעידים על ,  ושאכפת להםשנמאס להםמן השורה  ואזרחים אמנים ואנשי רוח

הוא קים אלה אבמרבים מהרקע ל. אפשר לחולל שינויכי אנשים שמאמינים על כך שיש האזרחית בישראל ו

כלכלית של -תוצאת המדיניות החברתית, מתמשכת בזכויות החברתיות של אזרחי ישראלהשחיקה ה

  . של הדוחאחרון בכך יעסוק החלק ה. ממשלות ישראל בעשרים וחמש השנה האחרונות

וכן , ישראל שיש בה חשיבה עצמאית וביקורתית כלפי השלטון ומדיניותובהוכיחה החברה  2011בקיץ 

 שלוקחים את גורלם בידיהם ויוצאים להפגין ולהיאבק על ,קבוצות של פרטים ושל  ויוזמהת עשייהיכול

תושבי בין ,  בין ערבים ליהודים– סולידריות נדירה  נולדהאל מול החקיקה הגזענית והמַפֶלֶגת. זכויותיהם

במאבק לצדק  .יםמעמד הביניבין חסרי בית לבני , אימהותבין סטודנטים ל, פריפריהתושבי המרכז לה

 – להאשים זו את זו חדלו ו,את ההפרדות ואת המחיצות שהורגלו בהןקבוצות שונות בישראל דחו חברתי 

ומכאן ; את העולים, את היהודים, את הערבים ,את המהגרים, את המובטלים, את העשירים,  הענייםאת

:  להבטחת זכויותינוותיאחרנושא בש הביקורת ואת הדרישות כלפי מי חציאת ואילך החלו להפנות 

 שפגיעה –והיא , חלחלה אולי הכרה חדשהחברה הישראלית חלקים גדולים בבקרב נראה ש. השלטון

י הדרך דצותירה בשדוהרת קדימה בעודה מ, מדיניות דורסנית.  נעצרת במקום אחדינהאבזכויות אף פעם 

ושאינם נהנים ור הזרקורים שרחוקים מא את מי, הנכבשיםאת , הזריםאת , המודריםאת , את החלשים

הערך  מדיניות שמבוססת על זכויות אדם ועל אינהכי זו , סופה שתפגע בכולם –מיחסי ציבור מתוקשרים 

  . כולנו שווים פחות–אזי בסופו של דבר , וכאשר חלק מאיתנו שווים פחות.  באשר הואכבוד האדםשל 

ביקשה ים שאת המסרמדיניות שתשקף  ליישם אינם מגלים נכונות נראה שקובעי המדיניות ,נכון לעכשיו

, נתה הממשלה בתגובה למחאה החברתיתישמ, המלצות ועדת טרכטנברג.  להעביר החברתיתמחאהה

, הרווחה, הבריאות, המדיניות בתחומי הדיור של ועמוק ייסודשינוי מגמה   מבטאותאינןהן . מאכזבות

 ערב המחאה החברתית הממשלההובילה  שדמוקרטיים-מהלכים אנטי, זאת ועוד . והחינוךהתעסוקה

  ?האם הקיץ היה כלא היה.  ואף ביתר שאת–התחדשו 

לפני אך  כאן חוללשהתהמאבק החברתי  השלכותיו של תהיינהעדיין מוקדם להעריך מה , כך או כך

 לדווח על הישגים נוכל, בדוח שנפרסם בעוד שנהכי יש לקוות .  יימשךדרכיםובאילו , חודשים ספורים

אי , אך כבר כעת. רים של מאבק זה ועל תוצאות משמעותיות בכל הנוגע לקידום זכויותינו החברתיותישי

בלתי השתתפות אזרחית המונית במחאה : אפשר להתעלם ממשמעויות העומק החיוביות של מחאת הקיץ

כלכליים -סקרנות להעמיק בהבנת נושאים חברתיים; אלימה שתכליתה קידום שוויון וצדק חברתי

תוסס ופתוח בסוגיות מרכזיות של , ויכוח ציבורי ער;  ישנותבלי לקבל כתורה מסיני דֹוגמֹות, רכביםומ

יש לקוות לא רק , כדי שהפוטנציאל הגלום בהם ימומש. נושאי בשורהאלו הם תהליכי עומק . חיינו כאן

 למחסומי אל מעבר לקו הירוק של הכיבוש ואל מעבר, אלא גם להרחבתם לנושאים נוספים, להמשכם

  .הזכות לחירות: המפרידים בין כולנו לבין אותה זכות בסיסית, תודעה נוספים
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  חירות במובן הצרחירות במובן הצרפגיעה בזכות לפגיעה בזכות ל: : מאחורי הסורגיםמאחורי הסורגים

  

  סרסרתנאי מאתנאי מא

וחדר האסיר ,  בית סוהר אסור לו שייהפך למכלאה]... [חומות הכלא אינן צריכות להפריד בין האסיר לבין צלם האנוש"

".ך לכלובאסור לו שייהפ
1
   

  

  הםמעצרומתקני ה הסוהר תי ב.בזכויות לפגיעה ביותר החשופות הקבוצות אחת הם עצורים ואסירים

 לפגיעה משמעותי חשש שי זה מצבב. ומפוקחים נשלטים הכלואים של חייהם היבטי וכל, טוטלי מוסד

  .האדם בזכויות

, כותו של כל אדם באשר הוא אדם לחייםכבוד האדם וחירותו מעגן את חובת המדינה להגן על ז: חוק יסוד

שב והודגש במהלך , זכויות האדם אינן נעצרות בשערי בית הסוהרכי , העיקרון. לשלמות גופנית ולכבוד

תנאי מחיה בסיסיים ולשמור על כבוד האדם לאסיר  החובה לספק ;השנים בפסיקות בית המשפט העליון

   2. מחויבת אליולמדינת ישראש, לאומי-ן אף מעוגנת במשפט הביושל

  לטובהנים מצוי2011,3אוגוסט שפורסם ב, 2010-2009 לשניםהסנגוריה הציבורית דוח השנתי של ב

אסירים אינם ישנים עוד , כך.  בשנים האחרונותשחלו בתנאי המעצר והמאסר בישראלמסוימים שיפורים 

שירות המשטרה לאחריות מתקני המעצר המרחביים מאחריות אז עברו , 2008תחילת מאז  ו4;על הרצפה

 בין כותלי הכלאמהדוח עולה כי ,  זאתעם.  בתנאי ההחזקה של העצורים שיפורמורגש, )ס"שב(בתי הסוהר 

 ניםקבחלק מהמת, כך. זכויות אדםחמורות של ת והפרתקיימות ממתקני המעצר בישראל עדיין בו

לעתים בתנאים היגייניים , בתאים מחניקים ובצפיפות רבה, יים קשיםזמוחזקים בתנאים פיאסירים 

 יש; מזיקים וחשיפה לפגעי מזג האוויר, עובש, רטיבות, ותברואתיים ירודים במיוחד הכוללים זוהמה

מחסור קיים ולוקה בחסר  תשתית השיקומיתה; נמצאו ליקויים במתן טיפול רפואי ;מחסור בציוד בסיסי

הזכות להיפגש עם עורך דין וזכות , ני משפחהכגון הזכות לקשר עם ב, שונותזכויות ; בעובדים סוציאליים

 כבילת גוןכ, ענישה בלתי מידתיתתופעות של  תוקיימו;  ממומשות באופן חלקי בלבדהגישה לערכאות

  .ענישה קולקטיביתשל ו, אסירים למיטה

                                                 
1

  .573, 567) 1(ד מ"פ, מנהל בית הסוהר המרכזי ביהודה ושומרון' יוסף נ 540/84 צ" בג
2
 All persons" :כי, שררה בידי מדינת ישראל נקבעושנחתמה וא, לאמנה בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות) 1(10בסעיף  

deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the 
human person") .ד לאומית נגד עינויים ונג-והאמנה הבין; 5סעיף , ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות אדם: וראו גם

  ).יחס ועונשים אחרים בלתי אנושיים או משפילים
3
משרד , 2010-2009תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל בשנים  

 באתר משרד ס לדוח"בתגובת ש. sx6cssq/com.tinyurl://http ,2011אוגוסט ,  הסנגוריה הציבורית–המשפטים 
  .y8cq5cx/com.tinyurl://http :המשפטים

4
 4634/04צ "בג. רופאים לזכויות אדם והאגודה לזכויות האזרחץ בעתירה שהגישו " זאת בעקבות פסק דין של בג

   .p?/he/il.org.acri.www://http=1756, 0720.12.2פסק דין מיום ,  השר לביטחון פנים'נרופאים לזכויות אדם 
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מרחב המחיה לאסיר עומד על ממוצע : בבתי הכלאש הצפיפות הרבהמחברי הדוח מדגישים את בעיית 

גם אם לא תמיד (במדינות המתקדמות הממוצע כשהסטנדרט , בלבד שלושה מטרים רבועיםכארצי של 

הקליניקה  ,האגודה לזכויות האזרחה של יבעקבות פני, 2010בשנת . ים רבועיםטרמ 8.8-הוא כ) המצב בפועל

טח  נקבע בתקנות כי ש5,רופאים לזכויות אדם ולזכויות אסירים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן

הכולל לא רק את חדר ( אולם גם שטח זה ;ים רבועיםטרמ 4.5המחיה המינימלי לאסיר יעמוד על 

והתקנות חלות , משמעותית מהמקובל בעולםקטן ) אלא אף את אזור השירותים והמקלחת בתא, המגורים

, נסתשהפעילו חברי ועדת הפנים של הכ כמו כן מצוין בדוח כי בעקבות לחצים .רק על מתקנים חדשים

 לעגן בחקיקה ראשית את תנאי המחיה המינימליים שלהם נועדהפיץ המשרד לביטחון פנים תזכיר חוק ש

וכל להביא לשיפור ממשי במצב זכויות הכלואים אך ספק רב אם י, זהו צעד חשוב; זכאים האסירים

  .אם לא יוקצו המשאבים הדרושים לריווח התאים ולשיפור התנאים הפיזים, בישראל

אחדים אמנם גופים יש . ישראל במדינת הסורגים מאחורי הנעשה על מספקת חיצונית ביקורת יןא כיום

 להגיש רשאים ועצורים אסירים, למשל, כך;  והן מחוצה לוס"בהן בתוך ש,  אליהםלפנותרשאים  שכלואים

 דבמשר הפועל) א"קת (האסירים תלונות להגיש תלונה לקצין, אסירים לבית המשפט המחוזי עתירות

ישנם , כמו כן .המדינה מבקר במשרד הציבור תלונות  או לפנות לנציב,פנים לביטחון המשרד של המבקר

העורכים ביקורים במתקני הכליאה , בעיקר מהסניגוריה הציבורית ולשכת עורכי הדין, "מבקרים רשמיים"

 לטיפול הדרושים יםהאלמנט כל את בו שיש גוף אין אולם .והמוסמכים גם לקבל תלונות אסירים, השונים

 עצמאות: הכליאה תנאי עלשוטף  ולפיקוח ,להתמודדות יסודית ואפקטיבית עמן, בתלונות כלואיםשוטף 

כוח אדם בעל ו, מעמיקים עובדתיים בירורים לקייםומשאבים  יכולת, מספקות סמכויות, תלות-ואי

   .)םלרבות המקצועות הרפואיי( הכשרה מתאימה ומומחיות בתחומים הרלוונטיים

 עצמאית נציבות להקים מבקשת רופאים לזכויות אדם והאגודה לזכויות האזרח שיזמו 6חוק הצעת

תפעל , ההצעהעל פי . "הכליאה מתקני על ולביקורת כלואים לתלונות נציבות" שתיקרא, ואפקטיבית

 לונותת לחקור מוסמכת תהיה, כלואים של אדםה זכויות על והשמירה הכיבוד, ההכרה לקידום הנציבות

 בירורים תקיים, תפקידם מילוי במסגרת סוהרים התנהגות ועל כליאתם תנאי על ועצורים אסירים של

 ביקורים ערוךת, ולזכויותיהם כלואים של לרווחתם, כליאה לתנאי הנוגעים תופעותשל ו עניינים של יזומים

הונחה על שולחן  וקהח הצעת .שוטף  באורחבהםהשוררים  התנאים על תפקחו הכליאה במתקני שוטפים

   .ומאז טרם קודמה, כים נוספים" חכמהדוד אזולאי ו בר הכנסתחעל ידי  2010 באוגוסט הכנסת

  

                                                 
5
  .p?/he/il.org.acri.www://http=2286, 19.11.2009, פניית הארגונים לשר לביטחון פנים 
6

, 2010-ע"התש,  הצעת חוק נציב לתלונות כלואים ולביקורת על מתקני הכליאה
tfr./220818/data/privatelaw/il.gov.knesset://http.  
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    77מאסר חייביםמאסר חייבים

  

  רפורמהחוללש,  לחוק ההוצאה לפועל29 ' מס אושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת תיקון2008בנובמבר 

במסגרת התיקון . ף כחצי שנה לאחר אישורורוב סעיפי התיקון נכנסו לתוק. במערכת ההוצאה לפועל

 ,שרק אם כולם מתקיימים, והוגדרו תנאים, הוגבלה מאוד האפשרות להוציא צו מאסר נגד אדם בשל חוב

בכך מכיר החוק בפגיעה האנושה של מאסר בזכויותיו הבסיסיות של . אפשר להוציא צו מאסר כלפי חייב

ומבטיח כי שימוש בכלי זה , ם למאסר בשל חוב כספישליחת אדבהאדם לחירות ולכבוד ובבעייתיות ש

  . לאחר שמוצו כל האפשרויות האחרות, ייעשה רק כאמצעי אחרון

  בשנת8,על פי הדוח השנתי של רשות האכיפה והגבייה, כך. ם החייבימאסריד ו צומצמו מא29לאחר תיקון 

בקשות  100,437- ו2008בשנת  שאושרו בקשות 204,278לעומת , מאסרלצווי  בקשות 17,469אושרו  2010

מאי מאז  . יום30 חייבים לתקופה העולה על 771 נאסרו 2010בשנת , על פי הדוח. 2009בשנת שאושרו 

  ). מזונותייביפרט לח( ולמשך שנתיים הופסקו המאסרים כליל 2011

ת  בעיועדיין קיימות שתי, עקבות הרפורמהלמרות השיפור המשמעותי שחל בנושא מאסר חייבים ב

   .הגבלת חירויות של חייביםו עדר ייצוג בהליכי ההוצאה לפועליה: מרכזיות

  עדר ייצוגיה

רוב .  חייבים980,000-ליון תיקים פתוחים של כימשלושה הוצאה לפועל כמשרדי ה היו ב2010בסוף שנת 

 הם ) מהתיקים71%- מהזוכים ובכ60%-כ) (הנושים(רוב הזוכים ו, הם אזרחים פרטיים) 89%(החייבים 

רשות להמשאבים שעומדים , מטבע הדברים. רשויות מקומיות ועוד, חברות תקשורת, בנקים :חברות

שקועים ש ובמיוחד מי, לאזרחים פרטייםבניגוד ,  עורך דיןעל ידילהיות מיוצגות מאפשרים להן חברות ה

היו יבים לא  מהחי95% ,על פי נתוני הדוח, כך.  תמיד ידם משגת לשכור הגנה משפטיתאיןש, בחובות

 90%-כ,  עורכי הדין הפועלים במערכת ההוצאה לפועל17,575 ביןמ.  בלבד מהזוכים6%לעומת , מיוצגים

  . מייצגים את הצד הזוכה

אפשרותו כי בהחוק מחייב להודיע לחייב שנגדו מוצא צו מאסר ,  לחוק ההוצאה לפועל29לאחר תיקון 

אין אך , זהו צעד נחוץ . סיוע משפטי חינם מהמדינהולקבלבמשרד המשפטים סיוע המשפטי אגף ללפנות ל

   : סיבותוזאת מכמה,  הזכות לייצוג משפטי אתחילהבטבו די כדי 

עומדים בתנאי הזכאות של האגף לסיוע אינם רבים מהנזקקים לסיוע משפטי בהליכי הוצאה לפועל  •

 גם אם החייב 9.כושוכוללים מבחן הכנסה משפחתי ומבחן ר,  מצומצמים מאוד הזכאותתנאי. משפטי

 שלוש נפשות בתמשפחה ,  למשל,כך. רף הסיועשל משפחתו גבוה מחודשי ה השכרשייתכן ,  רכושחסר

                                                 
7

  . אוניברסיטת תל אביב,פקולטה למשפטיםה ,תוכנית המשפט בשירות הקהילהמד אלה אלון " נכתב בסיוע עו
8
 :הדוח באתר הכנסת. 2011מאי , רשות האכיפה והגבייה, 2010דוח שנתי על הפעילות בשנת  

92f3g6d/com.tinyurl://http.  
9
:  באתר משרד המשפטים הזכאותנאית 

htm.Zakaut/ChapesMeyda/SiuaMishpati/MOJHeb/il.gov.justice.www://http. 
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ברור ו;  לא תהיה זכאית לסיוע,ברוטו לחודשח "ש 5,692-יותר מ מרוויחים שני ההורים ביחדשבה 

  .משפטיייצוג לא תוכל לממן יקלע לחובות שתשמשפחה כזו 

 מודיעבכל מקרה שבו בלתי מיוצג  למנות סנגור לנאשם שבו המדינה חייבת, יליתחום הפלבניגוד ל •

 על הודעה בהוצאה לפועל נדרשת רק 10, בפועלבקש עונש מאסרקיימת אפשרות שיכי התובע 

  . לקבל סיוע משפטיו של החייבאפשרות

 כי לא לכל  נקל לשער;של הסיוע המשפטיהאינטרנט אתר ה שניתנת לחייב מופיעה רק כתובת בהודע •

 . או ידע בשימוש בו נגישות לאינטרנטחייב

החוק מחייב להודיע לאדם על האפשרות לקבל סיוע משפטי חינם רק בשלב שכבר הוצא נגדו , יתרה מזאת

 ,אפשרותקיומה של ה ל כללרוב החייבים אינם מודעים, יותר של ההליךבשלבים מוקדמים . צו מאסר

11; תיקי הוצאה לפועל13,682נפתחו באגף לסיוע משפטי  2010שנת ב, כך. אינם מיוצגיםועקב כך 
מספר  

 המעניקה סיוע משפטי חינם בתחומים, הדין  של לשכת עורכישכר מצווההפניות למרכזי הסיוע של תוכנית 

 11,000,12-לכהגיע בשנה זו  ,סיוע משפטיאגף לאזרחיים למעוטי יכולת שאינם עומדים בתנאי הסף של ה

יחסית למספר . כינוס נכסים והסדרת חובות, הוצאה לפועל, מים של פשיטות רגל עסקו בתחוןרובו

התנועה פנתה בשנים האחרונות .  שיעור המיוצגים קטן מאוד–למיליון , כאמור, הקרוב –החייבים 

) בתקופה שההוצאה לפועל הייתה באחריותו(למנהל בתי המשפט מספר פעמים  שראליי בלמלחמה בעונ

 לכתבי ,ועוד קודם לכן, הוצאה לפועלכי לכתב האזהרה שמוציאה הבבקשה  ,משפטיע גף לסיואהולראש 

.  אך ללא הועיל; האפשרות לקבל סיוע משפטי מהמדינה בדברהודעהתצורף  ,בית הדין הנשלחים לנתבעים

 לשר באוניברסיטת תל אביב תוכנית המשפט בשירות הקהילהו התנועה למלחמה בעונילאחרונה אף פנו 

  .נואך לא נע, ם בנושאהמשפטי

 והיווצרות כמעט אוטומטית של, יכולת להתגונן- אי,  המקריםברוב, עדר ייצוג בהליכים אלה משמעותויה

בשל העומס המוטל על כתפיהם שהעובדה כמו גם את , אתזהתאגידים מנצלים . חוב מנופח בהוצאה לפועל

בתנאים הנדרשים גשות עומדות לבדוק שהתביעות המואינם מקפידים הם רשמי ההוצאה לפועל של 

 13, הנתבעת על ידי לשכת הסיוע המשפטי בחיפהיוצגהבתיק שבו ,  למשל,כך. הולםגיבוי ראייתי וכוללות 

ההשלכות של . ליותה בדרישות הראייתיות המינימשהתברר שלא עמדמנדחתה תביעה של חברת פלאפון 

על ) דו מאצמצמולמנוע את היווצרותו או לוי עשד חוב שסיוע משפטי ראוי היה ייחוב(חוב בהוצאה לפועל 

 לחיות לזכות וקשורות ישירות, עצומות הן , שגם כך מתקשה לעמוד בתשלום הוצאותיו,חייו של אדם

  . בכבוד

  

                                                 
10

  .א לחוק סדר הדין הפלילי15 סעיף 
11
  .שפטיאגף לסיוע מנתוני ה 
12

  , TheMarker ,26.5.2011,  בתוך שנה36%-הביקוש לסיוע משפטי לנזקקים זינק ב: המצוקהמסימני  , נורית רוט
.6472151/law/com.themarker.www://http. 

13
שתי   יציאה חרף אי כיבודן שלתביעה של חברת פלאפון לפירעון מוקדם של חיובים ולחיוב בעמלת נדחתה 

, א"קיץ תשע, 1' גיליון מס, בטאון האגף לסיוע משפטי, עת סיוע: בתוך, הוראות קבע
htm.1newsletter/NewsLetter/mojheb/il.gov.justice.www://http.   
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  הגבלות אחרות על חירות

 אלה. ות שונות על החייבל מגבלייכול זוכה להגיש בקשה להט,  לחוק ההוצאה לפועל29על פי תיקון 

על , על החזקת רישיון נהיגה: גם הגבלות על חירותו האישית של החייב, מגבלות כלכליות לעוסף נ, כוללות

 2,314,595  הוגשו2010 בשנת  מעלה כיוח רשות האכיפה והגבייהדעיון ב. החזקת דרכון ועל יציאה מהארץ

 חייבים כמות עצומה של הגבלות ובמאות אלפימדובר ב. מהן אושרו 84%-ו, חייבים להגבלת בקשות

האגודה מתלונות שהגיעו לידי .  שיש להם חוב כספימשוםרק ,  מהותית נפגעותלפחות שחירויותיהם

, כי הגבלות אלה גם פוגעות ביכולתם של החייבים להתפרנס ולהחזיר את חובותיהם,  עולהלזכויות האזרח

כמויות לנוכח כי הניח  יש ל,נוסף על כך. ועל כן נראה כי צעדים פוגעניים אלה אינם מטיבים עם איש

 להפעיל שיקול דעת שיפוטי לגבי כל של ממשאין לרשמי ההוצאה לפועל אפשרות , אלה של בקשותאדירות 

   .והם משמשים כמעט כחותמת גומי, )התנגדות מנומקת היטבלגביה אלא אם יש (ובקשה בקשה 

  

  

  

  



 2011 תמונת מצב –זכויות האדם בישראל 

 12

   הכבושים הכבושיםבשטחיםבשטחים

  

וקיימת לכל , היא מסיביתשטחים הכבושים מהים אסירשל עצורים ושל , הפרת זכויותיהם של חשודים

רך  מניעת מפגש עם עו;הודעה לקרובים על מעצר- אי;מפלות וממושכותתקופות מעצר . אורכו של ההליך

בסיסיות שהן תנאי ליקויים וכשלים חמורים במימוש זכויות  ;טיניםפגיעות חמורות בזכויות ק 14;דין

עדר יה ;ביטחונייםועצורים  תנאי הכליאה של אסירים 15;יםהוגן בבתי המשפט הצבאילקיומו של הליך 

 ;מעצרים מינהליים 16;כ"שבהם מוחזקים נחקרי השב, פיקוח חיצוני מספק על תנאי הכליאה בתאים

) ואף מילאו( כל אלה יכולים למלא – 17עינוייםל חשד להתעללות ובדברתלונות  מספקות של בלתיחקירות 

 ממושכות תקופות מעצר – נתייחס כאן לשניים מהנושאים .ל דוח זהוחורגים מהיקפו ש, דוחות שלמים

בפרק העוסק , יידון בהמשך הדוחבמערכת המשפט הצבאית היחס לקטינים .  ומעצרים מינהליים,מפלותו

  . בקטינים

  

  

  מפלות ו ממושכות ת מעצרותקופ

  

יהודי תושב , אחדה.  ונעצרים,מתקוטטים בתוך שטח הגדה המערבית, חברוןאזור תושבי , שני אנשים

 משפט  בפני שופט ביתמובא כבר למחרת בבוקרכמצוות החוק  ו,נחקר מיד בידי שוטר, ת ארבעיקרי

תיק חמור זה אין ; מחליט בית המשפט להורות על שחרורו בתנאי ערובה, בדיון . בירושליםהשלום

 ימים תמימים שמונהך נעצר למש, פלסטיני תושב חברון, השני. והנאשם טוען להגנה עצמית, במיוחד

, הוא נחקר. )צבאי יהודההמשפט הבית ( בבית המשפט הצבאי שבמחנה עופר בפני שופט צבאי יובא בטרם

מעצרו  להאריך את  בית המשפט נענה לבקשת המשטרה ומורה.רק ביום השביעי למעצרו, הלכה למעשה

   18.בעשרה ימים

הנעשה בניגוד , חוקי כשלעצמו הוא מעשה בלתיכי מעשה ההתנחלות ,  היאהאגודה לזכויות האזרחעמדת 

                                                 
14
 הוועד נגד עינויים, מניעת מפגש בין עצירים פלסטינים ובין עורכי דינם: כשהחריג הופך לכלל, זנפלדר מאיה רו"ד 

   .node/he/il.org.stoptorture.www://http/1658 ,2010 אוקטובר ,נאדי אלאסירו
15
 ,יש דין, מימוש זכויות ההליך ההוגן בבתי המשפט הצבאיים בשטחים: תמשפטים בחצר האחורי, ליאור יבנה 

 .infocatid?asp.infoitem//he/org.din-yesh.www://http=8, 2007דצמבר 
16

 אינם מורשים לבקר בתאים, בבתי הסוהר" רשמייםמבקרים "המשמשים ,  אנשי הסנגוריה הציבורית ולשכת עורכי הדין
 האגודה לזכויות האזרח פניות להרחבה ראו. טים אלא רק נציגי הפרקליטות ומשרד המשפ,כ"בהם מוחזקים נחקרי שבש

  . p?/he/il.org.acri.www://http=18009, 2009-2010ותשובות פרקליטות המדינה מהשנים 
17
 צ" בג–ץ בעניין "הגישו עתירה לבג, האגודה לזכויות האזרחובהם ,  וארגוני זכויות אדם נוספיםהוועד נגד עינויים 

: המוקד להגנת הפרטהעתירה באתר . היועץ המשפטי לממשלה' הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ 111265/

pdf./1140202011/files/il.org.hamoked.www://http.  
18

שכן מתנחלים נעצרים על , במציאות האפליה חמורה הרבה יותר;  יצויין כי דוגמה זו מתייחסת להבדלים בחקיקה בלבד
 .עברות כאלה במקרים חריגים בלבד
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. בשטחיםשלאומי וגורם לפגיעות אנושות בזכויות האדם של האוכלוסייה הפלסטינית -ןלמשפט הבי

התנחלותם של אזרחי בלת האוכלוסייה הפלסטינית עקב הכיבוש הוחרפו עד מאוד בשל מהן סושהפגיעות 

 של הפלסטינים שטר הפסול של אפליה ממוסדתהמומוחרפות עוד יותר נוכח , ישראל בשטח הכבוש

מעניק העדפה , שהתפתח עם השנים, משטר זה. באזור זההחיים תושבי הגדה המערבית אל מול ישראלים 

, בין היתר, ומתבטא, מוחלטת בכל תחומי החיים לאינטרסים של המתנחלים על פני אלה של הפלסטינים

  . בהפרדה במערכת המשפט

  נהניםלפיכך. ראלים החיים בשטחים הכבושים חלים החוק והמשפט הישראלישיעל , בהליך הפלילי

,  בחוק ובפסיקה הישראליתהקבועותמההגנות על זכויות חשודים ישראלים הנחשדים בביצוע עֵברות 

 על התושבים הפלסטינים, מנגד. חלה עליהם היא זו של מערכת בתי המשפט בישראלשוסמכות השיפוט 

 מחמיר זהו משפט). הביטחון חקיקת(קק המפקד הצבאי הישראלי וחש, איצבהמשפט ה חל בשטחים

ידי שופטים שהם חלק  על, צבאייםנשפטים בבתי משפט רות שנחשדים כי ביצעו עבוהפלסטינים , בהרבה

 בשל נתון אחד ,ומטופלים באופן שונה לגמריחיים זה לצד זה מובחנים הבני אדם , כך. מהמערכת הצבאית

 אחרתהאחת ליהודים וה,  שתי מערכות חוק נפרדותהעובדה שבשטחים פועלות. מוצאם הלאומי –

 ;לצו המצפוןלשכל הישר ו, של המשפט המודרנילעקרונות יסוד , לאומי- למשפט הביןמנוגדת , לפלסטינים

גם  ההפרדה במערכות המשפט נשמרת –ויודגש . זכויות האדםאדם ובהכבוד גע בופה, זהו מצב פסול

  .שאינן קשורות לביטחון האזור, ליליותפ רותעבגם במקרים של  ביטחוניות וותרעבבמקרים של 

פרקי  .חשודיםת המעצר החלות על ו תקופמשךהפער העצום בהיא מערכות המשפט שֹונּות שבין דוגמה ל

 ובכלל –אדם  עם החובה לכבד את זכותו של ים מתיישבםואינ, יםהביטחון מופרז חקיקתב יםהקבועהזמן 

פוגעות תקופות המעצר הממושכות שנגזרות על תושבי הגדה הפלסטינים .  לחירות ממעצר–זה חשוד 

ובזכות ; בזכות לכבוד; בזכות להליך הוגן; בזכות לחירות: הם היסודיותבאופן חמור וקשה בזכויותי

צור כך עלול הע ; כגון מניעת פגישה עם עורך דין,נוספותהמעצר במגבלות מלּווה , פעמים רבות. לשוויון

ובלא שיתקיימו בקרה ופיקוח על המעצר ועל , תקופה ארוכהל למצוא עצמו מבודד לחלוטין מהעולם

וכי  , תגלינה יחס בלתי ראוי לעציריםרשויות החקירהכי  גובר החשש, בהיעדר בקרה ופיקוח. החקירה

  . עינוייםעד כדישיטות חקירה פסולות  תופעלנה

 שהגישו ,אחת מהןב . בשטחיםהאפליה במשך תקופות המעצרד ץ שתי עתירות נג" הוגשו לבג2010בשנת 

תקופות המעצר החלות על משך דרשנו להשוות את  19,הוועד נגד עינויים ויש דין, האגודה לזכויות האזרח

בינואר הודיעה המדינה בעקבות העתירות . פלסטינים בשטחים לאלה החלות על ישראלים החיים בשטחים

קופות המעצר של תמשך  את  באופן שיקצר במידה מסוימתקיקה הצבאיתהחאת  לתקן העל כוונ 2011

הקיצורים  2012.21ינואר יישום הקיצור המובטח עד ביקשה לדחות את לאחר מכן אך  20,פלסטינים

האפליה בין ישראלים , ראשית: מלהשביע רצוןרחוקים , אף שיש בהם משום שיפור, המובטחים

                                                 
19
 , ל באזור יהודה ושומרון" מפקד כוחות צה'נהאגודה לזכויות האזרח בישראל  104057/צ "בג 

2664=p?/he/il.org.acri.www://http .ד סמדר בן נתן מטעם משרד האסירים ברשות "עתירה נוספת הוגשה ידי עו
  . הדיון בשתי העתירות אוחד. הפלסטינית

20
  . p?/he/il.org.acri.www://http=2665: את הצעות המדינה ראו לטבלה המפרטת את המצב כיום ו

21
 הביקשו, יים ביישום התיקוןשבה טענה לקשיים לוגיסטיים ותקציב,  בימים אלה ממש הגישה המדינה הודעת עדכון

 .2011לשוב ולעדכן את בית המשפט בדצמבר 
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 ,של עברותוגורפת רשימה ארוכה   לגבי,שניתו, רת על כנהלפלסטינים מבחינת תקופות המעצר נשא

 הקיצורים המוצעים 22,)"בלתי חוקית" למשל השתתפות בהפגנה המוגדרת מוכ(" ביטחוניות"המוגדרות 

  . הם פחותים אף יותר

, א הכלל ולא החריגיהארכת המעצר הבבתי המשפט הצבאיים ,  תקופות המעצרמשךאפליה בלבד מה

חקירה  לצורך מעצר דיוני 118 מבין, למשל, כך. עט תמידוארך כממהפלסטינים ים חשודהמעצרם של ו

בתצפיות שערכו מתנדבות  23.בלבד אחד עצור ממעצרו  שוחרר,2007 בשנת יש דין מתנדבי ארגוןבהם  שצפו

שוחררו , 2011 עד מארס 2010לנוער בחודשים אפריל הצבאיים  בבתי המשפט משפט ללא גבולותארגון 

   24.ואילו כל היתר נעצרו עד תום ההליכים נגדם,  בלבד מן הנאשמים6%-כ בערובה

  

  

  צווי הגבלהמעצר מינהלי ו

  25."עם ספינקס אי אפשר להתווכח; את טענות הצד שכנגד אפשר לסתור רק כשהן ידועות"

   

צו את אולם  .שישה חודשיםעד בשטחים מאפשר לעצור אדם בצו מינהלי למשך תקופה של הנוהג החוק 

, במשך שניםאפשר לכלוא כך אדם , למעשה. בכל פעם לשישה חודשים, שוב ושובאפשר להאריך מעצר ה

יזכה העצור בלי ששכן הביקורת השיפוטית מתקיימת  – ללא ביקורת שיפוטית מעמיקה ואפקטיבית

  נכון26. ההאשמות העומדות נגדוובלי שתעמוד לו הזכות הבסיסית להתגונן מפני, להליך משפטי הוגן

חודשים הוחזקו בכל אחד מה, בממוצע.  פלסטינים270- החזיקה ישראל במעצר מינהלי כ,2011לאוגוסט 

   27. עצירים מינהליים230-  כ2011אוגוסט - ינואר

 עקרונות יסוד בסיסיים ביותר של מפר ובכך, מאפשר מעצרים שרירותיים בידי המדינהמעצר מינהלי 

חומר מתבסס על מעצר ה .חויבות בסיסית לערכי זכויות האדםואינו עולה בקנה אחד עם מ הליך המשפטיה

                                                 
22

  .49 'עמ, להפגנות בשטחים הכבושים ראו להלן על היחס 
23
  . לעיל15ש "ה ,משפטים בחצר האחורית 
24

  , 2011יולי , תמשפט ללא גבולו, 2010-11 תצפיות בבית המשפט הצבאי לנוער –כולם אשמים , ד סמדר בן נתן" עו

court-juvenile-report-77/reports/org.nolegalfrontiers://http.  
25

  ).1953 (541, 534ד ז "פ, שר הפנים' קאופמן נ 111/53צ " דברי השופט לנדוי בבג
26
ובהליך הביקורת השיפוטית בשטחים הכבושים הטמונים בשימוש במעצר מינהלי חמורים הלתיאור מפורט של הפגמים  

ידי ישראל וחוק כליאתם של - מעצר מנהלי של פלסטינים על : ללא משפט, אופיר פוירשטיין:על מעצרים אלה ראו
, 2009אוקטובר , המוקד להגנת הפרט ובצלם, לוחמים בלתי חוקיים

pdf.heb_trial_without_200910/download/org.btselem.www://http .  
27

יש לציין כי . statistics/detention_rativeadminist/hebrew/org.btselem.www://http, בצלם הנתונים מאתר 

  .ר העצורים המינהליים הפלסטיניםמנתונים אלה אפשר לראות שבשנתיים האחרונות חלה ירידה משמעותית במספ
של מעצרים מינהליים ; 1979-ט"תשל, )מעצרים(חירום -מעוגן בחוק סמכויות שעתבתוך ישראל הסדר המעצר המינהלי 

מעוגן בחוק כליאתם של , דרקוני אף יותר, הסדר נוסף. לחוק זה מתבצעים לעתים נדירותם בהתאאזרחים ישראלים 
החשודים , מסדיר מעצר מינהלי של זריםהמתפרש בידי בית המשפט העליון כ ,2002ב "התשס, לוחמים בלתי חוקיים

,  ללא משפט:ראו. ת בני אדם עד היום נעצרו מכוח חוק זה כמה עשרו.בניהול לחימה או בביצוע מעשי טרור נגד ישראל
     .45' עמ,  לעיל26ש "ה
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הן  מוסתרים – עליהןהם מתבססים ש,  ולא רק הראיות–פרטי החשדות במרבית המקרים כאשר , חסוי

מעשים בהסתמך על  ,ככלל, מדתאמינהלי נהעציר המסוכנות של מידת ה. הן מפני עורך דינוומפני החשוד 

 אותם המעשים או הכוונות את  לדרוש מהמדינה להוכיחבלאזאת ו, ו לתו המיוחסוונות כעל או קודמים

דומה כי אין פגיעה חמורה יותר בזכות להליך הוגן מזו השוללת . במשפט פלילי הוגן, מעל לכל ספק סביר

אדם שאינו יודע את פרטי החשדות . מהחשוד את האפשרות להתעמת עם מאשימו ולהשיב לטענות נגדו

. ונשללת ממנו כל אפשרות ממשית להתגונן, יכול אך לגשש באפלה,  על מה הם נסמכיםואינו יודע, נגדו

 ונפתח פתח חמור לניצול לרעה של סמכות לטעות מצד השלטונות אלה גוברת מאוד ההסתברות בנסיבות

  .הכליאה על ידם

 של ממשבה  ערוהוא יכול לשמש אין, לית מתקיים הליך של ביקורת שיפוטיתאף אם פורמ, בנסיבות אלה

גם השופט , במצב דברים זה. קוניתאו שימוש לרעה בסמכות הדר, עויותט,  מעצרים שרירותייםלמניעת

, מניה וביה, ם הוא הופך ובמקרים רבי, ידיו כמו כבולות מאחורי גבו– הטוב ביותר אינו יכול לעשות צדק

" מסלול עוקף", יותר מכל, ימשמש המעצר המינהלכך . להחלטות רשויות הביטחון" חותמת גומי "מעיןל

 ראיות קבילות הכאשר אין ביד, םנשישל אם  להביא לכליאתמדינהיותר ל" נוח"אמצעי ו ,להליך הפלילי

  .םלהוכחת אשמת

מתיר את השימוש במעצר מינהלי , אשר ישראל מחויבת לעקרונותיו,  ההומניטרילאומי-המשפט הבין

 שעושה ישראל בכלי זהוהשגרתי השימוש הנרחב  28.תבנסיבות חריגואך ורק ו, כאמצעי מניעתי בלבד

אינו , תוך שלילה גורפת של הערובות המינימליות הדרושות כדי להבטיח הליך הוגן, בשטחים הכבושים

השימוש בכלי  את להפסיקהגיעה העת  . הן מוסרית והן משפטית– פסולוהוא , עומד באמות המידה הללו

של אדם כי אין נוקטים צעדים הפוגעים בחירותו , ד לכלל הבסיסילהיצמרשויות החייב את פוגעני זה ול

  . מלוא ההזדמנות להתגונןחשודבו ניתנת לש, אלא במסגרת הליך פלילי הוגן

  

  נהלייםיצווי הגבלה מ

צווי הגבלה מינהליים וצווי תיחום מגורים המּוצאים בשטחים מאפשרים למדינה להכפיף אדם למגבלות 

או לאסור עליו , לתחום את תנועתו לאזור או ליישוב מסוימים, ימו במעצר ביתלש: ובהן, תנועה שונות

צאים כמעט אך ורק נגד פלסטינים בעוד שצווי מעצר מינהלי מּו. להכנס לאזור או ליישוב מסוימים

 2011הוצאו בתחילת אוגוסט , למשל, כך. שראלים נגד ירק, ככלל ,הגבלה מוצאים צווי ,בשטחים הכבושים

הצווים הוצאו  29,על פי הפרסומים.  פעילי ימין תושבי ההתנחלות יצהר שבשומרון12- חקה לצווי הר

 והיש , באזור יצהריםקיצוני המתגוררהימין מה םכ על קבוצת פעילי"בעקבות מידע שהתקבל בשב

   .פלסטיניםבהצתת מסגדים ורכוש של  יםמעורב

                                                 
28

,   בצלםאתר , מעצר מינהלי במשפט ההומניטרי הבינלאומי:  להרחבה ראו

law_international/ondetenti_administrative/hebrew/org.btselem.www://http.  
29
, 1120.2.8, הארץ, ש לתקופה של עד שנה"פעילי ימין הורחקו מיו 12, חיים לוינסון: ראו למשל 

.13712061/politics/news/il.co.haaretz.www://http.  
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עלם מהבעייתיות העמוקה הטמונה אין להת, קוני פחות ממעצר מינהליי הגבלה הם אמצעי דרגם אם צוו

ללא , על סמך חומר חסוימוצאים נהליים יוי הגבלה מצוגם , כמו במעצר מינהלי. אלה" חלופות מעצר"ב

יש משום פגיעה התנהלות זו ב .לאנשים הזדמנות הוגנת להתמודד עם הטענות נגדםהעניק בלי לו, משפט

אכן קיים צורך דחוף . ת פתח עצום לשרירות שלטוניתפותחהיא ו , בסיסיותזכויות אדםב מרחיקת לכת

יש לעשות זאת בדרך אולם , לאכוף את החוק בשטחים ולמנוע מעשי אלימות כלפי האוכלוסייה הפלסטינית

 ולהעמידם לדין , אותםרוחקל, ס חשודיםותפל,  להשיג ראיותכדימאמצים הדרושים לנקוט את ה :המלך

 . פלילי אם יש ראיות נגדם
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  עצרעצרבמבמ" " זריםזרים""  ::קים מהעין ומהלבקים מהעין ומהלברחורחו

מדובר . מעצר וכליאה של כל אדם כרוכה בהשפלה ובביזוי של אותו אדם בין אם הינו אזרח ישראלי ובין אם הינו עובד זר"

פחד וחוסר , תחושות בלבול, אובדן הנוחות והרווחה הגופנית, בשלילת חירותם, בפגיעה אישית בכבודם של התובעים

."רוכים ולבטח כאשר העצור נמצא בארץ זרה שמדברים בה שפה שאיננה מובנת לואונים במשך ימים א
30

  

  

בשל מגוון , הפכוו, לעתים באשרה וכחוק ולעתים לאו, שוהים שלא כדין הם אנשים שהגיעו לישראל

מרדיפות בארצות ושנמלטו ממלחמות ,  פליטים ומבקשי מקלטיש בהם. לחסרי מעמד חוקי, נסיבות

באשמתם או (ישיבה זכאותם לרישיון שנכנסו לישראל כדין אך איבדו את רי עבודה מהגישנם ; מוצאם

שכן אין מדינה , ישראל לגרשם מאי אפשרש,  אזרחותמחוסרייש ו; )בשל הסדרים שקבע משרד הפנים

אינם מבוטחים בביטוח , רשאים לעבוד  הם אינם: בישראל ללא מעמדחיים כל אלה.  לקבלםוכנהשמ

הם קרובות תים  לע.וחשופים בכל עת למעצר ולגירוש, סוציאליות אינם זכאים לזכויות, בריאות ממלכתי

  . נעמוד על מספר בעיות הנוגעות לכליאתם של אנשים אלה.  במשך חודשים רביםעצר במגם מוחזקים

  

  

   הכלל ולא החריג –המעצר 

  

 שלא שוהיםיציאתם של לשתביא  דרך המלך מעצר עד לגירוש הוא, תפיסתם של גורמי האכיפה בישראלל

 שהתקבל, 1952-ב"התשי, לישראל הכניסה לחוק 9' תפיסה זו קיבלה ביטוי בתיקון מס. ישראל את כדין

 שלילת שבו, פלילי ממעצר להבדיל. מעצרצווי ו גירוש צווי להוצאת מפורט מנגנון קבע תיקוןה. 2001בשנת 

 צועל . מינהלי מעצר הוא 9' מס בתיקון בעשנק המעצר, י בהקדם האפשרישיפוט צוקבל ל מחייבת חירותה

 בלתי זמן לפרק תקף ואה ;"הגבולות ביקורת ממונה "בתואר הנושא, הפנים משרד פקידחתום  המעצר

 וא הכלל והמעצר הואשבו השחרור ה,  ממעצר פליליעוד בשונה. ואין צורך לחדשו או להאריכו, מוגבל

 9' הכניסה לישראל בתיקון מסשהוסף לחוק ) ב(א13סעיף . בדיני ההגירה בישראל נקבע כלל הפוך, חריגה

אלא אם כן , שוהה שלא כדין יוחזק במשמורת עד ליציאתו מישראל או עד להרחקתו ממנה" כי קובע

הכלל הוא שיש להחזיק את , כלומר." בערבות בנקאית או בערובה מתאימה אחרת, שוחרר בעירבון כספי

 מאפשר לממונה ביקורת הגבולות או לבית הדין לביקורת משמורת ואילו החריג, עצרהשוהה שלא כדין במ

  . בהתקיים אחת העילות הקבועות בחוק,  להורות על שחרורו בערובה31של שוהים שלא כדין

  

  

                                                 
30

, 13.7.2011פסק דין מיום , מדינת ישראל' ני 'פוסטילצ 07064152/) א"ת( א 
doc.407-64152-07-SH/shalom/word_psika/il.co.nevo.www://http.  

31
   .21' עמב, לביקורת משמורת ראו בהמשך על בית הדין 
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   מוגבל בזמן ממושך ולעתים בלתימעצר 

  

של שוהים שלא כדין היא התארכות ממעצר אחת מעילות השחרור , הכניסה לישראלבהתאם לחוק 

, לפי פסיקת בית המשפט העליון. יוםשישים  בתוך םעדר יכולת להוציא אל הפועל את גירושי וה,צרהמע

בגירוש ובלבד שהעיכוב ,  בתום התקופהישוחרר ממעצרהוא , לא גורש במהלך שישים ימי מעצרואדם אם 

 ור אוום הציבלשל, ושהוא אינו מהווה סכנה לביטחון המדינה, עדר שיתוף פעולה מצדוי נבע מהלא

המחייב את המשך החזקת השוהה , אינטרס ציבורי בעל משקל של ממש" אלא אם קיים , זאת.לבריאותו

יש לאזן בין האינטרס כי , האחד: שני עקרונות כלל זה מבטא ".מהסביר במשמורת לתקופה שאינה חורגת

עצר כזה היא  תכליתו היחידה של מכי, והשני; ם לחירותשלא כדין לבין זכותלגרש מישראל שוהים 

  .  במעצר אדםקיאין מקום להחז ,עדר הליכי גירוש אפקטיבייםיבה, ולכן, הגירוש

, חודשים רבים במשך עצרמוחזקים במלמצוא עצמם אנשים עלולים   במקרים רבים,האמור לעיללמרות 

במקרים כך ;  ואין אף מדינה שמוכנה לקבלואזרחות במקרים שבהם האדם חסר כך. ולעתים אף שנים

משרד :  כשמדובר במבקשי מקלטוכך; בהם האדם מתקשה להסדיר את המסמכים שיאפשרו את גירושוש

שנים ב .ולכן אין לשחררם, עם גירושם" משתפים פעולה"כי מדובר במי שאינם  הפנים ממהר לקבוע

 כי כליאתם של אנשים אלה לתקופות ממושכות אינה הפתרון,  שוב ושובבתי המשפטהאחרונות קבעו 

  :  דוגמאותכמה. הלבעי

 בשם שלושה אנשים מחוסרי האגודה לזכויות האזרחבפסק דין בעתירות שהגישה , 2007בינואר  •

 כי אין טעם לכלוא שוהים בלתי 32יפו-אביב הדגיש בית המשפט לעניינים מינהליים בתל, אזרחות

שכן , ננה ראויהדרך התנהלות זו אינה הוגנת כלפי חסרי האזרחות ואי: "חוקיים שאין אפשרות לגרשם

אין טעם להכניסם , )ובמקרה שלפנינו אף רכשו זהות מזויפת(על אף העובדה כי הם שוהים שלא כחוק 

משמורת איננה עונש . עד אשר יתברר שאין אפשרות להרחיקם, שם ישהו חודשים ארוכים, למשמורת

  " .ה במשמורתומשהרחקה אינה אפשרית אין טעם והצדקה לישיב, אלא היא אמצעי להבטחת הרחקה

ם ת בכלא בתובשנאלץ להמשיך ל, שיון ישיבהילמאסר פלילי בשל שהות בשטחים ללא רדון יאדם שנ •

משום שלא היו בידיו מסמכים תקפים שיאפשרו את ,  חודשיםעשרהכתקופת המאסר שנקבעה לו עוד 

על המדינה  כי ץ" קבע בג2008בספטמבר . מעמד חוקי ברשות הפלסטיניתהיה לו ואף לא , גירושו לירדן

קשה ":  אין לכאורה לאן לגרשםאםמאסרם גם תקופת ר אסירים זרים בתום לפעול מיוזמתה לשחר

עקב קשיים בהעברתו , וחירותו נשללת לתקופה ארוכה, להשלים עם מצב שבו אדם נותר במשמורת

 לגבש ראוי כי רשויות המדינה תשקולנה אפשרות. "נאמר בפסק הדין" ,למדינה או לרשות הקולטת

[...] נוהלים לאותם מקרים קשים בהם עולה שאלת מקום היעד אליו יועבר האסיר עם תום ריצוי עונשו 

החזקת אסיר במשמורת במשך תקופה ארוכה לאחר סיום ריצוי עונשו רק מן הטעם שקיים קושי 

יבית ובמידת הצורך אף מעורבות אקט, מצריך פתרון מוסדי מהיר, בהסדרת קליטתו במדינה המקבלת

                                                 
32

לכתבי בית דין , על העתירותלהרחבה . 29.1.2007 פסק דין מיום, שר הפנים' אלקסייב נ 2887/05) א"ת(ם " עת
  . p?/he/il.org.acri.www://http=1739: ולפסקי הדין
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כדי להבטיח את יציאתו לחופשי במהירות האפשרית של אסיר שהשלים את , כל זאת. של המדינה

שהמדינה נדרשת לכבדה כחלק מחובותיה כרשות , כנגזר מזכות היסוד לחירות האדם, ריצוי עונשו

33."שלטונית
 

גירושה . הכליאבמתקני (!) אחר ששהתה כשבע שנים ל, יתנ אישה אפריקמעצר שוחררה מ2011 סראבמ •

אמורה היתה להיות שאליה , של האישה לא התאפשר בשל הקושי לקבוע את מדינת המוצא שלה

אינו קבע כי מצב זה  ,מרט דורפמן, לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין דיין בית הדין 34.מגורשת

ל שביקורת על התנהלות הרשויות בעניינה הדיין מתח בהחלטתו .  והורה לשחררה,יכול להימשך

 . רשות האוכלוסין שטיפלו בהשל  מחדלים של משטרת ההגירה ועלו, האישה

  

  

  35מעצר של מבקשי מקלט ופליטים

 

 של זכות בסיסיתיא  מקלט התבקשם קובעות כי "לאומיות והנחיות נציבות הפליטים של האו-אמנות בין

מש עילה להחזקתם אינו יכול לש,  שלא כדיןמדינהכי עצם העובדה שמבקשי מקלט נכנסו ל; כל אדם

וכי כליאה של ; כי אין להחזיק מבקשי מקלט במעצר לפרקי זמן ממושכים בעת שבקשתם נבדקת; במעצר

מדינת ישראל  אולם .אסורה, מבקשי מקלט לצורך הרתעתם של מבקשי מקלט נוספים מלהגיע למדינה

. שלא כדיןבה הים שומסתננים ה, לו ראשית לכ,פליטים ובמבקשי המקלט המתדפקים על שעריהרואה ב

 ביצוע צו הגירוש . מעצרוי גירוש וצווי צואנשים אלהנגד יש להוציא עמדת המוצא של המדינה היא כי 

או עד להחלטתה של ישראל מה ייעשה , להכיר בו כפליטתו של האדם בירור בקשושהה עד לסיום מ

   36.באזרחי המדינה שממנה הגיע

ניסיונות לחוקק חוק כזה . של מבקשי מקלט ושל פליטיםאין חוק המסדיר את מעמדם במדינת ישראל 

 בשנים האחרונות למדינת ישראלמגיעים ההגידול במספר מבקשי המקלט . נתקלו בהתנגדות הממשלה

, לגבש נהלים ומנגנונים חדשים לטיפול במבקשי המקלט הנכנסים אליה, באיחור ניכר, אילץ את המדינה

 החלה ,בניסיון לצמצם את התופעה, יתרה מזאת. ים בחקיקהואינם מוסדר, אך אלה עדיין מתגבשים

בהם גם ו, ובכלל זה כליאתם של מבקשי מקלט רבים, ה שונים ודרקונייםהרתע אמצעיהמדינה לנקוט 

מוקד סיוע לעובדים על פי נתוני  .םרבים מהם מוחזקים במעצר פרקי זמן ממושכי. ילדים קטנים ותינוקות

 1,042 שבאחריות שירות בתי הסוהר "גבעון" ו"סהרונים" במתקני הכליאה 2010באוגוסט הוחזקו , זרים

                                                 
, 10.9.2008פסק דין מיום , מתאם הפעולות בשטחים' נפלוני  086558/צ "בג 33

htm.05r./0806558005r//065/58008/files/il.gov.court.1elyon://http.  
34 

, 1120.21.3, הארץ, ראלשוחררה שוהה בלתי חוקית שנכלאה שבע שנים ביש, פולק-דנה ויילר
.11677831/education/news/il.co.haaretz.www://http.  

35
 , 2008יוני , הפורום לזכויות פליטים, מעצר מבקשי מקלט ופליטים: להרחבה ראו 

pdf.Detention/pdf/il.org.acri.www://http .  
36

,  מדינות שאליהן ישראל אינה מחזירה– ממבקשי המקלט המגיעים לישראל הם אזרחי אריתראה או סודאן 85%- כ
  .ככלל
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 2011 נכון לספטמבר .נהלמעלה מש מהם היו עצורים 415.  יום60- לתקופה של למעלה מלטמבקשי מק

37.שנהלמעלה מ עצורים המוחזקים שם 61 נמצאים ו לבד"גבעון"מדווח המוקד כי בכלא 
 

מתקן  – הארץ כנית להקים מתקן כליאה ענק נוסף בדרוםוישור תממשלת ישראל באבימים אלה עוסקת 

זוהי  38.וילדיהם" מסתננים"שיאכלס כעשרת אלפים  – הכליאה הגדול ביותר למהגרים בעולם המערבי

לאומיות של מדינת ישראל וחותרת תחת -שמתנערת מחובותיה הבין, כנית דרקונית ובלתי מוסריתות

מחקרים רבים מצביעים על כך שמבקשי מקלט , נוסף על כך. עקרונות יסוד של המשפט הישראלי

-משיעורים גבוהים של דיכאון ושל הפרעה פוסטובפרט , מנזק נפשיהמוחזקים בכליאה סובלים 

 חשוב לזכור כי 39.כליאההוכי חומרת התחלואה הנפשית שהם חווים נמצאת ביחס ישר למשך , טראומטית

ובעקבות זאת סובלים , ת בארצות מוצאם ובדרכם לישראלרבים ממבקשי המקלט חווים טראומות קשו

ולפיכך הם פגיעים יותר מבחינה נפשית להשלכות השליליות של , מבעיות נפשיות עוד טרם כליאתם

  . הכליאה

 ,הצעת חוק דומה 40;"ההסתננותהצעת חוק "את על שולחן הכנסת  הניחה הממשלה 2011 סרא במ28-ב

ביום האחרון , יומיים לאחר מכן.  בעקבות לחץ ציבורילא קודמה, מתהקוד עברה קריאה ראשונה בכנסתש

מטרתה המוצהרת של הצעת החוק היא  .בקריאה ראשונה במליאהעברה הצעת החוק , למושב החורף

 באמצעות ענישה דרקונית ומעצר של וזאת, לישראל מבקשי מקלט מלבואשל הרתעה של פליטים ו

 . היא תאפשר הפרה בוטה של זכויות אדם,אם תעבור; ארץכבר נכנסו להפליטים ומבקשי המקלט ש

ן מסתננים בי ואינה מבחינה, כל מי שנכנס לישראל שלא במעבר גבול" מסתנן"החוק מגדירה כ הצעת

הצעת החוק כי מבקשי מקלט  בין השאר קובעת. מהגרי עבודה ואמבקשי מקלט , פליטיםלבין  ביטחוניים

כפי שקובע חוק הכניסה ,  שישים יוםולא של (שלוש שנים מלית שלמיניוילדיהם יושמו במעצר לתקופה 

אפשר יהיה להעמיד , אם תתקבל הצעת החוק. בלתי מוגבלת  לתקופה ייעצרוובמקרים מסוימים, )לישראל

מי . ועונשו יהיה מאסר חמש שנים, שמסייע או נותן מחסה לפליטים ומבקשי מקלט לדין פלילי כל מי

 בוועדת דונהשנ ,הצעת החוק.  שנות מאסר15עונשו יהיה  – מחסהה מתן או שיחזור על פעולת הסיוע

את העקרונות הבסיסיים ביותר להגנה על  מפרה באופן בוטה, להכנה לקריאה שנייה ושלישית הפנים

 .טיפול בהםלמבקשי מקלט ו

. ם בשעריהלקבוע כללים ביחס לכניסה אליה ולפקח על הבאי, גבולותיה למדינת ישראל הזכות לשמור על

יתה יהכמי שו,  יהודים בית לפליטיםהעניק כדי ל,בין השאר, מדינה שקמהובמיוחד בהיותה , זאת עם

 בחשבון את החובה הביאל תחייב, בדבר מעמדם של פליטים 1951משנת האמנה  מעורבת מאוד בניסוח

  .להענישם המוסרית והמשפטית שלא לכלוא פליטים ומבקשי מקלט ולא

                                                 
37

 2011המוקד לא הצליח להשיג נתונים מדויקים לשנת .  בקרובשיתפרסם, מוקד סיוע לעובדים זרים הנתונים מתוך דוח 

 . ובקשת חופש מידע ששלח הארגון לשירות בתי הסוהר לא נענתה, לגבי כלא סהרונים
38

  . 11.10.2011, ידיעות אחרונות,  פליטים10,000-כלא ל-מגה: בקרוב,  תלם יהב
 את התנגדותם לבניין המתקן למועצה, לזכויות האזרחהאגודה ובהם ,  הגישו חמישה ארגוני זכויות אדם2011בנובמבר 

 .p?/he/il.org.acri.www://http=17495 :הארצית לתכנון ולבנייה
39

, רופאים לזכויות אדם, השפעות הכליאה על בריאותם של מבקשי מקלט, ר עידו לוריא" יניב פניג וד

pdf.appendix46tma//112011/uploads/content-wp/he/il.org.acri.www://http.   
לנוסח הצעת החוק  .2011-א"התשע, ) והוראת שעה3' תיקון מס) (עבירות שיפוט(הצעת חוק למניעת הסתננות  40

   .p?/he/il.org.acri.www://http=13458: האגודה לזכויות האזרחובהם , רגוני זכויות אדםולעמדת א
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   אזרחותמעצר של מחוסרי

  

איבדו את אזרחותם בשלב כלשהו של שאו , מחוסרי אזרחות הם בני אדם שלא רכשו אזרחות מעולם

האגודה בעקבות עתירה שהגישה . האזרחותת או בשל שליל בארצות מוצאםחייהם בשל שינויים מדיניים 

על משרד הפנים כי  41,יפו-אביב לעניינים מינהליים בתל בית המשפט 2007בינואר קבע  לזכויות האזרח

יתאפשר להם לפנות שבטרם ייכלאו כך , מדיניות ברורה וקריטריונים לטיפול באנשים חסרי אזרחות לגבש

לאומי המופקד על -ןשהיא הגוף הבי, ם לפליטים" גם נציבות האו.לרשויות ולנסות להסדיר את מעמדם

. ר של מחוסרי אזרחותצ ממע יש להימנע,מדגישה כי ככלל, אמנת הפליטים ועל אמנת מחוסרי האזרחות

שהייה שלא כדין וחוסר שיתוף פעולה מצד מדינת , עדרם של מסמכים מזהיםי הכן מטעימה הנציבות כי

אין בהם כשלעצמם להצדיק החזקתו של מחוסר האזרחות  –המוצא באישוש זהותו של מחוסר האזרחות 

 . במעצר

של בית המשפט לעניינים הדין מפסק  מתעלמתהישראלי משרד הפנים המדיניות שקבע אולם 

 לגורמי יועדלטיפול במחוסרי האזרחות מהנוהל שגובש . ם לפליטים"ומהנחיות נציבות האומינהליים 

הוא אינו מגדיר מה על מחוסרי אזרחות לעשות כדי להסדיר את ; עצוריםהאנשים כבר  ומניח ש,האכיפה

בחינה של כל "אלא , אין אפשרות לגרשםשבמקרה  שום מתווה להסדרת מעמדם בישראלבו ואין  ,עניינם

לפיו יש לעודד מחוסרי אזרחות לפנות אל רשויות המדינה ש,  בניגוד מוחלט לפסק הדין".מקרה לגופו

נקודת המוצא של הנוהל היא כי מחוסר , בבקשה להסדיר את מעמדם ולהימנע ממעצר חסר תוחלת

  .בעודו עצור – תהליך האורך חודשים – שמשרד הפנים יבחן את עניינו כדיאזרחות צריך להיעצר 

 ועתרה לבית המשפט לעניינים מינהליים בדרישה לתקן את האגודה לזכויות האזרח שבה 2010באפריל 

בדומה להליך הקיים לבירור , אזרחות  ולייסד הליך לבירור בקשות של מחוסרי,בנוהל הליקויים שנפלו

בתוך  דינו את התחייבות משרד הפנים לפרסם  עיגן בית המשפט בפסק2010בספטמבר . בקשות מקלט

  . עד היוםלא פורסם  נוהל זה ;נוהל חדש לטיפול במחוסרי אזרחותחודש וחצי 

  

  

  משמורתביקורת  לת הדיןהתנהלות בי

 הדין בית מתנהל שבה במיוחד האנדרלמוסיה אותי מטרידה, בישראל האדם זכויות על בהגנה העוסק דין כעורך"

האנשים אשר בית הדין דן  [...] דן הוא שבעניינם של האנשים בסיסיות אדם בזכויות פוגעת היא שכן, למשמורת

הם אינם דוברים את . בני משפחה או מכרים ישראלים, ברוב המכריע של המקרים, אין להם. בענייניהם הם כולם זרים

,  חלקם מגיעים ממדינות דיקטטוריות. ולו בקווים כלליים ביותר– ואינם מכירים את הדין הישראלי [...]השפה העברית 

אין להם יכולת כלכלית לשכור את שירותיו של עורך , פעמים רבות. שבהן הרעיון של זכויות אדם מוגנות אינו מוכר כמעט

, אין מדובר באנשים שיש להם קול, בנסיבות אלה. ולעתים גם אינם יודעים כיצד ליצור קשר עם פרקליט ישראלי, דין

                                                 
41

   .לעיל 32ש "ה, שר הפנים' אלקסייב נ 2887/05) א"ת(ם " עת
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רחוקים ' מקומות המשמורת'הזרים אשר מצטופפים מאחורי שערי . [...] ציבור או הממשל הישראליהנשמע באזני ה

."וגם מהלב של הציבור הישראלי, מהעין
42

  

  

המצויה בבתי הכלא , שיפוטית- הוא ערכאת ביקורת מעיןכדין שלא שוהים של משמורת לביקורת הדין בית

על פי . חלטות ממונה ביקורת הגבולות בעניין מעצרן את הובחל ותפקידו, כאלהבהם מוחזקים שוהים ש

   43.מעצרו ממועד ימים ארבעה בתוךאמור להיות מובא בפני בית הדין  עצור כל ,החוק

הפגמים המטרידים בהתנהלותו של בית הדין  את 44ר יובל לבנת"ד סוקר ,2010רסם בספטמבר  שפבמאמר

 – הדיינים אינם שופטים; ם סמכויותיו מצומצמותאול, אופי שיפוטי מדובר בגוף בעל, לכאורה. למשמורת

 אינם נתונים לביקורת שלהם ו, ולא מבחינת שכרם מבחינת משך כהונתם לא, לא מבחינת אופן בחירתם

נוהלי בשל העובדה ש .) נציבות שירות המדינהשלאלא לשיפוט משמעתי (נציב התלונות על שופטים 

 של היסוד    בזכויות    מאוד    קשות    פגיעות נגרמות, מפורשק בהדין למשמורת לא נקבעו בחוהעבודה של בית 

 נוהג הדין בית: דרך שגרהמופרת זכות הייצוג , למשל, כך. שבעניינם הוא דן, ממילא האנשים המוחלשים

אינם מיודעים על תאריכי  דין המייצגים עצוריםהעורכי ו, העצורים של כוחם באי ללא נוכחות דיונים לנהל

 מתקיימיםדיונים חלק מה. לים העתקים של כתבי הטענות שהגיש משרד הפנים מקבואינם, הדיונים

  שהעתק מהם נמסראבל למסמכים שונים בית הדין נחשףו, בלי שדבריו יישמעובהיעדרו של העצור ו

יידע כלל שולעתים אף מבלי , יכולות להתקבל החלטות בעניינו של אדם בלא שיהא נוכח במעמד, כך. עצורל

הממוקמים ,  מתחמים סגורים–משמורת מתקני הבמתקיימים בית הדין למשמורת ני דיו. שהתקבלו

 ומכאן שגם ,תקנים אלההציבור הרחב אינו יכול להיכנס למ ,מטבע הדברים; םלעתים בבתי כלא פליליי

 ומדים בבסיסו העוהרציונל  העיקרון החוקתי בדבר פומביות הדיוןיםבכך מסוכל. םאינו יכול לצפות בדיוני

  .תהשיפוטי שיפוטי ועל אמון הציבור במערכתהשמירה על תקינות ההליך  –

מהדוח  45. מצוינים ליקויים בהתנהלות בית הדין למשמורת2010-2009  לשנתהסנגוריה הציבוריתגם בדוח 

כי במהלך ההמתנה לדיון ו,  דיונים ליוםמאההעומד על כ,  בעומסשאתהדיינים מתקשים לכי עולה 

העולה מהדוח היא כי בשל מגבלות השפה נוספת נקודה חשובה . תנאים בלתי הולמיםהעצורים במוחזקים 

, העצורים אינם מבינים את המתרחש בדיונים ואת ההחלטות המתקבלות בעניינם, חוסר ייצוגמפאת ו

מתואר " ,קרים הרשמיים לאחד התאיםבכאשר נכנסו המ. "ואינם מודעים למצבם המשפטי ולזכויותיהם

                                                 
42
, 2010ספטמבר , )1(ו " המשפט ט,מעצרו ושחרורו לחופשי של הזר שסירב להזדהות, יובל לבנת 
7tqtz6d/com.tinyurl://http .    

 
43

 בעקבות.  ימים14 עמד פרק הזמן המקסימלי לקיום ביקורת על ידי בית הדין לביקורת משמורת על 2008עד לשנת 
 .  ופרק הזמן קוצר,תוקן החוקמוקד סיוע לעובדים זרים והאגודה לזכויות האזרח עתירות 

44
 .לעיל 42 ש"ה, מעצרו ושחרורו לחופשי של הזר שסירב להזדהות 
45
   .71' עמ,  לעיל3ש "ה, תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל 

  : דוגמאות להתנהלות בלתי תקינה בבתי הדין למשמורת ראו גם כאן
, 1120.5.1, הארץ, ד הציג מצג שווא בפני מבקש מקלט מסודאן" ביהדיין: ש"המחוזי בב, פולק-דנה ויילר

.11552891/law/news/il.co.haaretz.www://http ;  
, 1120.24.5, הארץ, מבקש המקלט נדרש לאמת את פרטיו במדינה שממנה ברח, פולק-דנה ויילר

.11750171/education/news/il.co.haaretz.www://http. 
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ד מהמוחזקים הושיט אליהם את פרוטוקול הדיון האחרון שנערך בעניינו וביקש לדעת מה כל אח", בדוח

  " .מה יעלה בגורלו והתחנן לסיוע היות ואין איש אשר עוזר להם, כתוב בפרוטוקול

 , מוגבלתםדייניהכהונת . בית הדין לביקורת משמורת ממונה על ידי שר המשפטים על פי המלצת ועדה

כי על דיין בית , אמנם, החוק מכריז. שביעות רצונןתלויה בקול דעתן של הרשויות ווהארכתה כפופה לשי

על הפגיעה בעצמאותו של בית הדין ? מנם זהו המצבו האאך, מרות זולת מרותו של הדיןמוטלת הדין אין 

,  דן ליברטירך הדיןעו, אחד מדייניו עמד לאחרונה לביקורת משמורת ועל הכשלים היסודיים בתפקודו

  . בשמו ובשם הדיינים האחרים, 2011דברים חריפים שנשא בהשתלמות שופטים שהתקיימה במאי ב

 לחצים במסכת לעמוד קבוע בסיס על"כי דייני בית הדין נדרשים , בהרצאתו הדגיש הדיין ליברטי

דייני ש החריגים םתנאיה ואת עבודהליברטי הציג את סביבת ה" .בה מורגלים אינם יןיהמנ מן ששופטים

ללא חציצה , דיון בחדרים שאין ראוי לקיים בהם דיון משפטי:  פועלים בהםבית הדין לביקורת משמורת

הדיין לנהל את הדיון תוך שהוא מאזין שבשלו נאלץ , עדר שירותי הקלדהיה; בין בעלי הדין לבין הדיין

;  הדיוניםחוסר יכולת לקבוע מראש את יום; לבעלי הדין ולבאי כוחם ומקליד בעצמו את דבריהם

 לכל. "קשר טלפוני עם נציגי הרשויות קשר ישיר או – ללא כל תיווך –בעצמו קיים לדרישה מהדיין וה

 העבודה תנאי לאור נמנע בלתי הוא אך" ,אמר הדיין ליברטי" ,רצוי ולא נורמלי לא מצב זהו הדעות

  ".הדין תלבי המדינה שמקצה והמשאבים

 גורמים בהתעלמות ביטוי לתופעה. "ה נוהגות הרשויות בבית הדיןבשהדיין ליברטי את הזילות עוד ציין 

בסיכום . אמר" ,בתקשורת רסן ומשולחות קשות התבטאויות לצד הדין בית מהוראות המבצעת ברשות

 במתכונתו הדין בית: "הביקורת השיפוטיתאת החובה להבטיח את עצמאות בית הדין ודבריו עמד על 

 המבצעת ברשות בטבורו הדין בית תלוי להיום נכון .הרצוי לא החלטב אך המצוי בגדר הינו תהנוכחי

 כל ללא וזאת) שנים עשר עד (בזמן מוגבלת הדיינים כהונת. והמשכורות המינויים בענין) המשפטים משרד(

 .המבצעת מהרשות ובמנותק מלאה שיפוטית בעצמאות לתפקד הדין בית על הרצוי במצב .לקידום אופק

 מספיק תוקף מעניקה ואינה תפקידו את מקלה אינה המבצעת מהרשות חלק הינו ןהדי בית כי העובדה

 שאינה החלטה המבצעת לרשות מורה הדין ובית מוגבר חיכוך נוצר כאשר כי מלמד הניסיון .להחלטותיו

 ציות-לאי השנים לאורך נחשפנו זו בדרך .הדין בית מהחלטות מלהתעלם הרשות נמנעת לא ,בעיניה נוחה

 במשרד המדינה פרקליטות גם ולעתים הסוהר בתי שירות, הפנים משרד ידי לע הדין בית וראותלה מכוון

 הוא למשמורת הדין בית של והראוי הטבעי מקומו הצדדים כל לטובת כי מאמין אני [...] .המשפטים

  ".המשפט בתי הנהלת במסגרת

  

   וכליאה של קטיניםמעצר 

 עם בישראל השוהים, עבודה מהגרי לש ילדים לעצורמ יםהפנ משרד נמנע 2011 סראמ חודש לראשית עד

 פעוטות –עם ילדיהן הקטנים  עבודה מהגרות לעצור וההגירה האוכלוסין רשות  החלהבאותה עת. הוריהם

על כך . מל התעופה בן גוריוןבנש" המסורבים מתקן"ב לגירושם עד אותם  ולכלוא–ולעתים אף תינוקות 

 שהם מהגרי אלה מצטרפים לקטיניםילדים  .)34-32' עמ( יאת קטיניםבחלק העוסק בכל, יורחב בהמשך

  .במעצר עם הוריהם או בגפםאשר מוחזקים , עבודה או פליטים ומבקשי מקלט
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  קטינים קטינים מעצר וחקירה של מעצר וחקירה של : : כמו גדוליםכמו גדולים

  

שעניינם של קטינים  כי כל אימת ,לאומי-הביןהן בדין ודין הישראלי ב והדבר משתקף הן, הדעת נותנת

בין הזכויות הנתונות  . את הרשויותטובתם היא השיקול הראשון במעלה שצריך להנחות,  על הפרקעומד

קטין אמור להיות האמצעי של מעצר ; בֵררה אחרתם אין  אלא א,לכל ילד היא החובה להימנע ממעצרו

ובע כי  לאמנה בדבר זכויות הילד ק37סעיף .  ולא כלי שגרתי לצורכי חקירה,האחרון שנוקטות הרשויות

חבישתו או מאסרו של ילד יהיו בהתאם לחוק וישמשו רק כאמצעי אחרון ולפרק זמן מתאים , מעצרו"

  ." הקצר ביותר

לחקור , ולא בכדי בחר המחוקק לייחד מקום נפרד בחוק לאופן שבו יש לעצור, הטעם לכך ברור מאליו

עלולות להיות   והשלכותיו,לילד קל וחומר – אדם לכל  מעצר הוא הליך קשה:ולשפוט ילדים ובני נוער

 ,חמורהטראומטית -תגובה פוסטעשויה להוליד המעצר החרדה העצומה הכרוכה בחוויית . הרסניות

סיוטים ונדודי , בלבול, דיכאון :מגוון תסמינים והפרעותמילדים שנעצרו מצויים בסיכון גבוה לסבול ו

ילד שהוריו נוכחים  ,אתיתרה מז 46.ם ועודהתדרדרות בלימודי, שינויים בהתנהגות, הרטבת לילה, שינה

יש בכך פגיעה חמורה בתחושת .  מול הרשויות ֵעד לבהלתם ולחוסר האונים שלהם אל,בהליך המעצר שלו

  . ובאמון של הילד בעולם ובבני אדם,  לילדיהםשהורים אמורים להעניקהביטחון הקיומי 

להתוות את אופן נועדו אמות המידה הללו .  קובע נורמות וכללים למעצר קטינים ולחקירתם47הנוערחוק 

ובדרך שתהלום את  המיוחדים הםרכיולציטופלו בהתאם  ולהבטיח כי, של הרשויות בקטיניםהטיפול 

סור מוחלט לעצור יאחל , כך. כבוד האדם וחירותו: חוק יסודאת לאומית בדבר זכויות הילד ו-אמנה הביןה

, ככלל .גיל האחריות הפלילית,  שנים12עדיין לא מלאו להם אם  רות פליליותנחשדים בביצוע עֵבשילדים 

ועל ידי חוקרי ילדים ,  אמורים להיחקר בנוכחות הוריהם או בנוכחות קרוב אחר18 עד 12בגילים ילדים 

אלא במקרים בודדים ,  ואין לאזוק אותםלילההסור לבצע חקירת ילדים בשעות י אחל, כמו כן .בלבד

  .  השימוש באלימות אסור בכל חקירה.רשמפוב החוק מפרטוחריגים ש

ומהכללים שקבע נורמות המרבות חריגות מדּווחים ארגוני זכויות אדם על , אלא שעל אף האמור לעיל

במקרים . מעמד אזרחילכגון אלה הקשורים להגירה ו, הן בהליכים אחריםו הן בהליכים פליליים – החוק

  .  ילדים שההגנות המנויות בחוק אינן חלות עליהםיש, נוסף על כך .החריג לכללאף הופך מסוימים 

  

  

  

                                                 
46

 מומחי ילדים ונוער לראש הממשלה ולראשי ומערכת אכיפת החוק בעניין מעצרי קטינים 60 ראו למשל פנייתם של 
  . p?/he/il.org.acri.www://http=2632 ,2010נובמבר , בירושלים המזרחית

, הקפיד על כך שכל הליכי החקירהלנשיא המדינה שותף לעמדתכם לפיה יש : " נמסרנשיא המדינהבתשובה מלשכת 
  ".כל הניתןאמצעים שפגיעתם פחותה כהעיכוב והמעצר של ילדים ובני נוער במזרח ירושלים יופעלו על פי החוק וב

47
  .1971-א"התשל, )טיפול ודרכי ענישה, שפיטה(הנוער   חוק
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     הכבושיםקטינים בשטחים

לא הביאו לי אוכל וגם לא . החוקר לא הרשה לי ללכת לשירותים למרות שאני הייתי נורא לחוץ, במשך כל החקירה שלי"

, אז. 2007נים בשנת התעייפתי מאוד מהחקירה ומהמכות והעדפתי להגיד לחוקר שאני כן זרקתי אב. הביאו לי מים

מה . חתמתי על נייר שהיה כתוב בעברית ולא הבנתי מה שהיה כתוב בו. החוקר הורה לי לחתום על נייר ההודאה שלי

במיוחד כי זאת הייתה הפעם הראשונה שבה עצרו , שהיה לי חשוב באותו הזמן זה שאני אגמור עם החקירה והמכות

".אותי
48

 

  

 נעצרים ומובאים למשפט בשטחיםבשנה  מדי שנה DCI(,49 (ת להגנת הילדלאומי-האגודה הבין על פי נתוני

בחודשים שהו , בממוצע.  רובם מואשמים ביידוי אבנים; ומעלה12 בני קטינים פלסטינים 700- כהכבושים

   15-12.50 מתוכם בני 38,  קטינים פלסטינים בחודש206 בבתי כלא ישראליים 2011ספטמבר - ינואר

.  לישראלים ולפלסטינים–בשטחים הכבושים מונהגות שתי מערכות משפט שונות  51,כפי שראינו לעיל

רצוף הפלסטינים הטיפול בקטינים  .קטיניםולנאשמים השוני במשטר המשפטי ניכר גם ביחס לחשודים 

 החלים הן ,לאומי-כללי המשפט הביןמנוגד ל, הפרות בוטות של הזכות להליך הוגן ושל עקרון טובת הילד

  .ופוגע בקטינים פגיעה קשה ומרחיקת לכת ,ראל והן בשטחים הכבושיםבמדינת יש

 בדין המעוגנותם אינו מעניק להם זכויות בסיסיות יך הפלילי החל על קטינים פלסטיניההל, ככלל

קטינים ישראלים החיים : בין היתר, כך.  ישראליים החיים בשטחיםקטיניםואשר חלות על , הישראלי

בתי ב רות זהותעל עֵבנשפטים קטינים פלסטיניים אילו ו, פט הרגילים בישראלנשפטים בבתי המש בשטחים

 שלא מלאו להםעל קטינים ישראלים החוק אוסר להטיל עונש מאסר בפועל ; בשטחיםשהמשפט הצבאיים 

, של קטינים ישראליםחקירות  ;12 מגיל כבר מאסר בפועל י עונשמוטליםעל קטינים פלסטינים אילו ו, 14

חקירות של קטינים לעומת , )טחוןיעברות בשל מלבד מקרים ( מתועדות ,פשעים חמוריםהעוסקות ב

  . אינן מתועדותש ,פלסטינים

 הוקמו בתי הדין 2009בנובמבר : ות האחרונתייםשני שינויים שחלו בשנחשוב להתייחס ל, בהקשר זה

, ראלים החיים בשטחיםלזה של ישגיל הבגרות של פלסטינים הושווה  2011ובספטמבר , הצבאיים לנוער

זכויות של קטינים פלסטינים ה הפרת לִמזעורם בגדר צעדים ראשונים הינויים אלה  ש18.52- ל16-מוהועלה 

:  ביותרטהמועקטינים  ההשפעתם על המציאות ועל זכויותלעת הזו אולם ,  הרשויות הישראליותשעוצרות

פלסטינים וקטינים , קטינים לא תוקנומרבית ההוראות המהותיות שנועדו להבטיח את היחס המיוחד ל

                                                 
48

: בצלםכפי שהיא מובאת באתר , 15שנעצר בגיל  ,חמאמרה מתוך עדותו של עומר 

testimonies/matter-minor-no-2011/minors/hebrew/org.btselem.www://http.  
49

 Detention Bulletin, Defence for Children International – Palestine Section, September 2011, 
http://www.dci-palestine.org/sites/default/files/detention_bulletin_sep_2011.pdf.   

50
, מאסר/ ולפי סוגי המעצר , 16 ומעל גיל 16בחלוקה לקטינים עד גיל , בצלם ראו גם נתוני 

custody_in_minors/statistics/hebrew/org.btselem.www://http.  
51
   .12' עמ, "תקופות מעצר ממושכות ומפלות"בחלק  
52
, האגודה לזכויות האזרחקישור לצו המורה על העלאת גיל הבגרות ראו באתר  

16951=p?/he/il.org.acri.www://http .  
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בני גילם ל ביחסאפליה בוטה ומ , בהליך הפליליממשיכים לסבול מהפרה שיטתית של זכויותיהם

  53.ראלים החיים בהתנחלויותהיש

בלא לאפשר ו, לעיתים קרובות באישון לילה,  נלקחים הילדים מבתיהם על ידי חיילים,לרוב: המעצר

פי ל 54.בצלם קטינים שעמם שוחח ארגון 50 בין מ30נעצרו , למשל, ופן זהבא. להוריהם להתלוות אליהם

DCI-דוח ה
 במערכת המשפט ןנידועניינם  קטינים פלסטיניים ש40תצהירים של על  שמסתמך על עדויות ו55

 .ות מהם היו מכוס90%  עיניהם שלוכי, ידיהםב כל הילדיםנכבלו במהלך ביצוע המעצר עולה כי , הצבאית

 מהמקרים נעצרו 62%- בנמצא כי ,  קטינים45 שמבוסס על עדויותיהם של DCI,56- של הבדוח נוסף

במצב של חסך חקירתם כשהם נערכה ובדרך כלל , חמש לפנות בוקרועד  חצות משעת, בלילההקטינים 

  . שכן לא ניתנה להם האפשרות לישון מזמן המעצר ועד לחקירה, שינה

עים פסולים הננקטים בעת חקירתם של נערים פלסטינים כדי למרות התלונות הרבות בדבר אמצ: החקירה

,  למשל, כך.והיא אף אינה מתועדת, הוריהם אינם מורשים להיות נוכחים בחקירה, להפעיל עליהם לחץ

נשללו  סיפרו ש23- ו, ים במהלך החקירהאיומעל  על אלימות ו19דיווחו  57,בצלם איין הקטינים שר50בין מ

DCI- על פי דוח ה.עשיית צרכיםו שתייה, צרכים פיזיים בסיסיים כמו אכילהמהם לאורך שעות ארוכות 
58 

 התלוננו על הודאה כפויה 50%- ו,  התלוננו על איומים55%,  מהקטינים כי קיבלו מכות ובעיטות70%העידו 

 כגון ,הקטינים התלוננו גם על פגיעות אחרות. לחץ והפחדה  שימוש החוקרים באמצעישחולצה מהם עקב

  .  בצינוק ואיום בפגיעה מיניתהכליא,  לחתום על מסמכים בעבריתץאילו, ה והתעללות מילוליתהשפל

היא הגישה הרווחת ,  בתי המשפט שבישראלקטינים המובאים בפניבכל האמור ב: בבתי המשפט

, בבתי המשפט הצבאיים. עונשי מאסרעליהם להימנע מלהטיל ולפיכך הנטייה היא , טיפולית- שיקומית

ורק במקרים חריגים ,  הכללא הי– גם על קטינים –הטלת עונש מאסר .  הגישה היא ענישתית,זאתלעומת 

 2010-2005 ניםבש 59,בצלםעל פי נתוני . שלא לדבר על פחות מכך, אסר על תנאימסתפק בית המשפט במ

 20עד ימים ספורים לתקופה של ,  מסך הקטינים שהורשעו ביידוי אבנים93%על נגזרו עונשי מאסר 

, בעוד שהחוק הישראלי אוסר,  בעת שנשלחו למאסר14-היו בני פחות מ הללוילדים מבין ה 19. חודשים

                                                 
53
  ,1.11.2011 לפרקליט הצבאי הראשי מיום רחהאגודה לזכויות האזראו פניית  

 pdf.011111minors//112011/uploads/content-wp/he/il.org.acri.www://http. 
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,  קטינים פלסטינים שנעצרו בחשד ליידוי אבניםהפרת זכויותיהם של: ילד אסור ילד מותר, שרון- נעמה באומגרטן
 .matter-minor-no-2011/summaries/publications/hebrew/org.btselem.www://http 2011יולי , בצלם
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 In their own Words: A report on the situation facing Palestinian children detained in the 
Israeli military court system, 1 July to 31 December 2010, Defence for Children International – 
Palestine Section, January 2011, http://www.dci-pal.org/English/Doc/Press/JANUARY2011.pdf. 
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 In their own Words: A report on the situation facing Palestinian children detained in the 
Israeli military court system, 1 January to 30 June 2011, Defence for Children International – 
Palestine Section, July 2011, http://tinyurl.com/clgwpmw. 

   ; לעיל24ש "ה, כולם אשמים: לדוגמאות נוספות ראו
 , 1120.8.4, הארץ, בלי ליווי עורך דין והורים, בניגוד לחוק: נוהל מעצר קטין בנבי סאלח, עמירה הס
.11705691/politics/news/il.co.haaretz.www://http ;  
    ,ynet ,27.2.2011, ח שזרק אבנים נעצר בכו11ילד פלסטיני בן : תיעוד ,אליאור לוי

html.,004034942-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http. 
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שנבדקו  מהמקרים 98%-ב 60,משפט ללא גבולותארגון דוח על פי  . על כליאתם של קטינים בגיל זה,כאמור

מאסר הנוסף על .  מהמקרים הוטל עונש של מאסר על תנאי100%-וב,  מאסר בפועלעונשעל הקטינים נגזר 

ירצה הנאשם ימי מאסר  הקנס לא ישולםבמקרה שונקבע כי ,  מהמקרים נגזר עונש של קנס96%-בכ ,בפועל

  .נוספים

בדרישה  61לפרקליט הצבאי הראשימספר  פעמים DCI- ויש דין ,האגודה לזכויות האזרח פנו 2010מאז יוני 

ולבטל את , נים בהליך הפלילי בשטחיםלתקן את הפגיעות החמורות בזכויותיהם של קטינים פלסטי

 16-משל פלסטינים  להעלות את גיל הבגרות :בכלל זה דרשנו. לקטינים ישראליםביחס  הבוטה אפלייתם

ההעמדה לדין לקצר את תקופת ; 14-בני פחות מכי אין להטיל עונש מאסר על קטינים לקבוע ; 18-ל

ולעגן את הזכות ; יד על תיעוד החקירותלהקפ; משנתיים לשנה אחתבאישור התובע הצבאי הראשי 

עדיין לא תוקנו אך  ,18- ל16- משל פלסטינים לאחרונה שונה גיל הבגרות, כאמור. לנוכחות הורה בחקירה

הפרקליטות הצבאית סרה  מנובתגובה לפניותי. יתר הפגיעות בזכויות הקטינים המצויות בחקיקה הקיימת

האגודה ושותפותיה ממשיכות לפעול .  לסיומה בזמן המשועראך לא נקבה, כי עבודת המטה בנושא נמשכת

ם הנידונים בבתי משפט צבאיים בשטחים ב זכויות האדם של קטינים פלסטיניבמצשל ממש שיפור למען 

  .הכבושים

  

  

  קטינים בירושלים המזרחית

 אזקו אותי  [...]לתחנת המשטרה במגרש הרוסים לחדר השינה ולקחו אותי מהמיטה יבמקרה הראשון הם נכנסו אלי"

אלא , בפעם השנייה נעצרתי באותה שיטה . [...]דקו אותם מאוד חזקיבאמצעות אזיקונים מפלסטיק מאחורה והם ה

לאחר מספר דקות משהתחילה הנסיעה קיבלתי [...]  ולקחו אותי יחף ,שהפעם הם לא חיכו שאני אלבש את הנעליים שלי

אני עמדתי בכניסה של הבית [...] מעצרי השלישי והאחרון   [...].החיילים כמו שאמר לי אחד 'על החשבון'כמה סטירות 

הם גם , מ וחיילים שלבשו מדים שחורים"נלקחתי או יותר נכון נחטפתי על ידי כוחות יס. יישלי עם אבא שעמד קרוב אל

הם אפילו לא , לתחנהקש מהם שילווה אותי או שהוא יביא אותי יסה לשחרר אותי מבין ידם וכשביתקפו את אבא שלי שנ

תוך כדי נסיעה . [...] שני החיילים שליוו אותי בהליכה החזיקו אותי בשתי הידיים משני הצדדים כאילו תפסו רוצח. ענו לו

."יפ'הם קיללו אותי כל הזמן והצמידו אותי מאוד חזק לדלת הג, התנכלו לי החיילים
62

  

  

. מתנחליםשבהן פועלות קבוצות , ת בירושליםבשנים האחרונות הולך וגובר המתח בשכונות הפלסטיניו

.  ונוכחותן מלווה בשמירה צמודה של כוח אבטחה פרטי,לייהד את השכונותשל קבוצות אלה היא מטרתן 

, החיכוכים הרבים שבין המתנחלים לבין התושבים הפלסטינים בהתנגשויות אלימותלא אחת מסתיימים 

                                                 
60
 . לעיל24ש "ה, כולם אשמים 
61
  .p?/he/il.org.acri.www://http=17409: האגודה לזכויות האזרחהפניות באתר  
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 24.1.2011ד נגבתה בתאריך "עדותו של א. הוא בירושלים המזרחית- משכונת בטן אל14.5בן , ד" מתוך עדותו של א
- HIJKLMNO HPעדויות קטינים שנעצרו בירושלים המזרחית ראו גם בסרטון . האגודה לזכויות האזרחעל ידי מחמוד קראעין מ

Childhood Remnants  סילואן–מרכז המידע ואדי חילווה  של  ,

RQEE5hLSj36=v?watch/com.youtube.www://http. 
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 חלק מהתלונות הקשות והמטרידות ביותר של 63.טינים רובם נגד הפלס–במעצרים ובהליכים משפטיים 

 נעצרו 2010בשנת . חלקם אף מתחת לגיל האחריות הפלילית, התושבים הפלסטינים נוגע למעצרי קטינים

   64.אבניםיידוי  קטינים בחשד ל1,200-בירושלים המזרחית כ

וקטת הליכים בעייתיים המשטרה נ כי עולה,  ולארגונים עמיתיםאגודה לזכויות האזרחמגיע לשמהמידע 

עד כדי פעולות המנוגדות לחוק ,  בירושלים המזרחית אבניםיידויביותר ביחס לילדים החשודים ב

 מכל תוכן אותו  מרוקנים של החוקוהפרתו לחוק  השימוש השגרתי שעושה המשטרה בחריגים.ולנהלים

   65.להם  שהוא אמור להקנותההגנות את מהקטינים ומונעים

  לא החריג הכלל ו–מעצר 

יש להעדיף זימון של אדם לתחנת המשטרה , ופקודות המטה הארצי של המשטרה קובעות כי ככלל החוק

,  שמדובר בקטיןבמקרה זו הוראה מילוי על הקפדהה חשובה ,וכמה כמה אחת על. על פני עיכוב או מעצר

 ךצמם מעיסוקיהם כלפנות עוכדי לאפשר להוריו , החקירה לקראת נפשית להתכונןוזאת כדי לאפשר לו 

   .חקירתובשיוכלו ללוותו ולהיות נוכחים 

 בקטינים לטיפול השגרתיים לאמצעים, שאמורים להיות האמצעים החריגים, והמעצר העיכובהפכו , בפועל

 רהחשודים בעֵב הקטינים גם אם ,ברוב המכריע של המקרים .המזרחית בירושליםאבנים  ביידוי החשודים

המשטרה בוחרת לעכב  ,ם לכן ואין עילה שלא לזמנם לחקירה בדרך המקובלתקוד שבועות כמה שביצעו

מעוררת את החשש כך  כל קיצונינקיטת צעד . אותם בביתם ולקחתם משם לתחנת המשטרה לשם חקירתם

 שבביצועם המעשיםמלחזור על ביצוע , בדרך זו,  כדי להרתיעםהקטינים על מורא להטיל נועדהדבר שמא 

  . נחשדים הם

   וחקירה בשעות הלילהמעצר

אף על  .חריגים ביותר מקריםפרט ל ,היום בשעותלהתבצע  מעצר וחקירה של קטיניםאמורים , על פי החוק

 במקרים .הלילה בשעות מבוצעים המזרחית בירושלים ילדים ל ומהעיכובים שמהמעצרים רבים, פי כן
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כשל הרשויות : מרחב לא מוגן', ד נסרין עליאן ואח"עו:  ראורחית להרחבה על התנהלות המשטרה בירושלים המז
, 2010ספטמבר , האגודה לזכויות האזרח, בהגנה על זכויות אדם באזורי ההתנחלויות בירושלים המזרחית

2564=p?/he/il.org.acri.www://http ,סקירת פעילות משטרת מחוז ירושלים בשנה ', ן ואחד נסרין עליא"עו: וכן
     .p?/he/il.org.acri.www://http=12153 ,2011יוני , האגודה לזכויות האזרח, החולפת

64
קטינים פלסטינים מירושלים  תיקים פליליים נגד 1,267 נפתחו 2010 לאוקטובר 2009בין נובמבר , DCIעל פי נתוני  

  .המזרחית באשמת זריקת אבנים
Voices from East Jerusalem: The Situation Facing Palestinian Children, Defence for Children 
International – Palestine Section, August 2011, http://tinyurl.com/6845uph. 

 , 1.12.2010, הארץ, ם-י ממזרח קטינים אלף נגד תיקים השנה פתחה המשטרה, יששכרוף אבי: ראו גם
html.1201539/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http.    

65
,  לשר לביטחון פניםמרכז מידע וואדי חילוה סילוואן ובצלם, אזרחהאגודה לזכויות ה פניית : להרחבה ראו

25.10.2010, 2606=p?/he/il.org.acri.www://http ;ענישה , שפיטה(הפרת הוראות חוק הנוער , ד נסרין עליאן"עו
מארס , האגודה לזכויות האזרח, נים בירושלים המזרחית בטיפול המשטרה בקטי1971-א"התשל, )ודרכי טיפול

2011 ,pdf.law-youth-violations//052011/uploads/content-wp/he/il.org.acri.www://http ;  
 התנהלותה הבלתי חוקית של המשטרה מול קטינים הנחשדים ביידוי: ילדים לפניך! עצור, שרון-נעמה באומגרטן
 ,2010דצמבר , בצלם, אבנים בסילוואן

ahead_children_caution_201012/summaries/publications/hebrew/org.btselem.www://http.  
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 הבוקר בשעות לחקירה ובאוהו, בוקר פנות שלוש עד חמש לבשעות עוכבו אורו נעצ קטינים רבים

  .כשהם כבר מותשים,  שעותכמההמתנה של  לאחר, המוקדמות

 שיקולים"ו "מבצעיים שיקולים"של  כללייםהבטיעונים   מסתפקת,נוהג זהבנסותה להצדיק , המשטרה

אינם יכולים לשמש עילה לריקון ושאינם קבילים משפטית שטיעונים  – 66"החקירה בטובת הקשורים

לכך   ראיה– פחתו בחודשים האחרונים מעצרי הלילה האגודה לזכויות האזרחבעקבות פניות . ומתוכנ החוק

 . שאינן כרוכות בהפרת החוק, פוגעניות פחות, שלרשות המשטרה עומדות דרכים אחרות

  חקירה ללא נוכחות הורה

לנוכח , בעאלא שחובה זו מופרת דרך ק. ןחובה לאפשר להורה להיות נוכח בחקירת ילדו הקטי, ככלל

67,חריגים הקבועים בחוקנטייתה של המשטרה לנצל את ה
קורה כך . יבאופן נרחב למדואף ליישמם  

מעדויות של קטינים פלסטינים .  בכולה או בחלקה– הורים אינם נוכחים בחקירת ילדםבמקרים רבים הש

מיע קול נחשב כל ניסיון מצדם להש, בעת שההורים נוכחים בהליך החקירה,  בחלק מהמקריםעולה כי

מתחילה החקירה אחרים במקרים  .צאים החוצהוהם מּו, לשיבוש הליך החקירה או להתערבות בחקירה

  .שההורים אינם מורשים לנסוע בוו, ברכב המשטרתי שבו מוסעים הקטינים לתחנת המשטרהכבר 

ת נוכחו  הקטינים כשהם עייפים ומפוחדים וללא חקירת עםלילה  באישוןית המעצרי של חווהשילוב

קיום חקירה . בהם נפשית ולפגיעה מהקטינים שווא הודאות לגביית ומסוכן נוח מצע ם יוצרההורי

ומהווה ניצול לרעה של המרות המשטרתית כלפי , משטרתית בתנאים שכאלה הוא פסול מכול וכול

את ש אהי, המתבררת מהעדויות, הפרה בוטה נוספת של החוק .אוכלוסייה כה חלשה בזמן הפגיע ביותר

 .כנדרש, ולא חוקרי ילדים ונוער, שוטריםמנהלים החקירות 

  שימוש באזיקים

 החלופיות הדרכים כל שמוצו לאחר ,חריגים כבילה של קטינים עצורים מותרת רק במקרים, על פי החוק

 הילד בגיל התחשבותוב, הנדרש ביותר הקצר הזמן למשךמותרת הכבילה , גם אז. הכבילה מטרת להשגת

 רבים,  למרות זאת.אסורה – מעוכבים קטינים של כבילה; והנפשי הגופני לומו שעל הכבילה השפעתבו

בעת שהובלו לתחנת המשטרה או בתחנה  כי מעידים המזרחית בירושלים והמעוכבים העצורים מהקטינים

, לכך מעבר. הצדקה כל לה ואין החוק להוראות מנוגדת כזו  כבילה.אזקו אותם השוטרים בידיהם, עצמה

ובייחוד , אשמתו הוכחה עוד בטרם ,בלבד חשוד בגדר בהיותו באזיקונים או באזיקים קטין של כבילתו

 והשפלה עבריינית סטיגמהמייצרת ,  מכריוובפני מתבצעים בסביבת מגוריו והאיזוק המעצרבמקרים ש

  .בכבודו פגיעה כדי עד, עצומה
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ר "הסברים דומים הובאו גם בריאיון עם מפקד ימ. 14.11.2010מיום  האזרח לזכויות אגודהל המשטרה  תשובת

בשנה האחרונה סיכלנו : ם-ר י"מפקד ימ, אלי אושרוב: ניצב משנה שמשון נחום, ירושלים במשטרה) יחידה מרכזית(
, 5.4.2011, מעריב-nrg –זמן ירושלים , שישה פיגועים פליליים גדולים

html./351/2292ART/54/online/il.co.nrg.www://http.  
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  , 8-7 'עמ,  החריגים מנויים כאן
pdf.law-youth-violations//052011/uploads/content-wp/he/il.org.acri.www://http.  
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  מעצרים פומביים ואלימים

, או בלשי משטרה סמויים/המתבצעים על ידי מסתערבים ו , המזרחיתהילדים בירושלים ממעצרי חלק

 אגודה לזכויות האזרחמתלונות שהגיעו ל. ולעתים תוך שימוש באלימות חמורה,  במרחב הציבורימתרחשים

כשהילדים ,  אבניםיידוילא שקדמו להם התפרעויות או עצרים בים בוצעו המרבחלק מהמקעולה כי לפחות 

 מגרשי המשחקים היחידים – סמטאות השכונותבברחובות ואו בעת ששיחקו ,  ביתםישבו כהרגלם בפתח

מובן שאף ו, שנמסרה הודעה למשפחות עד להגעת הילדים לתחנה בלי מעצריםלפעמים בוצעו ה. עבורםב

כו י ה,מקריםכמה מהחמורה מכך העובדה כי ב. מי מהוריהם או מבני משפחתם בלא שילּוּו בידי

68.שביםהדים בעת מעצרם לעיני העוברים והמסתערבים את היל
 

  )גיל האחריות הפלילית (12- בני פחות מילדים 

יות גיל האחר (12-בני פחות ממעצר של ילדים  על במפורש אוסרים המשטרה הליוונ החוק שהוראותהגם 

, אינה מקפידה לברר המשטרה. ילדים צעירים יותרגם  המזרחית בירושלים ונעצרים מעוכבים, )הפלילית

ברבים מהמקרים מגלים השוטרים כי מדובר ; אם הילד בר עונשין אם לאו, בשעת ביצוע המעצר או העיכוב

נוהגים השוטרים בקטינים , גם אז. בקטין מתחת לגיל האחריות הפלילית רק עם הגעתו לתחנת המשטרה

 עליהם יםצועק, עליהם מאיימים, אותם אוזקים, ארוכות לשעות  מעכבים אותם:דבר כחשודים לכל

באתר  2011במאי דווח , למשל, כך. מגוריהם בשכונות המתרחש על מידע מהם דלות לדרך בכל ומנסים

   69.ואןומסיל(!)  7הארץ על עיכובו של ילד בן 

 קשה אלימות קורבן ל12-נפלו כמה ילדים בני פחות מ ולפיהן, במיוחד מטרידות עדויות ישנן, כן כמו

 בתוך אחריםבמקרים ו, מגוריהם בשכונות  מעצרםבעת,  מהמקריםקחלב – שוטריםשהפעילו כלפיהם 

 בניגוד, כאמור, תבצע שהעיכוב –אלה  ילדים לעכב צורך היה המשטרה שלטענת הגם 70.המשטרה תחנות

  .קטינים שכן כל לא, עצורים גד נאושה סוג מכל באלימות לשימוש הצדקה כל  אין–לחוק 

  

 בחוק אלו בחריגים התדיר השימוש על וחשבון דין דורש השלטונית במערכת כלשהו גורם אם לנו ידוע לא

בעקבות תלונות הקטינים ) ש"מח(כל התיקים שנפתחו במחלקה לחקירות שוטרים , יתרה מזאת. הנוער

 של אלימות כלפי קטינים פלסטינים במקרים רבים 71.תים אף ללא חקירה כלל ולע,נסגרו בעילות שונות

  . במערכתשלהן אמון ה בשל חוסר ,ש"לונה למח תלהגישנמנעות המשפחות מ

האבנים בירושלים המזרחית הן מחובותיהן של רשויות  יידוי תופעת וריסון הציבור שלום על השמירה

 לחוקים מוחלט בניגוד שתוארה לעיל מתבצעת ההיקף רחבת המשטרתית ההתנהלות אולם. אכיפת החוק

                                                 
68

 , 27.5.2011, הארץ,  מעיסאוויה אושפז עם שבר בגולגולת לאחר מעצר אלים15בן , עמירה הס:  ראו למשל
.11753541/law/news/il.co.haaretz.www://http . בתגובת המשטרה המובאת בכתבה דוחים את הטענות לגבי

 . המקרה
69
  ,29.5.2011, הארץ,  מסילוואן בניגוד לחוק7המשטרה עצרה ילד בן , ניר חסון 

.11755661/law/news/il.co.haaretz.www://http .  
70

  , ynet ,3.3.2011, "מסתערבים קשרו אותי והיכו: " מסילוואן11בן , עומרי אפרים:  ראו למשל
html.,004036859-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http. 

71
 65ש "ה, ילדים לפניך! עצורוכן ; 29.11.2010 ל המשטרה מתאריך" למפכועצה הלאומית לשלום הילדהמ מכתב של 

 .נכון לכתיבת שורות אלה לא ידוע לנו אפילו על מקרה אחד שהסתיים באופן שונה. 20-19 'עמ, לעיל
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 המשטרה התנהלות .המזרחית ירושלים על גם והחלים, קטינים של והמעצר החקירה דפוסי את המקבעים

, בירושלים המזרחיתהחיים המורכבת אין בה משום התמודדות עם מציאות  ואף, פסולה אלו במקרים

 אינה שאינה מפיגה את המתחים ו זו בלבדהבחירה לנקוט יד קשה לא.  אבניםיידויהמביאה ילדים לכדי 

  . לא מביאה להסלמת המצבא, בעיות היסוד של האזורלמקדמת פתרון 

  

  

  קטינים אזרחי ישראל

  

אינן , התעלמות מוחלטת מזכויותיהם ומטובתםהמתאפיינות ב, פרקטיקות פסולות של חקירת קטינים

בספטמבר נעצרו ונחקרו , כך. אלא הולכות ומתפשטות, נעצרות בשטחים הכבושים ובירושלים המזרחית

תוך התעלמות שיטתית , תחת לגיל האחריות הפליליתבהם שניים מ,  שישה קטינים תושבי יפו2011

 הילדים נשלפו מביתם ומבית ספרם על ידי .הגנות המוקנות לקטינים בחוק ובפקודות המשטרהמה

והתבקשו לחתום על , שאינה שפת אמם, נחקרו ללא נוכחות הוריהם ובעברית, חוקרים בלבוש אזרחי

למרות , מום צול מהקטיניוחלק,  שאינו בר עונשיןנלקחו טביעות אצבעות גם מקטין. מסמכים בעברית

  14.72-בני פחות מם קטינים וליצהאיסור על 

, ונחקר במשך עשר שעות ללא נוכחות הוריו, בה שנחשד בגֵנ13 נעצר נער בן ynet,73במקרה שתואר באתר 

צו לי אם הם אזקו אותי ואמרו לי שהם ירבי" :כפי שהובאו בכתבה, מדברי הקטין. תוך הפחדה ואיומים

הם אמרו לי שאם לא אדבר . הם דפקו על השולחנות ולא הסכימו לתת לי כוס מים. אני לא אתחיל לדבר

הם הראו לי תא מעצר ואמרו לי ששם אבלה כל הלילה אם לא אשתף . הם ייקחו אותי לאבו כביר לכרישים

לושה קטינים שנעצרו במאחז דיון בעניינם של שעת  ב74,ננוחעל פי דיווח של עמותת , במקרה אחר ."פעולה

הנני רואה בחומרה רבה את התנהלות . " נזפה שופטת בית משפט השלום בפתח תקווה במשטרה,שבות עמי

  ."להורים כאשר קטינים נעצרים ונחקרים מבלי להודיע" ,אמרה השופטת על פי הדיווח ",המשטרה
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,  2011.20.9,  למפקד וליועצת המשפטית של מחוז תל אביב במשטרההאגודה לזכויות האזרח פניית 

16839=p?/he/il.org.acri.www://http .ללא ידיעת ,  נעצרו בבית ספרם על ידי בלשים12בני , יניב קובוביץ: ראו גם
   .law/news/il.co.haaretz.www://http/14382971., 1120.9.9 ,הארץ, ההורים

73
, mynet ,12.6.2011 ,יומיים של סיוט במשטרה לנער שנחשד בגניבה,  גילי חיימוב

html.,004080691-L,,73400/articles/il.co.mynet.www://http.  
74
 , 11.5.2011 ,7ערוץ , שלושת העצורים משבות עמי שוחררו, ישי קרוב 

219560/aspx.News/News/il.co.inn.www://http.  
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  קטינים בלתי מלווים

  

. השוהים בישראל לבדם, מבקשי מקלט או מהגרי עבודה, עמדקטינים בלתי מלווים הם קטינים חסרי מ

 או הלכו לעולמםקרובי משפחה שעם וחלקם הגיעו עם הורים או , לא כל ליוויחלקם הגיעו לישראל ל

בתי  בוחסר תוחלתקטינים אלה לבלות במעצר ממושך עלולים , גם אם אין כוונה לגרשם. שנטשו אותם

-כ כלואים במתקני כליאה של שירות בתי הסוהר היו 2011 באוגוסט .םיימצא עבורם פתרון הולעד ש, כלא

  75. מהם לתקופה של למעלה מחצי שנה13,  ילדים וילדות60

של במעצר  הליכים משפטיים בעניין החזקתם כמהניהלו  מוקד סיוע לעובדים זרים והאגודה לזכויות האזרח

זכאי לייצוג משפטי שנעצר יהא ל ילד בלתי מלווה ככי , בין היתר, בעקבות זאת נקבע. קטינים בלתי מלווים

הלשכה לסיוע משפטי ממעטת , למרבה הצעראלא ש . באמצעות הלשכה לסיוע משפטי,על חשבון המדינה

 ערעורים לבתי המשפט על החלטות משרד הפנים ובית הדין לביקורת משמורת שלא לשחרר קטינים להגיש

  . לגרשםאפשרותאו אף אם אין כל כוונה , בלתי מלווים ממעצר

גיבשה המדינה נוהל לטיפול בקטינים בלתי  76בעקבות הליך נוסף שניהלו הארגונים בבית המשפט העליון

, יושםאינו מ הנוהל כמעט ש,בפועל, אלא שגם כאן. את שירותי הרווחהבהליך המעצר שמשלב , מלווים

  . בכלאיםהילדים נותררוב ו

 האגודה לזכויות האזרחיזמו , מהגרי עבודה עם ילדיהםשל טים ומבצעי מעצר של פליבעקבות , 2009ביולי 

 הניחו 77הצעת החוקאת . הצעת חוק שתאסור על מעצר קטינים לצורך גירושםמוקד סיוע לעובדים זרים ו

דיון בוועדה לזכויות הילד נערך בהשראתה ,  לא קודמההגם שההצעה. אחרים ניצן הורוביץ ובר הכנסתח

קן הנוהל לטיפול בילדים ות  הפעילותבעקבות .עם משרדי הממשלה עיםמגהתקיימו ושל הכנסת 

 ילדים לא יוחזקו, ככלל ;14-לא יפחת מגיל המעצר של ילדים  : כי קובעהנוהל המתוקן. המוחזקים במעצר

  וקטינים;יועברו לפנימיות או לכפרי נוער  16-14 בניילדים  ;על שלושה שבועותלפרק זמן העולה במעצר 

ת חלקיגם הנוהל המתוקן מיושם , לםואו.  יועברו לידי אפוטרופוסים או משמורנים מן הקהילה18-16 בני

ומעלה בכלא  14קטינים בני מוחזקים , בהיעדר חלופה אחרת; תהיונקודת המוצא נותרה כשהי, בלבד

ל ץ נגד החזקתם ש"הלשכה לסיוע משפטי עתרה לבג. אף אם אין כל כוונה לגרשם מישראל, רת מחדלכבֵר

  .העתירה תלויה ועומדתו, ס"הקטינים הבלתי מלווים במעצר במתקני שב

  

  

                                                 
75

, 1120.15.8, הארץ, ץ"בניגוד לעמדת בג, המדינה ממשיכה לאסור פליטים קטינים בכלא,  גילי כהן
.13728911/law/news/il.co.haaretz.www://http.   

76 
: להרחבה ולכתבי בית דין. 6.11.2008פסק דין מיום , שר הפנים' פלונית נ 054878/ם "עע
1377=p?/he/il.org.acri.www://http . 

   ,2009–ט"התשס, )תיקוני חקיקה(הצעת חוק הגנה על זכויות הנער במשמורת  77

rtf./155718/data/privatelaw/il.gov.knesset.www://http. 
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   78מעצר לפני גירוש

  

 עם בישראל השוהים, עבודה מהגרי ל שילדיםלעצור מ הפנים משרד נמנע 2011 סראמ חודש לראשית עד

 – ילדיהן הקטנים עם עבודה מהגרות לעצור וההגירה האוכלוסין רשות החלה עת באותה. הוריהם

-שבנמל התעופה בן" המסורבים מתקן"ב, לגירושם עד, אותם  ולכלוא– 79תינוקות אף ולעתים עוטותפ

פרסומי  פי על.  עד לגירושם ממנה,סורבה לישראל שכניסתם מי של קצרה להחזקה בשגרה משמש ה,גוריון

 עיטורם, כגון צביעת הקירות, ילדים לכליאת אותו םכשירישינויים המ כמה במתקן רשות ההגירה נערכו

 270במתקן שוהים בממוצע . והנעולים המסורגים בחדרים צעצועים ופיזור, מצוירים מסרטים בדמויות

  80.נשים וילדים בחודש

רק יתבצע מעצר כי  יבטיחושיהיו נהלים מסודרים וקפדניים , ילדים רכיםבכל האמור בהדעת נותנת כי 

 איסורכגון (ר את הנזק הפסיכולוגי הנגרם לילד צמצם ככל האפשירבית ובאופן שבזהירות המ, רהֵרבבלית 

ה של הפרד-אי; המעצר משך הגבלת; משפחה בני של כבילה על איסור; מרדף על איסור; כוח הפעלת על

הלי רשות ההגירה ועד היום לא פורסמו נאולם ו ,)הבטחת טיפול רפואי הולם ועוד; םהוריה מעל ילדים

 זרים לעובדים סיוע מוקד, ישראלים ילדיםעמותת  של השובה לפניי בת81. של ילדיםהנוגעים למעצר ולגירוש

 אנשי כי, הרשות ל"מנכ  השיב,2011 סראמ מוההגירה האוכלוסין רשות ל"מנכל האזרח לזכויות האגודהו

 מעצר מקריאלא ש .זהירות משנה ונוהגיםה לסוגי דעתםם נותני בכך המעורבים הגורמים וכל הרשות

הילדים  : המאפיין את פעילות משרד הפניםדפוס חוזר ודורסניצביעים על מ בהםשהארגונים טיפלו 

אנשי ; מועד הגירושבבפרטי הליך המעצר ו אבות אינם מיודעיםה;  נעצרים בחופזה ובבהלהִאמותיהםו

לחתום על בדרכים בלתי הגונות מאלצים אותן ו, העצורות משרד הפנים מפעילים לחץ רב על האימהות

וכחצי ; ג אינו ערוך להחזיק ילדים ואימהות"בנתב" מתקן המסורבים";  לאלתרשראל לעזוב את יההסכמ

  82.עדיין אין בו שירותי רפואה, שנה לאחר הפעלתו

 83.אופק בת הארבע ואמה ננסינעצרו  2011באוגוסט  .ממחיש את המציאות העגומה, המקרה שיתואר להלן

פורטים מ, אביה של אופק, כריסטופרם  בשם השתיים ובשהאגודה לזכויות האזרחבעתירה שהגישה 

 , בהליך מאיים וטראומתי הקטנהמשרד הפנים עצר את אופק :הליקויים הרבים שנפלו בהליך המעצר

בדבר , אופק אביה של, משרד לא טרח ליידע את כריסטופרה;  שוטרים חמושים ברובי סערשלליווי שכלל 

                                                 
78
  .p?/he/il.org.acri.www://http=15980 , שר הפנים'מטייס נ 11-08-29231) מרכז(ם "תע :להרחבה ראו 
79

, רופאים לזכויות אדם באתר, 1120.30.5, עות אחרונותידי, הגירוש החשאי של התינוקות, יובל גורן:  ראו למשל

kmqpd9d/com.tinyurl://http.  
80
   ,22.8.2011, הארץ, ג פועל חצי שנה ללא שירותי רפואה במקום"המתקן לכליאת ילדי זרים בנתב, טלילה נשר 

 html.1239122/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http.  
81
 ,מעריב-nrg, מחוץ לתחום, ליאת שלזינגר: ראו גם. 38-37 סעיפים,  לעיל78ש "ה, 29231-08-11) מרכז(ם "עת 
1120.25.6 ,html./851/2522ART/1/online/il.co.nrg.www://http. בכתבה מופיעה גם תגובת משרד הפנים לטענות.   

82
ג פועל חצי שנה ללא "המתקן לכליאת ילדי זרים בנתב: וכן. 40סעיף ,  לעיל78ש "ה, 29231-08-11) מרכז(ם "עת 

 . לעיל80 ש"ה ,שירותי רפואה במקום
83

   :ראו למשל. בתקשורתוגם דווח בהרחבה ,  לעיל78ש "ה, 29231-08-11) מרכז(ם "עת סיפורה של אופק מובא ב
, 2החדשות-mako ,17.8.2011,  שעמדה בפני גירוש הורדה מהמטוס4-בת ה: ג"דרמה בנתב, יוסי זילברמן

a2conbe/com.tinyurl://http ;מגורשת כמו עבריינית: "4-נפרדים מאופק בת ה, עומרי אפרים" ,ynet ,25.8.2011, 
html.,004113960-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http .  
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; החוק כמתחייב מן,  הסכמתו לכך אתקשי בממילא לאו, לאלתר את בתו  לגרשהכוונההמעצר ובדבר 

 אף לא טרח להעמיד משרד הפניםו ;אף שביקשה זאת במפורש, לפנות לעורך דיןנמנעה מננסי האפשרות 

משרד הפנים החזיק את ננסי ואת : זאת ועוד .מעצר קטינים כמתחייב במקרים של, לאופק סיוע משפטי

 ,איש לא בדק את מצבה הרפואי, תה חולהיהישאופק למרות  84;הולמים אינםבו התנאים  שאופק במתקן

הייתה ננסי ניצל את הלחץ שהפנים  משרד .אטלנטית-הועלתה לטיסה טרנסולאחר שעות של מעצר היא 

, האפשרי לעזוב את ישראל בהקדם" הסכמה" על הוליכּה בכחש וגרם לה להאמין כי אם תחתום, שרויה בו

 בעניינה בבית הדין הדיוןהתקיים , הירה לדיינת כי היא מיוצגתואף שהב; בכוחות עצמהתוכל לעשות זאת 

  .עורך דינה לביקורת משמורת ללא

אבל  ;מי ששוהים בה שלא כדין להרחיק אתבסמכותה ו, בשעריה להחליט מי יבוארשאית מדינה ריבונית 

 ילדיהם עם הורים להרחיק מבקשת ישראל שמדינת ככל. שגרה תינוקות וילדים דרך אין לה רשות לעצור

 כאלה הסדרים .האחרון האמצעי רק אלא, המחדל רתבֵר יהווה לא מעצר שבו הסדר לאמץ עליה, הקטינים

  85.רבות בעולם במדינות אומצו

 

  

  

  

                                                 
84

 ביקורת, שאול מנהיים, נהליים בפתח תקווהי במהלך הדיון בעניינן של אופק וננסי מתח שופט בית המשפט לעניינים מ
   .והצהיר כי שחרר אותה עוד באותו לילה כדי שלא תבלה בו ולו רגע נוסף, תקן המסורביםעל כליאתה של אופק במ

 ,  19.8.2011, הארץ, בית המשפט מתח ביקורת על כליאת ילדים בלוד לצורך גירושם, טלילה נשר
.13742341/education/news/il.co.haaretz.www://http.  

85
  .53סעיף ,  לעיל78ש "ה, 29231-08-11) מרכז(ם "עת ראו 
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  חופש התנועה חופש התנועה 

  

  בשטחים הכבושים

  

בגדה שמוטלות על הפלסטינים , 2000ה בספטמבר יהאינתיפאדה השנילמן פרוץ , למעלה מעשר שניםזה 

חלו ,  במצב הביטחוני ניכרעל רקע שיפור, שנים האחרונותשלוש הב. מגבלות תנועה קשותהמערבית 

בהם מחסומים מרכזיים ו ,הגדה  בתוככי וחסימותמחסומים  או נפתחוהוסרו – הקלות במגבלות אלו

 על מהמגבלות נותרגדול חלק אך . מסוימיםכבישים בת פלסטינים תנועהותרה מחדש ו 86,דוגמת חווארה

גדר : בין המגבלות . ולפגוע חריפות בזכויותיהםלהכביד על חייהם של התושבים והן ממשיכות, כנו

ניתוק אדמות תוך הנכנסת לעומק הגדה המערבית וממשיכה להיבנות תוך הרס אדמות וגידולים ו, ההפרדה

ורפים על איסורי תנועה ג; תנועה בין הגדה לבקעת הירדןהגבלות ; טר ההיתרים הנלווה לגדרמש; מבעליהן

 87. ומחסומי פתעעומדות בעינןוכן חסימות רבות ש; תנועת פלסטינים ברחובות מרכזיים של העיר חברון

  .לחלק מנושאים אלה בהמשךנתייחס 

לצמצם את , האגודה לזכויות האזרחובהם , פועלים ארגוני זכויות אדם הגבלות התנועה  משטרמאז החל

  ללא לאות בניסיוןהאגודהפעלה בין היתר . יה האזרחיתיספגיעתן הקשה בכל היבטי החיים של האוכלו

לרשויות אולם למרות הפניות  –  מגבלות תנועהבנושאאסור למותר וביחס לכללים לקדם קביעתם של 

כמעט שום הגבלות על כוחו הטיל זה האחרון לא , ץ במהלך השנים" לבגוהעתירות הרבות שהוגשו בעניין

ההגבלות על כי , הרחוקה מלספק כלל מנחה שימושי ואפקטיבי, הכלליתלמעט ההנחיה , של המפקד הצבאי

 הכשיר לאחרונה ,לאחר התדיינות שנמשכה למעלה משש שנים,  לא זו אף זו88.לעמוד במבחן המידתיות

 89;ר על פלסטינים במרכז העיר חברוןוץ את איסורי התנועה הדרקוניים המוטלים זה למעלה מעש"בג

של " העברה בכפייה"כדי ם מגיעים וה,  הפרדה על בסיס מוצא לאומייאמהותם של איסורים אלה ה

  . תושבים מוגנים

  . מהשנה האחרונהכמה סוגיות רלוונטיותלהלן 

                                                 
86

, 1120.11.2 ,הארץ, אחד המרכזיים והעמוסים בגדה, ל יסיר את מחסום חווארה"צה, חיים לוינסון:  ראו למשל
.11616731/politics/news/il.co.retzhaa.www://http. 

87
 חסימות 522 נספרו בגדה 2011 בספטמבר ,)OCHA(ם "המשרד לתיאום עניינים הומניטריים של האו על פי נתוני 

 495 הוקמו בממוצע מדי חודש ברחבי הגדה המערבית 2011ונוסף עליהם מאז תחילת , ומחסומים מסוגים שונים
 בני אדם לנסוע לעיר הקרובה למקום 200,000הגבלות התנועה מאלצות . את התנועהשחסמו " מדלגים"מחסומי פתע 

 ערים מרכזיות 11 מתוך 10-ב. הארוכות פי שניים עד חמישה מהדרך הישירה לאותה עיר, מגוריהם בדרכים עוקפות
 דף – המערבית תנועה וגישה בגדה : ראו.כניסה אחת או יותר לעיר חסומה בפני תנועת פלסטינים, בגדה המערבית

 באתר ,רקע על הגבלות תנועה: על מגבלות התנועה ראו גם. ckdgnvd/com.tinyurl://http, 2011ספטמבר  ,נתונים
   .movement_of_freedom/topic/hebrew/rgo.btselem.www://http, בצלם

88
ועסקו באיסור על תנועת פלסטינים בכביש צומת בית עווא , האגודה לזכויות האזרחכך למשל בשתי עתירות שהגישה  

 מיום ק דיןפס ,ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה' ראש מועצת הכפר דיר סאמט נ 3969/06צ "בג: 443ובכביש 
0920.22.10, 1328=p?/he/il.org.acri.www://http ;ק פס, שר הביטחון' ראש מועצת הכפר בית סירא נ 072150/צ "בג
  .p?/he/il.org.acri.www://http=1770 ,0920.29.12מיום דין 

89
, 6.6.2011פסק דין מיום , מדינת ישראל' עיריית חברון נ 04/11235 צ" בג
htm.44n./0411235044n//112/35004/files/il.gov.court.1elyon://http.  
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  חברוןהגבלות התנועה ב

זה שנים . חברון היא העיר הפלסטינית היחידה בגדה המערבית שבמרכזה הוקמה התנחלות ישראלית

,  בשם ההגנה עליהןמתבצעותפעולות הצבא הלנוכח התנחלות בעיר והקמתן של נקודות ה בעקבות ,ארוכות

זכויות האדם הבסיסיות ביותר  בחמורותפגיעות במרכז העיר חברון משהתושבים הפלסטינים סובלים 

 סגירת רחובות מרכזיים לתנועת כלי רכב – יצוניותאלה כוללות הגבלות תנועה קפגיעות . שלהם

בתוככי הצבת מחסומים ;  ברחובות אלהסגירת חנויות; ינים בכלל לתנועת פלסטבחלקםפלסטיניים ו

והחיים  כל אלה גרמו לשיתוק המסחר . וחסימות רבות;בדיקות קפדניותבהם נערכות ש ,העיר

מי  .לעזיבה מסיבית של תושביםהביאו ו, תנאי חיים בלתי אנושייםיצרו ,  מרכז העירבאזורהפלסטיניים 

אינם רשאים להגיע לביתם או לסביבתו ,  ברחובות עירםלנוע רגליתשאים שנותרו להתגורר באזור אינם ר

בעבר מרכז מסחרי שוקק היה ש,  מרכז העיר חברון.וחלקם אף אינם רשאים לצאת מפתח ביתם, ברכב

   90.הפך לאזור רפאים, חיים

עיר ה של ּבהמיושמת בִלמדיניות הפרדה חלק ממגבלות התנועה המוטלות על הפלסטינים בחברון הן 

פוגעת אנושות בזכויות האדם של תושבי ה, חוקיות בוטה-פרקטיקה הנגועה באיזוהי  .פלסטינית צפופה

ארגוני זכויות . לאומי-ןהפרה בוטה של חובות המפקד הצבאי על פי המשפט הבי ומהווה, העיר הפלסטינים

 ותפני: קיים המוכריםניסו לשנות את רוע הגזרה בכל האמצעים החו, האגודה לזכויות האזרחובהם , אדם

 חוות  צורפהףאאליהן ש, ולרבים אחריםנו לשר הביטחון ולסג, ליועץ המשפטי לממשלהחוזרות ונשנות 

  ובד בבד לאפשר המתנחליםןלשמור על ביטחו אפשר כיצד ובה הסבר, דעת ביטחונית של טובי המומחים

  .די להועילבכל אלה לא היה כאולם  – 91ה הפלסטינית להתקיים במקוםילאוכלוסי

 נותרה תלויה ועומדת במשך שש 2004 עוד בשנת ץ" לבגהות מתושביעתירה שהגישו עיריית חברון ועשר

 בזכויות חמורותהפגיעות השאינו מבטא את  92, נדחתה העתירה בפסק דין קצר2011ביוני . וחצישנים 

לכך שנאסרה על אנשים , בית המשפט אינו נדרש לפגיעה הקיצונית בחופש התנועה. האדם של הפלסטינים

ושעל פי אותו קריטריון , היציאה מפתח ביתם או הנסיעה ברחובות עירם אך בשל מוצאם ושיוכם הלאומי

  . מקור פרנסתם, פסול גם נאסר עליהם לפתוח את חנויותיהם

לעת הזאת העתירות שלפנינו מוצו "בית המשפט קבע כי : הטעם שניתן לדחיית העתירה מעורר תדהמה

הרומסות את כבוד , ת וקיצוניותחריפופגיעות כה " מוצו"הכיצד " .ד מקום להמשיך ולדון בהןואין עו

הייתה בהן שוחצי השנים ואף במהלך שש , ללא שינויבמהלך העשור האחרון כמעט ושנותרו על כנן , האדם

האיסור ,  פסק הדין היא שכעתמשמעות, בסופו של דבר. לבית המשפט הפתרונים? העתירה תלויה ועומדת

  .ץ"זכה אף להכשר של בג, תנועת ישראליםלטובת המוטל על פלסטינים לנוע ברגל וברכב ברחובות עירם 

                                                 
90
רדה הישראלית ודחיקת רגליהם של פלסטינים ממרכז מדיניות ההפ: עיר רפאים, אופיר פוירשטיין: ה ראובחלהר 

  ; pdf.hebron/pdf/il.org.acri.www://http ,2007מאי , האגודה לזכויות האזרח ובצלם, חברון
  ; p?/he/il.org.acri.www://http=1811, 2008אפריל , האגודה לזכויות האזרחאתר ,  עיר רפאים– 2008חברון 

שנה לאחר  p?/he/il.org.acri.www://http; 17=2421, 25.2.2010, את חברון אי אפשר להסביר, ד לימור יהודה"עו
  .bhpevp6/com.tinyurl://http ,3.3.2011, בצלםאתר , יר חברון משותקמרכז הע: הטבח במערת המכפלה

91
 ,27.8.2006,  ליועץ המשפטי לממשלההאגודה לזכויות האזרחראו למשל פניית  

1814=p?/he/il.org.acri.www://http.  
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  . לעיל89ש "ה, מדינת ישראל' עיריית חברון נ 11235/04 צ" בג
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  "מרחב התפר"משטר ההיתרים ב

 האזור –" מרחב התפר" במתגורריםהתושבים הפלסטינים המחויבים , בניית גדר ההפרדהבחל ומאז ה

מי . יך לחיות בביתם ולקיים את שגרת חייהםכדי להמשבהיתר אישי להחזיק  –שבין הגדר לקו הירוק 

להגיע שיוכלו כדי , להם ולעובדיהם,  במרחב התפר חייבים בהיתריםשוכנותשאדמותיהם החקלאיות 

התושבים הפלסטינים לעבור שבעה מדורי גיהינום נדרשים כדי לקבל את ההיתר המיוחל . לאדמות ולעבדן

מחדש עליהם לחדשו ולהוכיח תוקפו בהסתיים  ,צובהניתן לתקופה קומאחר שההיתר  ;רוקרטיהושל בי

במובלעות גדר ההפרדה שהפלסטינים התושבים ת א" היתריםהמשטר "כך הפך  .למקוםתם זיקאת 

ובראש , והוא פוגע קשות בזכויות היסוד שלהם, שוהים בלתי חוקיים בבתיהם ובאדמותיהם שלהםל

הוא " משטר ההיתרים" .בוד ובזכות לחיי משפחהבזכות לפרנסה ולקיום בכ,  בחופש התנועה–ובראשונה 

חופשיים לנוע כן אלה האחרונים ש, לרעה לעומת תושבים יהודיםגם נדבך נוסף באפליית הפלסטינים 

  . כל זיקה למקוםאין להם אם גם –במרחב התפר ללא כל היתר 

נגד עתירות  רחהאגודה לזכויות האז והמוקד להגנת הפרט כשמונה שנים לאחר שהגישו ,2011באפריל 

לפיהן משרת ש,  קיבל את טענות המדינהבית המשפט 93.ץ את העתירות"דחה בג, "משטר ההיתרים"

אפשר היה לענות על  טענו כי ש,את עמדת הארגוניםקיבל לא  הוא;  תכליות ביטחוניות"משטר ההיתרים"

 או , במעברים שבגדרבדיקות ביטחוניותעריכת כגון , פוגעניים פחותבאמצעים צורכי הביטחון באזור 

לאפליה שיטתית ץ הכשר "בכך נתן בג.  כניסה לתוך ישראלשימנעוהצבת מחסומים באזור הקו הירוק 

נשל פלסטינים ל הביטחון כי אם  אתריהגבלשמטרתה אינה ו, הפוגעת קשות בזכויות האדם, וממוסדת

  . מאדמותיהם

  

  443 כביש

בין עורק התחבורה הראשי בעבר ששימש , כבושיםציר תנועה ראשי בתוככי השטחים ה הוא 443כביש 

ובעקבות , עם תחילת האינתיפאדה השנייה, 2000מאז סוף שנת . ממערב להשבין הכפרים להעיר רמאללה 

הכביש נסגר  2002משנת  ;ל למנוע מפלסטינים לנסוע בו"החל צה,  פיגועי ירי שאירעו על הכבישכמה

האגודה לזכויות  הגישה 2007במארס  .נועת ישראלים בלבדשמש לתהחל ל ו,לחלוטין לתנועת פלסטינים

בדרישה לבטל את האיסור , כבישהם השוכנים בצד ישה כפרים פלסטינייבשם שץ " עתירה לבגהאזרח

ות בזכויות יסוד  קשתפוגעפלסטינים עתירה נטען כי סגירת הכביש בפני  ב.ו ב פלסטיניםהגורף על תנועת

  94. אפליה פסולה על בסיס מוצא לאומיוכי היא מהווה,  סמכות חוקיתה ללאתנעש כי ,של תושבי האזור

 שלפיה החלטתו של את טענת העותריםבית המשפט קיבל  .בעתירה ץ" ניתן פסק דינו של בג2009בדצמבר 

 ,בחוסר סמכותהתקבלה  לכביש שירות לישראלים ולהופכו הכביש לפלסטינים המפקד הצבאי לחסום את
                                                 

93
 מפקד 'האגודה לזכויות האזרח בישראל נ 639/04צ "בג;  ממשלת ישראל'המוקד להגנת הפרט נ 9961/03צ " בג

   .p?/he/il.org.acri.www://http=1316 :כתבי בית דין בעתירת האגודהפסק הדין ו. ל באזור יהודה והשומרון"כוחות צה
94
: כתבי בית דין בעתירה פסק הדין ו.שר הבטחון' עלי חסיין מחמוד אבו צפייה נ 072150/ 

1770=p?/he/il.org.acri.www://http . האגודה  דפי מידע באתרתירה ועל פסק הדין ראועל הע, 443לרקע על כביש 

 – 443כביש ; p?/he/il.org.acri.www://http=1935 ,2008 אוגוסט ,443כביש ) באמת(לאן מוביל     :לזכויות האזרח
 .p?/he/il.org.acri.www://http=2489, 2010מאי , מה באמת השתנה בשטח
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 ואולם יישומו הוביל , פסק הדין כניצחון לשלטון החוק ולזכויות אדם נתפס תחילה.אינה מידתיתכי היא ו

ץ "עיון בפסיקת בג; כיבוד זכויות אדםשל  ואך במראית עין של שלטון חוק ו,רסהלמסקנה כי מדובר בַפ

חשיבות השמירה בדבר לאומי ו- ן בין ההצהרות בדבר החובה לכבד את המשפט הביפער בלתי נסבלחושף 

 .אופן יישום ההחלטהבאשר לתן לצבא ילבין שיקול הדעת הנרחב שנ, כויות האדם של הפלסטיניםעל ז

 שברור כי ללא פתיחת הגם, ץ להתערב בסוגיית חסימתו של מעבר ביתוניא"צורם סירובו של בג, בפרט

  .מעבר אין כמעט ערך לפתיחת הכבישה

סגירת כי ת מתוכן את קביעת בית המשפט  מרוקנבפועלש, ל בפרשנות מצמצמת"גם צהבחר , מפתיעבלא ש

מראית עין של התרת תנועה בכביש ההסדרים שנקבעו מהווים אך . הכביש לפלסטינים אסורה

העלייה לכביש מתאפשרת  ; בארבע נקודות בלבדמותרמעבר של פלסטינים אל הכביש וממנו : לפלסטינים

 בכביש אינו מתאפשר הלכה מועט זהמוש שי גם .אפשר רק לרדת ממנוובשתיים האחרות , רק בשתיים מהן

בשל פעילותם החלקית והבלתי סדירה של המחסומים בנקודות העלייה לכביש ובשל הבידוק , למעשה

, יה לכביש וירידה ממנו לשעות ארוכות במהלך היוםיתים המחסומים המאפשרים עללענסגרים , כך. בהם

וד להתחייבות מפורשת של הצבא כי נקודות  זאת בניג–ולעתים קרובות הם נסגרים למשך לילה שלם 

.  מגבלות על שעות המעברתוטלנהלא כי ו,  ימים בשבועשבעה,  שעות ביממה24הבידוק תהיינה פתוחות 

 דקות 22, הבדיקות שנערכות במחסומים לרכבים ולנוסעים בהן נוקשות ומתמשכות זמן רב, נוסף על כך

 ממעטים, מדיניות ההגבלה וההכבדהבעקבות , אכן. ייגעתוהופכות את המעבר במחסום לחוויה מ, בממוצע

כי אין לפלסטינים ,  לטעון בציניותכדיעובדה זו משמשת גורמים שונים . השתמש בכביש לפלסטיניםה

  . צורך אמיתי בכביש

  

  רצועת עזה

ת הקלושורה של על ישראל החליטה  ,2010 במאי 31-המשט לעזה בבעקבות אירועי , בשנה וחצי האחרונות

 כל סוגי  להכניס את כיוםישראל מאפשרת 96,בצלםו 95גישהעל פי העמותות .  על הרצועההמוטל בסגר

חומרים שיש להם שימושים  ("שימושיים- דו "מגדירההיא למעט חומרים ש, הסחורות לרצועת עזה

 ד מאיע. כמות מוגבלתב מותרתחומרי בניין הכנסת  ).אזרחיים אך יכולים גם לשמש לייצור אמצעי לחימה

 מערבית ה לישראל ולגדהיוצאיםחודש כל ב.  מאז פסקאך, ייצוא סחורות בכמויות קטנות התאפשר 2011

  .סוחריםו חולים ומלוויהם ם רוב, פלסטינים3,000-כ ארז מעבר דרך

השלכות המצור , עם זאת.  הקלה מאוד על המצב בעזה אף היא מעבר רפיחהחלטתה של מצרים לפתוח את

ישראל מונעת כל גישה לרצועת עזה או יציאה ממנה דרך הים  .רצועה במצב הכלכלי הקשהבעדיין ניכרות 

  ללא כל אפשרות לפיתוח כלכלי,מבודדת והמשך ההגבלות החמורות על הייצוא מותיר את עזה ,והאוויר

  .של ממש

  

                                                 
95
 .qzh3bot/com.tinyurl://http, גישהאתר , 1120.11.10עדכון , מידעזה 
96
 .  siege/strip_gaza/hebrew/org.btselem.www://http, בצלםאתר , המצור על רצועת עזה 
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  97בקעת הירדן

. אפרים ומעלה, ב"טיי, תיאסיר, חמרה: הגדהשטחי שאר ל בקעת הירדן בין פרידיםמחסומים מ ארבעה

הקשר של  מגבילים את –תיאסיר ו חמרה – פלסטינים בשניים מהמחסומים המוטלים על התנועה איסורי

 םהסדרי הבידוק במחסומי 98.בגדהשעשרות אלפי פלסטינים תושבי בקעת הירדן עם שאר הפלסטינים 

אסרת על פלסטינים התנועה נ, הלי הצבאועל פי נ. בשעות העומסבעיקר , בהם ארוך זמן המעברו, נוקשים

 שהרכב , הבקעהיתושבפלסטינים שהם  רק רשאים לעבור בהם ברכבם ;לבקעה וממנה במחסומים אלה

מהרכב ולעבור את המחסום  נוסעים שמתלווים לנהג נאלצים לרדת,  לפיכך.שמםרשום על בו  יםנוהגשהם 

 קרובי ;מוגבלויותאנשים עם בו שיםקשיב, חוליםב, ילדיםב, מהות עם תינוקותיגם אם מדובר בא –ברגל 

להגיע אליהם ברכבם   יכוליםאינם,  לבקר את תושבי הבקעה המבקשיםחלקי הגדה משפחה משאר

מורשים   אינם,רשומים במרשם האוכלוסין כתושבי הבקעההמתגוררים בבקעה אך אינם תושבים ; הפרטי

לעבור גם אוטובוסים אינם רשאים ו ;דרך המחסומים באמצעות רכבםאו להיכנס אליה לעזוב את הבקעה 

   .נהגה רשום על שם ואינרכב שכן ה, דרך המחסומים

 לנסות ולנהל חיים כדי" יצירתיים"פתרונות ביומו  מדי יום התושבים למצוא קשיים אלה מאלצים את

מחסום הם נאלצים להורידם ב, לבית הספר את ילדיהם מסיעיםהם כאשר ,  למשל,כך .ייםלנורמ

אף תים ולע, היכולת להעביר סחורות  הם משלמים בפרנסתם על חוסר.מוניות בצדו השנילם ולהעביר

 דרךלגדה או להפך בקעת הירדן מלנסוע ה היחידה למעבר במחסומים היא חלופה. משלמים בבריאותם

 . שלושה או ארבעה בדרך ארוכה פי–יריחו 

נוסף .  בכניסה לשטחי ישראלולא, חיםשטבבין אזור אחד לאזור אחר , יםם פנימימימחסומדובר ב: נזכיר

נראה שלא קיימת הצדקה כך ש, דרך כבישים אחריםיכולה להתבצע לבקעת הירדן הכניסה  ,על כך

  . המחסומים שבין הבקעה לשאר הגדהלהצבת אמיתית  תביטחוני

ן בישנמסר כי מגבלות התנועה ,  לשר הביטחוןהאגודה לזכויות האזרחבתשובה לפניית , 2007באפריל 

ובפרט , מרבית ההגבלות על כנןנותרו  ,למעט הקלות מעטות אולם .2007הבקעה לגדה יוסרו עד סוף מאי 

 פניות נוספות של האגודה לשר הביטחון לא זכו .ם במחסומיםיאלו הנוגעות לאיסור תנועת רכבים פלסטיני

ילתות שהגישו חברי שאכן  ו100,"פעולה אחת ביום" וכך גם פניות של פעילים בפרויקט 99,המענלעד כה 

  . עמיר פרץ ונחמן שי,  זהבה גלאוןכנסתה

יה המקומית יישראל מונעת מהאוכלוספגיעה קשה נוספת בחופש התנועה בבקעת הירדן נובעת מכך ש

, "אדמות מדינה" כ הללושטחיםשל ה םהגדרתעקב  101,בצלםעל פי דוח . ברוב אדמות האזורלהשתמש 

                                                 
97

 –במקום בשיתוף , האגודה לזכויות האזרחמיסודה של  פעולה אחת ביום  להרחבה בנושא בקעת הירדן ראו אתר

  . il.co.dayactiona://http, ידידי כדור הארץ ובצלם, מתכננים למען זכויות תכנון
98

 . פתוחים בחודשים האחרונים למעבר חופשי של פלסטינים–ב ומעלה אפרים " ייט– שני המחסומים האחרים 
99

  . p?/he/il.org.acri.www://http=17975, 15.5.2011, לשר הביטחוןהאגודה לזכויות האזרח  פניית 
100

   . לעיל97ש " ה
101

 ,2011מאי , בצלם, מדיניות ישראל באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח: נישול וניצול,  אייל הראובני

tfjw9q3/com.tinyurl://http.   
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, לא יכולים כיום הפלסטינים לבנות, הקמת התנחלויותצורך  לשטחי אש ושמורות טבע והקצאת שטחים

  .  מאדמות האזור77.5%-כבלשהות או להשתמש 

  

  

  בירושלים המזרחית

  

  גדר ההפרדה 

 ,המתגוררים בשכונות שמעבר לגדר, ניתקה למעלה ממאה אלף מתושבי ירושלים המזרחיתגדר ההפרדה 

שני  הן אוכלוסייה שנותקה מירושלים המזרחיתדרכי הגישה העיקריות ל. ממרכז חייהם בירושלים

בשני מחסומים אלה נאלצים לעבור מדי יום . שועפט. פ.ומ) עטרות (קלנדיה, ליםמחסומים בצפון ירוש

ן למוסדות רפואיים וכ, לבית הספר,  לעבודה–ביומו תושבי שכונות צפון ירושלים בדרכם לתוך העיר 

 .היתרי כניסה לישראלשיש להם פלסטינים במחסומים גם עוברים יחד אתם .  ובחזרה לבתיהם– הלאה

נגד תוואי הגדר  ץ"לבגבעקבות עתירה שהוגשה . בהם בלתי נסבליםש והתנאים ,מחסומים עצוםבהעומס 

 העוברים במחסום, בפועל, עם זאת. קלנדיההעוברים במחסום התחייבה המדינה להקל על  102,באזורש

 בצאתם בין שעה לשעתייםבמחסום להמתין , שגרהדרך , לציםונא, סובלים מעיכובים ממושכיםעדיין 

  . ובשובם

 למשך שעות ארוכות קלנדיהתופעה חמורה נוספת שהפכה לשגרתית בשנה האחרונה היא סגירת מחסום 

גם . ץ להותיר את המחסום פתוח בכל שעות היממה"בניגוד להתחייבות המדינה בבג, ואף לימים שלמים

נרשמות כן ו,  לעתים קרובותמחסוםה שרירותית של הסגיר –ים דפוס דומה שועפט מתקי. פ.במחסום מ

 ,תושביםה שלסגירת המחסומים התכופה משבשת כליל את חייהם . תקריות של התנכלויות לתושבים

   .ללמוד ועוד, לקבל טיפול רפואי, ופוגעת בחופש התנועה שלהם ובזכויותיהם להתפרנס

גדר ההפרדה תרמה , מימוש זכויותיהם של עשרות אלפי בני אדםהשפעות על שגרת חייהם ועל לבד מה

ם של המשרד לתיאום עניינים הומניטריידוח קובע ,  למשל,כך.  בירושלים המזרחיתלהתדרדרות הכלכלית

שכונות  [...] הכלכלה והחיים החברתיים, הגיאוגרפיה בירושלים המזרחית משנה הגדר את" כי ם"האו

נותרים  ,היו קשורים בקשרים הדוקים לירושלים המזרחית שפעם, ערביתופרברים מסוימים בגדה המ

  103".של מה שהיו בעבר מרכזי מגורים ומסחר משגשגים ניתוק הגורם לסגירתם, כעת מחוץ לגדר

                                                 
: כתבי בית דיןלהרחבה ול. האגודה לזכויות האזרחהוגשה על ידי , נגד ראש הממשלה מסלמאני 046080/צ "בג 102

1872=p?/he/il.org.acri.www://http.  
103
, 2011 יולי ,ם"המשרד לתיאום עניינים הומניטריים של האו ,עדכון בנושא הגדר 

pdf.hebrew_2011_july_update_barrier_opt_ocha/documents/org.ochaopt.www://http .  
 .CategoryID?/il.org.amim-ir.www://http=485 ,עיר עמים אתר ,אקונומיות של הגדר-השפעותיה הסוציו: ראו גם
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בכפר ,  דחה בית המשפט העליון שתי עתירות נגד תוואי הגדר באזור ירושלים המזרחית2011באוגוסט 

בשני המקרים קבע בית המשפט כי תוואי הגדר מאזן בין זכויות התושבים  104.'שייח-ה ובשכונת א'וולג

  .לבין האינטרסים הביטחוניים

  

  חסימות והגבלות תנועה 

המשבשות את חיי השגרה , הגבלות תנועהתושביה הפלסטינים של ירושלים נאלצים להתמודד תדיר עם 

 ,על אף חובתה לנהוג בשוויון, שטרה היא כי המהםאחת התלונות המרכזיות של .ופוגעות בזכויות אדם

 , הרבים בעיראירועיםבחגי ישראל או כאשר מתקיים אחד מן ה .אינה מקיימת דין אחד ליהודים ולערבים

את אך מאפשרת ,  ורחובות שלמים בפני התושבים הפלסטיניםמתחמים ציבורייםחוסמת המשטרה 

,  בשכונותחופש התנועהב שום פגיעה חמורהיש מהמפלות הללו חסימות הדרכים ב. מעבר לציבור היהודיה

את מעכבות , כבדיםיוצרות עומסי תנועה  חסימותה. דרכים עקלקלות וצרותמתאפיינות בשממילא 

הופכות אשר , ארוכות ומסורבלות, ומאלצות אותם להגיע ליעדם בדרכים חלופיות, התושבים הפלסטינים

תחושות זכותם של התושבים לכבוד ומעוררת בפוגעת קשות האפליה , יתרה מזאת .עד מהרה עמוסות

  105.רותסכול ומרמ

באמצעות צווי הרחקה , הרחקתם של תושבים פלסטינים מאזורים מסוימים בעירתופעה נוספת היא 

מרכז אלקודס לזכויות חברתיות  ממחקר שערך .המשטרה או בתי המשפט, שמוציאים פיקוד העורף

 תושבים מגבולות העיר 122קו רשויות החוק י הרח2011מאי  ועד תחילת 2009 עולה כי משנת 106וכלכליות

, סטודנטים, בין המורחקים תלמידי בית ספר. מהר הבית ומשכונות נוספות בירושלים המזרחית, העתיקה

   .פעילים חברתיים ופעילי זכויות אדם, אנשי דת

הרחיקו מאזור גאוגרפי מותר ל, רהאדם ראיות המחשידות אותו בעֵבאם נאספו נגד  ,החוק הפליליעל פי 

עם סיום החקירה מחליטה המדינה אם להגיש כתב אישום ולאפשר לנאשם להתגונן מפני . מסוים

של השיטתית אלא שהרחקתם . או לסגור את התיק ולהסיר את המגבלות, ההאשמות נגדו בבית המשפט

ההתנהלות הנורמטיבית חורג מו, ל לחץ ואיומיםי להפעצביעה על דפוס שנועדתושבי ירושלים המזרחית מ

  . על פי החוק הפלילי

  

                                                 
104
, 1120.22.8פסק דין מיום ,  משרד הביטחון'קואסמי נ 097136/צ "בג 

htm.12n./0907136012n//071/36009/files/il.gov.court.1elyon://http ;  
, 1120.22.8פסק דין מיום , דה המערבית המפקד הצבאי בג'ה נ'מועצת הכפר וולג 109516/צ "בג

htm.13n./1009516013n//095/16010/files/il.gov.court.1elyon://http .  
  , 2010נובמבר , עיר עמים, כפר במצור –ה 'וולאג: ה ועל העתירות נגדו ראו'על השפעות תוואי הגדר באזור הכפר וולג

pdf.walaga/dbsAttachedFiles/Uploads_/il.org.amim-ir.www://http.    

105
 . לעיל63ש "ה, סקירת פעילות משטרת מחוז ירושלים בשנה החולפת 

106
  The Jerusalem center: A detailed list of deportees by 122-Aqsa Mosque and the old town, 

Jerusalem Center for Social & Economic Rights, 15.5.2011, http://tinyurl.com/bn262c8.  
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  במובן הרחב במובן הרחב ת ת יויוחירוחירופגיעה בפגיעה ב: : לכלוא את הרוחלכלוא את הרוח

  

  ופש הביטוי ופש הביטוי חח

  

  הזכות להפגין 

מנקודת המבט המשפטית של  [...] אינו פוסע בנתיב שנקבע בפסיקה, המייצג את המדינה, חבל שבא כוח המשטרה"

 בנשוא ההפגנה ובמטרתה וחובה על המשטרה לאפשר להפגין לכל הזכות להפגין אינה תלויה, זכויות היסוד של האזרח

לא ראיתי צורך שבית המשפט המחוזי יחזור ויסביר למשטרה שעליה לקיים פסקי דין של בית  [...]מכל עילה שהיא , אחד

לאחר , כאשר המשטרה,  להמשיך להפגין ללא כל הפרעההמשיבים יוכלו.  [...] שנה30-המשפט העליון שניתנו לפני כ

".להפגין בכל עת שיחפצומשיבים ולחבריהם תסייע ל, שתפנים את האמור בהחלטה זו
107
  

  

 ליצירת הכרחי תנאי היא ומגוונות שונות עמדות – ובמעשים במילים – להביע החירות דמוקרטי במשטר

 יםלאזרח מאפשרות הפגנות ,כך בתוך. המדינה אזרחי את שמטרידות סוגיות סביב ורציונלי ענייני שיח

, נודעת חשיבות מיוחדת ההפגנה חופשל. אחרים אזרחים ועל ההחלטות מקבלי על ולהשפיע דעתםביע לה

 התקשורת לאמצעי מנגישות נהנות אינן רוב פי שעל, בחברה מוחלשות לקבוצות מאפשרבאשר הוא 

 תמבוקרדרך ב "קיטור שחרור"ל כלי גם הן הפגנות. קולן את להשמיע, השלטוניים הכוח ולמוקדי

 .אלימים ואף וקיים בלתי חלאפיקים המחאה תיעול ולמניעת ,ודמוקרטית

,  הוציאה לרחובות עשרות אלפים ואחר כך מאות אלפים2011המחאה החברתית ששטפה את ישראל בקיץ 

, סדר מופתיכי הפגנות אלה התנהלו בדרך כלל ב, לשבחן של הרשויות ייאמר. בהפגנות ענק בכל רחבי הארץ

אולם . כראוי וכמצופה במדינה דמוקרטית, טרה ושל הרשויות המקומיותשסיוע של המב ושיתוף פעולהב

, "מקרים קשים"אלא דווקא ב, נרחבתגורפת ובהם ציבורית התמיכה החופש הביטוי אינו נבחן בעניינים ש

 במקרים. מקוממים ומרגיזים,  צורמים–שבהם קומץ מפגינים מבטא מסרים שאינם מקובלים בחברה 

 מסכלות הרשויות, ימושו מובהבטחת המחאה חופש על בשמירה החשוב תפקידן את למלא במקום ,רבים

   .חלק בה נוטלים מי שהרתעת תוך, לגיטימית מחאה אזרחית פעילות

  

  שוטרים רעולי פנים או ללא תגי זיהוי 

מזהה בפני כל ואף להציג תעודה , חייב שוטר לבוש מדים לענוד תג זיהוי בכל עת, המשטרהעל פי פקודות 

 לבושהפרטי על שוטר ש או , או מעילץ"עוטה על מדיו שכפ העל שוטרגם חובה זו חלה . אזרח הדורש זאת

שוטרים מתעמתים עם  שבהם עוד ועוד מקריםאנו עדים ל , למרות זאת. אזרחיים ומשטרתיים גם יחדשלו
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-14677י "עמ.  נגד שחרור מפגינים ללא תנאים מגבילים החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים בערר של המשטרה
  . 16.2.2011החלטה מיום ,  בנינגה'מדינת ישראל נ 02-11
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בדרך כלל כהכנה להסתערות , מסירים את התגים מדש חולצתםאו  , תגי זיהוי עונדיםבלא שהםמפגינים 

, למשל,  כך. פניםיפועלים כשהם רעול –או גרוע מכך , ואלימה בחסות מעטה האנונימיות" משוחררת"

ענדו לא שנצפו שוטרים רבים  ,בחודשי הקיץ חברתית ההמחאהבהפגנות שהתקיימו בתל אביב במסגרת 

,  כשוטרים סמוייםונחזיל ופרובוקטיבי מי שאף נטלו חלק פעבהפגנות אלה  ,מצולםעל פי תיעוד  .תגי זיהוי

 שוטרים השתתפוקדמו לכך אירעו מקרים רבים שבהם  בחודשים ש108.ושסירבו לבקשת אזרחים להזדהות

ראח ' ג'שייחבשכונת  בפיזור הפגנה :אחרותשגרתיות פעולות משטרתיות  בהפגנות וברעולי פנים

פינוי חוות גלעד עת ב, לוקת צווי פינוי בסילוואןחב ,עראקיב- אירוע הריסת הבתים בכפר אלב, בירושלים

  109.הריסת בתים בלודבעת ו

חובתו של . ולשוטרים נתונות סמכויות מרחיקות לכת, המשטרה אוחזת במונופול על הפעלת הכוח במדינה

שוטר שאינו עונד תג .  לרעה בסמכותםלהשתמשלהרתיע שוטרים מ , בין היתר, נועדהשוטר להזדהות

 ומעבר באופן משולח רסןלפעול  ,בחסות האנונימיות ,עלול, מסתיר את פניו ברעלהש –ור מכך או חמ, זיהוי

גם הופעתם של שוטרים רעולי פנים בהפגנה פוגעת באושיות המשטר הדמוקרטי  .למה שמתיר לו החוק

  .ומשרה אפקט מצנן על חופש הביטוי וההפגנה, שהיא מטילה מורא ופחד על המפגיניםכך ב

עברה במליאת , לנוכח הפרות חוזרות ונשנות של ההוראה החוקית המחייבת שוטרים להזדהות ,2011ביוני 

 ההוראה הקיימת לחובת זיהוי של תהפרלהתמודד עם המבקשת  110הצעת חוקהכנסת בקריאה ראשונה 

 מצויההצעת החוק  .הוראהה אחראים להפרתעל ה על ידי הטלת אחריות פלילית ופיקודית וזאת, שוטרים

 שאין אנו חולקים על נחיצותו של התיקון הגם. ונים בוועדת הפנים בהכנה לקריאה שניה ושלישיתבדי

אנו מוטרדים מהמציאות שמולידה את הצורך לפנות אל המחוקק או אל בתי המשפט בבקשה , המוצע

קודת לפנוספה בעבר כפי ש, אכן. שיכריזו על הוראות והנחיות שהן בבחינת מובן מאליו בחברה דמוקרטית

ניתן להכביר בהוראות חוק שיאסרו על שוטרים לפעול במעטה של אנונימיות או ,  חובת ההזדהותהמשטרה

ראוי , ואולם בטרם יהפוך ספר החוקים לתמונת ראי עגומה של המציאות. לנקוט אלימות חסרת מעצורים

  .פש הביטוי ואת תפקידה בהגנה על חו,להטמיע במשטרה את הוראות החוק הקיימותשייעשה מאמץ 

  

  שחרור מפגינים בתנאים מגבילים 

 או המשטרה להסכים לתנאים כגון הרחקה ממקום ההפגנה שעוצרת מפגיניםפעמים רבות נדרשים 

בחלק מהמקרים התנאים . כתנאי לשחרורםוזאת , תקופה מסוימתמשך  בהפגנות ישתתפולא שהתחייבות 

 של  מידתי בחופש הביטוי והמחאהבלתיבאופן  ופוגעים ,אינם תואמים את סיבת המעצר, גורפים מדי
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 ,1120.26.9,  למפקד מרחב תל אביב במשטרההאגודה לזכויות האזרח פניית 

16827=p?/he/il.org.acri.www://http . ללא תגי זיהוי אפשר למצוא בבלוג תמונות וקטעי וידאו שבהם נראים שוטרים
  .com.tumblr.policenametag://http ,לכל שוטר יש שם

109
, 1120.22.3, ל המשטרה" למפכהאגודה לזכויות האזרח לפירוט ולמראי מקום ראו פניית 

1922=p?/he/il.org.acri.www://http . מתשובת לשכת הייעוץ המשפטי במשטרה עולה כי המשטרה עומדת מאחורי
. אם כי יש כוונה לקדמו, וכי אין נוהל עבודה מוסדר בעניין, בלבד" מקרים מתאימים"הגם שב, השימוש בכיסוי פנים

pdf.170411police//082011/uploads/content-wp/he/il.org.acri.www://http. 
 :לנוסח הצעת החוק ולהרחבה. 2011-א"התשע, )חובת ענידת תגים והזדהות(הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה  110

14762=p?/he/il.org.acri.www://http.  
 .OCdTc4qbaX-=v?watch/com.youtube.www://http, כ ניצן הורביץ בנושא"ראו גם נאומו של ח
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הפוגעים בחופש , האין מקום להטיל תנאי הרחק כי היא  לזכויות האזרחהאגודהשל  העמדת. העצורים

גם בתי המשפט הדגישו . סדר מצדוה תלהפר") ודאות קרובה(" אם אין סכנה ממשית הביטוי של האדם

  : לכך למש.  פסיקות מהשנה האחרונהכמהקרון זה ביע

 שהרדת משפט השלום בירושלים הורה לשחרר מפגינים בערבות עצמית וללא תנאים נוספים שבי •

אין להתנות את שחרורם של המבקשים בתנאים שיש בהם כדי לפגוע בזכות הבעת דיעה . "המשטרה

אם ישתתפו המבקשים בעתיד במעשים שיהיה בהם משום יצירת פרובוקציה או . וחופש הביטוי

אך אין להתנות את שחרורם בדרישות כמו ; או משום עבירה תמיד ניתן יהיה לעוצרםחיכוך אלים 

  111. לשון ההחלטה– "י המשטרה"אלה שנדרשו ע

עשרות . אביב  התקיימה הפגנה של פעילי המחאה החברתית מתחת לבניין עיריית תל2011בספטמבר  •

 5,000 שכללו הפקדה של ,והמשטרה ביקשה לשחרר שמונה מהם בתנאים מגבילים, מפגינים נעצרו

הרחקה מהעיר תל אביב ומכל איזור שבו הוקם מאהל "ו 'ערבות צד ג, ערבות עצמית, ח במזומן"ש

ומכל מקום בו ישנה התקהלות או הפגנה בקשר למחאה , במסגרת המחאה החברתית האמורה

 500והסתפק בהפקדת , שאלו דרישות מרחיקות לכת  קבעבית משפט השלום ".האמורה

אין ? מדוע יורחקו המשיבים מהעיר תל אביב: "ח" ש3,000בסך ' צד גערבות ובערבות עצמית ו ח"ש

 מסוג –כאמור (לאחר ששקלתי את נסיבות הענין ואת העבירות המיוחסות למשיבים . לכך כל טעם

אני סבור כי אין המדובר בעבירות , אם בהתזת מים כלפי שוטרים ואם בזריקת ביצים לכיוונם, )עוון

המשיבים מהמשך פעולות המאבק החברתי בו הם נוטלים חלק ' תלישת' במעשים המצדיקים או

 רק אחד מן 112".בוודאי זה החוקי והלגיטימי, והורדת המסך על חלקם במשחק הדמוקרטי

 רוטשילד ונאסר עליו רותהורחק מהמאהל בשד, שהואשם במתן אגרוף ללחיו של שוטר, הנאשמים

 . םו ים שישיבמשךבהפגנות להשתתף 

שלושה נעצרו , סי כהן בחולון' המחאה שבשכונת גמבצע הריסות של סוכות וצריפים במאהלבמהלך  •

והשניים ,  כשהוא אזוקאחד נלקח מבית אמו בבוקר הפינוי והובא לתחנת המשטרהה :מחברי המאהל

שפט  הגישה ערר לבית מהאגודה לזכויות האזרח. האחרים נעצרו במתחם המאהל בעת ביצוע הפינוי

 בית המשפט קיבל את טענות האגודה 113.השלום בתל אביב על התנאים המגבילים שבהם שוחררו

שנעצר , יבמקרה של העורר השליש. שניים מהם מן המאהלקיצר משמעותית את משך ההרחקה של ו

שהוא ישוחרר בתנאי של הרחקה ממאהל המחאה בעיר בית המשפט קבע , בגין הפרת תנאי השחרור

 .כפי שדרשה המשטרה,  ימי הרחקה מחולון שישיםולא –בלבד  ימים עשרהל

  

                                                 
111
.  1120.27.3החלטה מיום , מדינת ישראל' נ' ורדי ואח 11-03-48236ק "ע 

htm.254-48236-03-11-SH/shalom/html_psika/il.co.nevo.www://http .  
112
 .8.9.2011החלטה מיום , ניסן'  מדינת ישראל נ18299-09-11) א"ת(בשע  
113

: על ההחלטה. 1120.13.9החלטה מיום , מרחב איילון,  משטרת ישראל'מוסרי נ 22343 -11-09ק" ע
16558=p?/he/il.org.acri.www://http . בשם מפגינים יות האזרחהאגודה לזכובמספר עררים נוספים שהגישה 

כתבי הערר באתר . הסכימה המשטרה לצמצם את התנאים, ששוחררו בתנאים מגבילים במהלך המחאה החברתית
 .p?/he/il.org.acri.www://http=14592 :האגודה
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  התנכלויות למאהלים

 מאהל מחאה בשטחי החוק אינו אוסר להקים. הקמת מאהל מחאה היא חלק מזכות היסוד לחופש הביטוי

 אמורות הרשויות לשקול מצד אחד את הזכות לחופש ו לאםמאהל כלשהו אלפנות אם תלבטות ובה, ציבור

ה אלאך ,  תנאים להקמת המאהלציבלעירייה מותר לה.  את הפגיעה שהמאהל גורםהאחרצד ה ומ,הביטוי

תנאים סבירים הם למשל דרישה שהמאהל ימוקם במקום . אמורים להיות סבירים ולא לסכל את המחאה

 להשיב את כי המפגינים יתחייבוו, כי יישמרו תנאי סניטציה הולמים, שלא יסכן את יושביו או את הציבור

  .הסדר על כנו בתום תקופת המחאה

היינו עדים להתנהגות אמביוולנטית של , ספטמבר השנה-בתקופת מחאת הצדק החברתי בחודשים יולי

לק מראשי התאמצו ח, חד גיסאמ. מאהלי המחאה שהוקמו ברחבי הארץהפעילים בהרשויות כלפי 

. באופן פעיללמוחים סייעו ולעתים גם הביעו תמיכה ואף , העיריות לאפשר את קיום המחאה כסדרה

בסיוע , עיריותלונות רבות על ניסיונות של ראשי  הגיעו תאגודה לזכויות האזרחהמשרדי ל, אידך גיסאמ

ניסיונות ההתנכלות כללו הוצאת .  לעתים אפילו באותן ערים עצמן–להתנכל למוחים , רשויות האכיפה

ולעתים אף קנסות הטלת  ,חאהמכרזות  של סרהה, פירוק אוהלים והחרמת ציוד ,י פינוי למאהליםצוו

האגודה לזכויות שלהלן לקט אירועים . תוך פגיעה בחופש הביטוי והמחאהכל זאת  –מעצר של פעילים 

  : רחבהמגמה להמעידות ע דוגמאות בודדות –נדרשה אליהם  האזרח

מים על ידי פעכמה שאנן פורק   תושבי שכונת נווהימומאהל המחאה שהק :אביב תל, גינת לוינסקי •

   114. ואף הוחרם ציוד,פקחי הסיירת הירוקה של העירייה

כי בטענה הורה על פינוי מאהל המחאה , ראש עיריית בית שאן, קי לוי'ז :בית שאן, רחבת העירייה •

 בעקבות עתירה שהגישה 115.ואף קיבל את עזרת המשטרה לצורך כך ,הפעילים נאבקים בו אישית

התחייבה , פט המחוזי בנצרת מטעמם של ארבעה תושבי העיר לבית המשהאגודה לזכויות האזרח

  116.עיריית בית שאן לאפשר את הקמת מאהל המחאה ולהחזיר למפגינים את הציוד שהוחרם

דווח כי , כך.  על התנכלויות חוזרות ונשנות מצד העירייהוווחיחברי המאהל ד :גן רמת, ם"כיכר רמב •

את אחד העירייה קנסה המשך אף ב .מו אחריםקרעו את חלקם והחרי, פקחים תלשו שלטי מחאה

נגד פעיל אחר הוגשה ו, "מחאה פוליטית"ה הנושאת אופי של ממשתתפי המאהל על תליית מודע

   117. כנראה בגין תליית כרזה,תלונה במשטרה

בעקבות . רקו אותו והחרימו ציודיפ, פקחי העירייה פשטו על המאהל באישון לילה :יהוד, ן השלוםג •

   .תלשו שלטי מחאה פקחים עירונייםאך , המאהל שובלא פורק   לזכויות האזרחגודההאהתערבות 
                                                 

114
 .p?/he/il.org.acri.www://http=14458, 26.7.2011, יפו- לראש עיריית תל אביבלזכויות האזרחהאגודה  פניית 

 .המאהל המשיך לפעול כסדרו בעקבות התערבות האגודה
115

למרות . p?/he/il.org.acri.www://http=14721 ,31.7.2011,  לראש עיריית בית שאן לזכויות האזרחהאגודה פניית 

   .המשיכה העירייה בפינוי המאהל, התערבותנו
116

   .p?/he/il.org.acri.www://http=14877, ראש עיריית בית שאן, ק לוי' ז'זוהר נ1695 -11-08מ" עת
117

, 12.8.2011- ו10.8.2011, ית רמת גןעירילראש  ת האזרחלזכויוהאגודה  פניות 

15238=p?/he/il.org.acri.www://http ,15253=p?/he/il.org.acri.www://http . האגודה נפסקה התערבות בעקבות
 .פגיעה במאהל המחאה ובמשתתפיוה
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,  שעות24תוך ב המורים להם להתפנות ם חברי מאהל המחאה קיבלו צווי:בת ים, יהירחבת העיר •

   118.  על הסדר והניקיוןהצורך לשמורבעילה של 

 בחוף במחאה על תוכנית מאהלשהקימו פעילי איכות סביבה ותושבי חוף הכרמל : חוף נחשולים •

המורה להם לפנות את המאהל , קיבלו התראה מטעם מינהל מקרקעי ישראל, ת כפר נופש באזורובנל

אסר על שצו ארעי ץ "הוציא בג 119האגודה לזכויות האזרחבעקבות עתירה שהגישה .  שעות48תוך ב

ן הצדדים שהמאהל לאחר מכן הושגה הסכמה בי .פינוי המאהל עד להחלטה בבקשה למתן צו ביניים

  . והעתירה נמחקה, 16.10.2011יוכל להמשיך לפעול עד ליום 

והחלו לפרק את האוהלים  ,ת נתניה הופיעו ללא התראה מוקדמתפקחים מטעם עיריי: צומת פולג •

  120.היה בידיהם צו פינויי שבלא, בוולהרוס את הציוד שהיה 

וצת תושבי הכפרים הבלתי מוכרים קבהקימה  121בעקבות אישור מתווה פראוור בממשלה: באר שבע •

סמוך למאהלים , "סורוקה"המאהל הוקם באישור המשטרה באזור בית החולים . בנגב מאהל מחאה

נהלי יצו מכשבועיים לאחר הקמתו קיבלו חברי המאהל . אחרים שהוקמו במסגרת המחאה החברתית

שכן , מקומם במיוחד זה מקרההיה .  שעות24תוך באשר מורה על הריסת המאהל , מטעם העירייה

לא קיבלו כל הודעת פינוי או ,  שקדמו לכךחודשיםה תשלושכבמשך שפעלו , מאהלי המחאה הסמוכים

 בעקבות בקשה 122.ומעודדת אותםבהם והעירייה אף הודיעה כי היא תומכת , צו הריסה מינהלי

ניינים בשבתו כבית משפט לע, שבע בית משפט השלום בבאר להאגודה לזכויות האזרחשהגישה 

 ל המחאהולפיה הותר למאה , שקיבלה תוקף של פסק דין, הושגה הסכמה בין הצדדים123,מקומיים

  .25.10.2011לפעול עד 

גם חופש הביטוי הוא זכות ,  עם זאת.הקמת מאהל מחאה היא חלק מזכות היסוד לחופש הביטוי, כאמור

בית המשפט קבע . הציבור חשש ממשי וקרוב לוודאי לפגיעה בשלום תעורראם מ, שאפשר להגביל

 ככל שהמחאה :ובהם משך המחאה ומידת הפגיעה שנגרמת לציבור הרחב, פרמטרים לבחינת איזון זה

 דחה בית 18.9.2011-ב,  כך.ייטה בית המשפט להתיר לעירייה לפנות את המאהל ,תהיה ארוכה יותר

חברתית נגד פינוי המאהלים מפעילי המחאה ההמשפט לעניינים מינהליים בתל אביב עתירה שהגישו כמה 

 וכי נעשה איזון נכון בין חופש ,כי צווי הפינוי שהוציאה העירייה ניתנו כדיןבית המשפט קבע  124.ל אביבבת

וקבע , האוהלים מרצוןאת קצב לפעילים שהות לפנות ת המשפט בי. המחאה לבין שמירה על הסדר הציבורי

 .העירייה מוסמכת לפנותםתהיה לאחר מכן כי 
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 בעקבות. p?/he/il.org.acri.www://http=16105 ,5.9.2011,  לראש עיריית בת ים לזכויות האזרחהאגודה פניית 

  .לא מומש צו הפינוי והמאהל לא פורק, פניית האגודה
119
 .p?/he/il.org.acri.www://http=16771 ,ל מקרקעי ישראל מינה'ארד נ 116807/צ "בג 
120

ת בעקבו. p?/he/il.org.acri.www://http=16811, 25.9.2011, ראש עיריית נתניה ל לזכויות האזרחהאגודה פניית 

  . הפניה הודיעה עיריית נתניה שלא תפנה את המאהל עד לראש השנה
121

  .70 'עמ, הלןל על מתווה פראוור ראו 
122
, ynet ,1120.5.10, שנה טובה למאהל החברתי, צו פינוי למאהל הבדואי, אילנה קוריאל 

html.,004131895-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http.   
123

 .p?/he/il.org.acri.www://http=16983, הוועדה המקומית לתכנון ובניה באר שבע' אלוקילי נ 11-10-9102נ " בב
124

  , יפו אביב תל עיריית ראש, חולדאי  רון'נ שפיר18742 -09- 11מ" עת
pdf.11-09-18742/news/pic/il.co.ynet.go://http. 
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   צעדיהם של פעילים פוליטיים הצרת

  

ולהרתיע מחאה פוליטיים של ניסיון לאסוף מידע על פעילים ,  פסולהתופעהים האחרונות אנו עדים לבשנ

שימוש . מסוגים שונים" שיחות אזהרה"באמצעות , שאיננה נושאת חן בעיני השלטון או הרוב הפוליטי

 במשטרים טוטליטרייםוהביון ביטחון ה ותיאת התנהלותם של שירשמזכיר , ובסמכות  זה בכוחמדאיג

 הפעילות שהם מעורבים :אם לא תמיד הוא נאמר במפורש גם, נועד להעביר לפעילים מסר ברור, ואפלים

  . ומוטב שיחדלו ממנה,בעיני השלטון "מסומנים"בה הופכת אותם ל

ערבית לשינוי -ודית יהתנועה: תראבוט-התחברותפעיל בתנועת , אזרח ערביזומן  2009 דצמברב, למשל, כך

כשהגיע לתחנה הוא נחקר . על רקע פעילות פוליטית מובהקת, לחקירה במשטרת חדרה ,חברתי ופוליטי

 על עמדותיו , על פרנסתו,אשר שאל אותו שאלות שונות ומשונות על הפגנה שהשתתף בה, כ"בידי נציג השב

בשטחים  על קשריו ,ו על זהות חברי,ןפעילות על תנועות ועמותות שהוא מעורב ב,ביחס למלחמה ולשלום

" עופרת יצוקה"נה נגד מבצע גזומן סטודנט ערבי שהשתתף בהפ, דומה באופיו, במקרה נוסף 125.ועוד ועוד

שני פעילים  זכו , אחרבמקרה 126.אשר התמקדה אף היא בפעילותו הפוליטית, כ"לחקירה עם איש שב

לביקור של  ,בהן  מחאות פוליטיות שהשתתפו עםבעת שהיו עצורים בקשר ,אנרכיסטים נגד הגדרתנועת ב

וכי אם יפעלו בניגוד לחוק או , כ מודע לפעילותם"בשיחות הובהר להם כי השב". רונה"כ המכונה "אשת שב

שבה , כ"בשב" שיחה ידידותית"פעיל שמאל נוסף זומן ל. "ייכנס לתמונה"הוא , באופן המסכן את המדינה

זומן  גם הפעיל יונתן שפירא 127. אותו שמא יסתבך"מזהירה"ולכן , תוכי היא רוצה בטוב" רונה"הדגישה 

, ועל עמדותיו הפוליטיות בנושאים שוניםבהן השתתף שבה נשאל על פעולות מחאה ש, כ"לשיחה בשב

תלונות על מעורבות התפרסמו , מן הקצה האחר של הקשת הפוליטית 128.השנויים במחלוקת ציבורית

שלטים בידי טירוני חטיבת כפיר בטקס השבעה ההנפת , למשל, כמו – ימנייםכ בחקירת ביטויים "השב

   129.בכותל המערבי

נראה . משטרה ב"אזהרה"פעילים לחקירות שם מזומנים , גם בירושלים המזרחיתמתרחשת תופעה דומה 

קהילתית או , מחאה או בפעילות חברתיתפעולות  בלהשתתףפעילים מהכי חקירות אלו נועדו להניא את 

היא המקרה  זו תופעה בולטת להדוגמ. כמו גם לדלות מהם מידע על פעילות פוליטית של אחרים, תפוליטי

 במשטרת "אזהרה"חקירת  זומן סיאם ל2010עוד בחודש ינואר . ואןופעיל חברתי בסיל, ואד סיאם' גשל
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. p?/he/il.org.acri.www://http=2353, 31.12.2009,  ליועץ המשפטי לממשלה לזכויות האזרחהאגודה פניית 

כ לשם "זומן לפגישה עם נציג שב"הפעיל נזרי מלשכת היועץ המשפטי לממשלה כי רז ד " טען עו9.6.2010בתשובה מיום 
ו הפוליטית של הנדון פעילות] …[שלא כנטען [...] בירור בנוגע למידע אשר ייחס לו מעורבות באירועי הפרות סדר אלימים 

שמים עליו ' כי [...]להראות למר 'וממילא אין בסיס לטענה לפיה תכלית התחקור הייתה , לא נדונה כלל במהלך התחקור
   .2ry4fcj/com.tinyurl://http: לעיון בתשובה המלאה ".'ולהרתיע אותו ממעורבות חברתית ופוליטית', עין
126

  .  לא זכתה עד היום לתשובה מהותית4.8.2010 בעניינו ליועץ המשפטי לממשלה מיום האגודה לזכויות האזרח פניית 
127
   .p?/he/il.org.acri.www://http=51747, 5.4.2011,  ליועץ המשפטי לממשלההאגודה לזכויות האזרחפניית  
, 20.7.2010, הארץ, כ זימן את יונתן שפירא לתשאול"השב: אחרי הגרפיטי בגטו ורשה ,עמירה הס 128

.12129121/politics/news/il.co.haaretz.www://http.   
129
,  30.3.2011, מעריב-nrg, כ הבא"חירתו של ראש השבכך התערבו בכירי הציונות הדתית בב, עמיחי אתאלי 

html./291/2272ART/1/online/il.co.nrg.www://http.  



 2011 תמונת מצב –זכויות האדם בישראל 

 48

ירתו ובמהלך חק, נחקר פעם נוספת במשטרת ירושליםהוא , 2011 תחילתב, שנה לאחר מכןכ 130.ירושלים

כמה ימים לאחר מכן הדליפו גורמי החקירה לאמצעי .  יורחק מהעיר,חדל מפעילותונאמר לו שאם לא י

  131.לעורכת דינו ואסיאם  מידע שלא נמסר עד אז ל– התקשורת מידע חסוי על סיאם

של איסוף  ;פעילותם הפוליטיתעל פעילים על עמדותיהם ותשאול דפוס של עולה מהתלונות ומהפרסומים 

, להרתיעם ולהזהירםשל ניסיון  , ובד בבד;מהם מידע על פעילים נוספיםשל ניסיון להשיג  ; עליהםעמיד

  .פעילותם ועוקבים אחריהמודעים ל, "שמים עליהם עין"כ " כי בשבבצירוף ההבהרה

אין ו ,חברתית וקהילתית כראות עיניו,  בפעילות פוליטיתקחת חלקכל אדם לזכאי במדינה דמוקרטית 

 אדם עובר על במקרה שבוכי מובן  .ב הסבר למאן דהוא ביחס לעמדותיו הפוליטיות או לאמונותיוחיי הוא

לזמנו לחקירה  ,ובמקרים מסויימים אף חשוב, אפשר, או כשיש מידע הקושר אותו לפעולה אלימה, החוק

נסות לאו " לקרוא אותו לסדר"אין , אם לא עבר על החוקאולם  .צעדיםלנקוט נגדו במשטרה ולשקול 

התערבותו של עצם . כי פעילותו עלולה לעמוד לו לרועץ, מפורש או מרומז, להרתיעו באמצעות איום

 ה יש ב,פעילות מחאהבדבר חשדות " לאשש או להזים "שתכליתה" שיחה ידידותית"באמצעות , כ"השב

יצר אפקט מצנן  שיחות אלה עלולות לי,נוסף על כך. כדי לגרוע ממעמדו של אדם כאזרח חופשי במדינת חוק

  . משוחרר וחיוני, נוקב, שיפגע ביכולתו של הציבור וברצונו לקיים שיח פוליטי מעמיק, מסוכן

ה בה מרכיב של גם אם הי, או בפעולת מחאה אחרת, חשד להשתתפות בהפגנהתמוה הדבר כי , יתרה מזאת

ואין כל , של המשטרההטיפול בהפרות סדר אזרחיות מסור בידיה : כ"הוא מעניינו של השב, הפרת סדר

במדינה דמוקרטית אין להסמיך רשות חשאית . ביטחון המדינה –כ " עיסוקו של השבםתחוקשר בינן לבין 

שני לגביה מתקיימים שויש להגביל את מעורבותו לפעילות , כ לעקוב אחר פעילות פוליטית"כגון השב

; משטר הדמוקרטי ומוסדותיוהיא מאיימת על ביטחון המדינה או על הכי , האחד: תנאים מצטברים

המאתגרת את הגדרת , פעילות פוליטית חוקית, למשל, כך. מובהק" חתרני"שהיא בעלת אופי , והשני

המאתגרת את , גם ביחס לפעילות פוליטית. כ"אינה אמורה להעסיק את השב, המדינה כמדינה יהודית

 –" חתרנית"ם הפעילות היא  אלא א,כ"השבשל אין לאפשר מעורבות , האופי הדמוקרטי של המדינה

עצם קיומו של המשטר לאיים על כי היא מבקשת , ואלא אם קיים חשד אמיתי, הי באופי–חשאית 

  132.ומהווה סכנה של ממשהדמוקרטי 

 הפגנות והתבטאויות ולפיו, מסר מסוכן כדי לשדר יש בוו של שירות ביטחון הכללי בעניינים אלה טיפול

מהסוג וכי מי שמשתתף במחאה ,  על הביטחוןמאיימותאו כ" חתרניות"נה כפוליטיות נתפסות על ידי המדי

  ".נמצא על הכוונת " בעיני השלטון"בעייתי"ה

                                                 
130
  .p?/he/il.org.acri.www://http=2458 ,22.2.2010,  ליועץ המשפטי של המשטרה לזכויות האזרחהאגודהפניית  
131

. p?/he/il.org.acri.www://http=5575, 1.3.2011,  למפקד משטרת מחוז ירושלים לזכויות האזרחהאגודה פניית 

  ". ת בפנייתך שבסימוכין כנגד משטרת ישראללא מצאנו ביסוס לטענות המועלו"בתשובת המשטרה נמסר כי 
132

 ליועץ האגודהליועץ המשפטי לממשלה בעניין זה ולתגובתו ראו בפניית  לזכויות האזרחהאגודה  קישורים לפניות 

   ".חתרנות וביטוי פוליטי"תחת הכותרת ,  לעיל127ש "ה, 5.4.2011  מיוםהמשפטי לממשלה
:  כ בנושא זה"בעניין הבסיס המשפטי שלפיו פועל השב, 9.6.2010ה מיום ראו גם תגובת לשכת היועץ המשפטי לממשל

2ry4cjf/com.tinyurl://http . לשירות הביטחון הכללי אין כל מדיניות או פרקטיקה שמטרתה "בין השאר נטען בתגובה כי
לעניין הזכות של , הדברים האמורים במכתבכם. עילות פוליטית אחרתלהניא אזרחים מהשתתפות בפעילות מחאה או בפ

ובוודאי בלא שפעילות זו , כל אדם להשתתף במחאה בפעילות פוליטית כראות עיניו בלא צורך ליתן הסברים לשלטונות
  ."  מקובלים בהחלט על שירות הביטחון הכללי–תעמוד למי שנוטל בה חלק לרועץ 
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  הכבושים חופש הביטוי בשטחים

אתה עומד . 'ירי שעמום'ואז מתחיל מה שאני קורא לו . ופשוט מחכים שיקרה משהו, אנחנו עם אמצעים לפיזור הפגנות"

פתאום רואה מאחורי איזה . לא קורה כלום, אחת עשרה וחצי, השעה עשר וחצי, אין לך צל.  גג ביתעל, בחום כבד של יולי

. אבל אם הוא עומד מאחורי עץ הוא מסתתר וזו סיבה מספיק טובה לירות עליו. כלום, אין לו אבן ביד. עץ מישהו עומד

אפילו עוד : רק אחר כך עיבדתי את זה. מ" סמטול הגז החטיא את הראש בכמה. ואולי הוא בכלל מסתתר כי רואה חיילים

עומדים , הם עומדים ויורים גז עם רובה שיש בו שישה מטולים –ב "ומג. וצריך לירות גז על מפגינים, לא התחילה הפגנה

".לא לתת אפשרות אפילו להתחיל באיזשהו סוג של מחאה. כדי שכלום לא יתחיל, למטה ויורים כל הזמן
133
   

  

 ,נפרד מחופש הביטוי הזכות להפגין היא חלק בלתי, החל גם בשטחים הכבושים, לאומי-על פי המשפט הבין

אשר ישראל חתמה עליה , לאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות- ן לאמנה הבי21סעיף  .עומדת לכל אדםו

ושות דרה [...] למעט אלו ",מעגן את חופש ההפגנה וקובע כי לא יחולו עליו שום הגבלות, ואישררה אותה

   134".טחון הציבוריבחברה דמוקרטית למען הביטחון הלאומי או ב

חופש הביטוי  שוללות מהפלסטינים תושבי השטחים הכבושים את הרשויות הישראליות ,בפועלאולם 

 והן באופן 135 בגדה המערביתנוהגת הן בחקיקה הצבאית הפגיעה זו מתגלמת. תהזכות להפגין ולמחואת ו

   .אל מול הפגנות ופעולות מחאה בשטחיםהישראליים כוחות הביטחון שבו מתנהלים 

, אם הן נושאות אופי בלתי אלים גם עצרות והפגנות בשטחים מוגדרות כהתקהלויות בלתי חוקיות, ככלל

כוחות  מצד סובלני בלתיו אלים יחסב נתקלים בהפגנות המשתתפים.  מפזרות את רובןכוחות הביטחוןו

.  דבר שבשגרהואבשטחים ה הפגנות במהלך  ובכוח לפיזור הפגנותמופרז באמצעים שימושו ,הביטחון

   136.פגיעות בנפשנרשמות ולעתים אף , בפצועיםפעמים רבות מלּווים אירועי המחאה 

זה כשנתיים מקיימים תושבי . ללהנבי סאלח שבמחוז רמא- תושבי הכפר אהוא סיפורם של ,  למשל,זהכ

, האחת : במחאה על שתי עוולותהפגנות מחאה שבועיות, ל"פעילים מחו יחד עם פעילים ישראליים ו,הכפר

ההגבלות המתמשכות על ,  והשנייה; הכפר על אדמות,ההתנחלות הסמוכה, השתלטות מתנחלים מחלמיש

 עד , במשך שניםםתוששימש א מעיין – קוס- גישתם של תושבי הכפר לאדמותיהם החקלאיות ולמעיין אל

כוח  ומפעילים לשם כך, מפזרים הפגנות אלה דרך קבעכוחות הביטחון  .2006להשתלטות עליו בשנת 

הכוללת , כלפי המפגינים אלימות קשהננקטת בחלק מהמקרים , כך 137. מוצדקיםבלתיופרזים וואמצעים מ

                                                 
133

בנבי סאלח מפזרים את ההפגנות עוד לפני , כפי שהובאה בכתבתה של עמירה הס, ואיםחייל מיל',  עדותו של ר
  .education/news/il.co.haaretz.www://http/14753091., 1120.16.9, הארץ, שהתחילו

134
, 8.9.2011 , לשר הביטחוןהאגודה לזכויות האזרח ראו פניית  להרחבה על הזכות למחאה בשטחים הכבושים

15129=p?/he/il.org.acri.www://http .  
135

  :משפט ללא גבולותהצו באתר .  הצו בדבר איסור פעולות הסתה ותעמולה עויינת– 101'  צו מס

06mil/orders-military/he/org.nolegalfrontiers://http.  
136

 ,ם" המשרד לתיאום עניינים הומניטריים של האו– OCHA ם השבועיים שלדיווחיה ראו 

104=id?aspx.rtsrepo/org.ochaopt.www://http. 
137
, בצלם, נבי סאלח-טיפול כוחות הביטחון בהפגנות השבועיות בכפר א: הפגנת כוח, שרון-נעמה באומגרטן 

פניית  ;force-of-show-201109/summaries/publications/hebrew/org.btselem.www://http ,2011ספטמבר 
בנבי , עמירה הס; p?/he/il.org.acri.www://http=16493, 2011יוני , ש"ב איו" למפקד מגהאגודה לזכויות האזרח

  .לעיל 133ש "ה, סאלח מפזרים את ההפגנות עוד לפני שהתחילו
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ירי בו, תרסיס פלפלב, שימוש ברימוני הלם לעתים אףו, בעיטות ואגרופים, דחיפות, מכות באמצעות אלות

ב "מגכי חיילים ושוטרי  עולהאף  בצלםדוח  מ.בלתי חוקי ומסוכן של רימוני גז בכינון ישיר ומטווח קרוב

ואוסרים , המפגינים לא הפעילו כל אלימות שהיאגם אם , טרם יצאה לדרכהמפזרים את ההפגנה עוד ב

שני אמצעים נוספים שכוחות הביטחון נוקטים כדי לסכל את המחאה . חאה נשוא המ, להגיע למעייןעליהם

המונעים את האפשרות מחסומים הקמת  ו138,ווי שטח צבאי סגורצנבי סלאח הם הוצאת -של תושבי א

  .הפגנההוממילא מונעים את קיום , להגיע לאזור

אזרחיות ההפגנות ה: כללדוגמה המעידה על הא ינבי סאלח ה- התמודדות כוחות הביטחון עם ההפגנות בא

ההתייחסות אל המפגינים היא כאל ו, חאה אזרחית לגיטימיתמכלא  ו"הפרות סדר"נתפסות כבשטחים 

המשטרה בחודש ל "הצהרתו של מפכיתה יחשיבה הדרך הרמז לשינוי אפשרי ב. עבריינים שיש לסלק

 139.ל אביב למחאה בתהתייחסות להיות זהה לכה להפגנות פלסטינים צריהתייחסותהלפיה ו, ספטמבר

ומפגינים פלסטינים מוסיפים להיפצע , עדיין לא ניכר בשטח, ככל שהוחלט עליו, אולם שינוי המדיניות

 ככוח ,חובתה של מדינת ישראל 140. כוחות הביטחוןהמתחוללים בינם לביןבעימותים , בהפגנות השבועיות

תהלוכות , יש לאפשר הפגנות: ן עליולכבד את זכותם של הפלסטינים לחופש ביטוי ולהג,  בשטחיםהכובש

הזכות להפגין את אין להגביל את חופש הביטוי ו; גם כשהללו מופנות נגד השלטון הצבאי, ועצרות מחאה

  .פגיעה קשה וממשית בביטחוןכי תיגרם , במקרים שבהם קיימת מידה רבה של ודאותאלא 

  

                                                 
138

 למפקד  האגודה לזכויות האזרחת נוספות לשימוש בצו שטח צבאי סגור לצורך הגבלת מחאה ראו בפניית דוגמאו

 .p?/he/il.org.acri.www://http=16094 ,5.9.2011, תוואנה-ש בעניין הכפר א"ב איו"ש ולמפקד מג"אוגדת איו
139

, ynet ,1120.12.9, א"היחס להפגנות פלסטינים כמו למחאה בת: ונינד,  רועי קייס
html.,004121037-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http.   

140
  1עד  באוקטובר 26ל י בשבוע ש כ,ם" המשרד לתיאום עניינים הומניטריים של האו– OCHAמדווח , למשל, כך 

,  הגבלת גישה לאדמות ונגד תוואי גדר ההפרדה פלסטינים בהפגנות נגד20 נפצעו 2011 בנובמבר
bodvjcz/com.tinyurl://http.   
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  המגבילה את החירות המגבילה את החירות חקיקה חקיקה 

  

 הגדול ברובן. דמוקרטית-חקיקה אנטישל  המחריפו הולכת המגמאל בישרמסתמנת בשנתיים האחרונות 

חופש הביטוי  –העומדות גם בבסיסה של הדמוקרטיה , לפגוע בחירויות יסוד הצעות החוקמאיימות 

 אך – הנפגעים העיקריים.  ואפילו חופש הדעה והמחשבה,חופש ההתאגדות והפעולה הפוליטית, המחאהו

 הם המיעוט הערבי ,שחלקן זוכות גם לתמיכת הממשלה, דאיגות אלהמ מהצעות חוק – לא היחידים

הצעות חוק אחרות מעניקות לרשויות . כנסת בעת הזאתאינה מקובלת על הרוב במי שעמדתם  ו,בישראל

תייחס נ. המצמצמות את חופש הפעולה האישי של כולנו, האכיפה סמכויות מרחיקות לכת ואף מסוכנות

  141.ולטות שבהןכאן לב

  

  

  ש הביטויחופ

  

  "חוק החרם"

 סנקציות כלפי מי לנקוט המאפשר 142,"חוק החרם"ה ושלישית י עבר במליאה בקריאה שני2011ביולי 

 לאסור על –העיקרית מטרתו יוזמי החוק לא הסתירו כלל את . ל חרם על מדינת ישראלישקורא להט

. ם עם ההתנחלויותהימנעות מקשרים מסחריים או תרבותייהמתבצעת בדרך של מחאה נגד הכיבוש 

ובכלל זה , תביעה לפיצויים(עלול להיות חשוף לתביעה אזרחית  143,לחרם כהגדרתה בחוקמפרסם קריאה ה

 בגין –  כלכליים או אחרים– נזקים שעלולים להיגרם להם מי מצד) פיצויים ללא הוכחת נזקדרישה ל

הן הגבלת היכולת להשתתף , ותות עמועל ארגוניםעל  ,שעלולות לחול על חברות, סנקציות נוספות .החרם

עשויות ,  למשל,כך . שונות כספיותתמיכותמהמדינה והגבלת האפשרות לקבל , במכרזים של המדינה

  .  הכבושיםהטבות מבעלי מפעל שיצהירו בפומבי כי אינם רוכשים אספקה שיוצרה בשטחיםלהישלל 

 בניסיוןבעת האחרונה מחוקק  בישראל חוקים שהרוב הפוליטי חוליה בשרשרתעוד  הוא "חוק החרם"

 ,עמדות פוליטיות מסוימותאת המחזיקים במפלה לרעה החוק . ויתולנטרל את המיעוט המתנגד לעמד

 –תוך כך וב, )וגם בישראל(המקובל בעולם כולו , חוקי ולגיטימי,  בכלי מחאה בלתי אליםקשותפוגע ו

  . נגד החוק עדיין תלויות ועומדותץ"לבגעתירות  .המחאה וההתאגדות של אזרחי המדינה, חופש הביטויב

                                                 
141
  : להרחבה על חלק מהצעות החוק ראו גם 

  ; p?/he/il.org.acri.www://http=1231, גודה לזכויות האזרחהאבאתר , מעקב חקיקה אנטי דמוקרטית

, 2011-2010דוח מצב הדמוקרטיה מתוך , 2010אוקטובר , מוסדות השלטון: פרק שלישי, רונן וודלינגר וטל דהן
  .pdf.he-3chap-democ//082011/uploads/content-wp/he/il.org.acri.www://http, האגודה לזכויות האזרח

142
: לנוסח החוק ולהרחבה. 2011-א"התשע, חרם באמצעות ישראל במדינת פגיעה למניעת  חוק
13453=p?/he/il.org.acri.www://http .  

143
 ,  2011 יולי ,האגודה לזכויות האזרח באתר להבהרות על המשמעויות המשפטיות של נוסח החוק ראו דף מידע 

13936=p?/he/il.org.acri.www://http . 
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  "חוק הנכבה"

מסמיך את שר האוצר להפחית , 2011 סראעבר בקריאה שנייה ושלישית במליאה במש 144," הנכבהחוק"

 את קיומה של לשולה או ,לֶבֵאציין את יום הקמת המדינה כיום הממתקציבו של גוף מתוקצב או נתמך 

ההפחתה בתקציב עלולה להגיע עד לפי שלושה מהסכום  .תמדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטי

הוא  .להפגין ובזכות האמנותי בחופש ,הפוליטי הביטוי בחופשות קש החוק פוגע .שהוקצה לפעילות

  . הזאת בעת פוליטיה רובה בעיני חן נושאים אינם אשר, ספציפיים ביטוי סוגימבקש להגביל 

הנוגעות ,  הפוליטיות הקשות והמורכבותסוגיותומעמיקים בחופשיים , חיוניים, דיונים עריםקיומם של 

תוצאתו  .אינטרס ציבורי ממדרגה ראשונההוא , מתמודדת עמןלשאלות יסוד שהחברה הישראלית 

 גופיםשכן בעקבותיו ימצאו עצמם ,  הטלת אפקט מצנן על ציבור גדול בחברה היא של החוקמיידיתה

 אם בשאלה מתלבטים אחרים מתוקצבים וגופים מקומיות רשויות, ותרבות חינוך מוסדות, אקדמיים

. תקציבםת פחת לעלות להם בהעלול, הנכבה של התרחשותה עצםהמאזכר את מחזה או אירוע אחר , כנס

 הביטוי בחופש חמורה פגיעההיא , עצמית צנזורה, למעשה, המהווה, זו התלבטותמשמעותה של 

  .ובדמוקרטיה

יהודים ועל של והוא חל באותה המידה על פעילויות של ערבים ו ,ניטרליתדרך שהחוק מנוסח בהגם 

בעיקר על האזרחים מכוון להשפיע וא ברור כי ה, נים יהודיים וערביים כאחדממוסדות נתמכים או ממו

 בכך .היסטוריים אירועים לגבי השונים מאלה של הרוב היהודי ופרשנות נרטיב להביע מבקשיםה, הערבים

, לאומי מיעוט בקבוצות להכיר המדינה של מחובתה מתעלםו, המיעוט הערבי של יוןלשוו בזכות החוק עפוג

 לגיטימציה-דה לעשות ניסיוןה. ולתרבות עצמי מימושן לזכות מהגשמת כחלק ,שלהן ובנרטיב בתרבותן

   .גם בזכות לכבוד פוגע למדינה נאמנים וכבלתי כמסוכנים ולסמנם בישראל שלם אזרחים לציבור

  .  העתירה תלויה ועומדת145.ץ נגד החוק"עתירה לבג עדאלה והאגודה לזכויות האזרחישו  הג2011במאי 

  

  לשון הרע 

, קריאה ראשונהעלות להצבעה בלוצפויות חוק ומשפט , חוקהבוועדת שאושרו  146,שתי הצעות חוק

  ללא הוכחת נזק שרשאי בית המשפט לפסוקהפיצוייםסכום  את תלהגדיל משמעותי,  בין השאר,מבקשות

 על כך כי אסור ששמו הטוב יןאין עורר. ח"ח כיום למאות אלפי ש" מעשרות אלפי ש– בתביעות לשון הרע

 לבין הזכות לשם טוב שבין העדיןהאיזון  להפר את ות מאיימהצעות החוקאולם , של אדם יהא הפקר

עודדו בעלי ההסדרים המוצעים י.  עקרונות יסוד הכרחיים בדמוקרטיה–עיתונות חופש הוחופש הביטוי 

ובאמצעותן להטיל אפקט מצנן על חופש הביטוי , אמצעים להגיש תביעות סרק בסכומים גבוהים ומופרכים

                                                 
144
 :לנוסח החוק ולהרחבה. 2011-א"התשע) 40מספר תיקון (חוק יסודות התקציב  

680=p?/he/il.org.acri.www://http.   
145

: העתירה וכתבי בית דין.  שר האוצר'יכון הערבי האורתודוקסי בחיפה נבוגרי הת 113429/צ " בג
11916=p?/he/il.org.acri.www://http . 

146
הצעת חוק איסור לשון הרע ; 2010-ע"התש, ) אי ייחוד העילה והוספת סעדים–תיקון (הצעת חוק איסור לשון הרע  

 :הרחבהנוסח הצעות החוק ול ל.הצעות החוק אוחדו לכדי הצעה אחת. 2010-ע"התש, ) פיצוי ללא הוכחת נזק–תיקון (
17014=p?/he/il.org.acri.www://http . 
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 האמונים ,כלי התקשורת הממוסדיםכאלה את החשש מפני תביעות  רתיע י,ללא ספק 147.במרחב הציבורי

דיון הציבורי ה, מור מכךח .תונות החוקרת והמדווחתעלול להביא לקץ העיאף ו, על מסירת המידע לציבור

 – ארגונים ואזרחים שמשתתפים בדיון הציבורי בסוגיות חברתיות, עובדים,  בלוגרים:ו עלול להיפגעבכלל

פסיקות פיצוי עם לכל אלו אין אפילו את הגב הכלכלי הרעוע שיש למדיה כדי להתמודד עם תביעות דיבה ו

  148.בסכומים האמורים

כיום בתי המשפט מוסמכים לפסוק פיצויים משמעותיים כבר :  כללושותהצעות החוק אינן דריש לציין כי 

, )ממוני-גם נזק לא(ואף פוסקים בפועל פיצויים גבוהים כשהם משתכנעים שנגרם נזק , ללא הגבלת סכום

של העיקרית הדבר מחזק עוד יותר את התחושה שמטרתן .  לא עלה בידי התובע להוכיח את היקפוגם אם

  .  נפגעטובולא לפצות את מי ששמו ה, להשתיק ולצנזר, הרתיעלהיא הצעות החוק 

ראוי שחברי הכנסת  .איזון עדין ורגיש בין שתי זכויות יסוד חשובותמשבש בהצעות החוק ההסדר המוצע 

ובטרם יוטל אפקט מקפיא על חופש הביטוי , משנה זהירות בטרם יתנו ידם להחמרה בדיני לשון הרעינקטו 

  . הציבוריועל ההשתתפות בדיון

  

  

  ותדחופש ההתאג

  

של ארגונים  בפעילותם של ארגוני זכויות אדם ועוסקותבתקופה האחרונה חו הונאחדות שהצעות חוק 

ישות "קבלת תרומות מל  וקשיים בכל הנוגעמגבלותלהציב , המופיעות בהןרישות הד. שינוי חברתיל

את פעילותם " לסמן"ו, ארגונים אלה של ניסיון לפגוע בלגיטימיות ובנחיצותמבטאות , "מדינית זרה

תקופת את קצר  המ149יה ושלישית חוקי עבר בקריאה שנ2011בפברואר . כבלתי לגיטימית וכחתרנית

 הגורם במסגרת מסע פרסום מיהולציין  ,בתנאים מסוימים ,מחייבההדיווח בגין תרומות ממדינות זרות ו

ארגוני זכויות מיסוי על  ולהטיל 150ם התרומההמבקשות להגביל את סכו, שתי הצעות חוק נוספות; המממן

  . 2011עברו ברוב גדול בוועדת השרים לחקיקה בנובמבר  151,"ישות מדינית זרה"אדם המקבלים כספים מ

                                                 
147

 תביעה או איום –) SLAPP) Strategic Litigation Against Public Participation- תופעה זו מוכרת בעולם כ
להטיל אפקט מצנן , גם כוונתםלעתים , ושתוצאתם המסתברת, בתביעה בתגובה לביקורת או פעילות בעניינים ציבוריים

  . על הנתבע ועל אחרים כדי שישתתקו ויסתלקו מהזירה הציבורית
148

, TheMarker ,6.10.2011, כך סותמים פיות למחאות חברתיות, וק'ד אבנר פינצ" עו
wwsw658/com.tinyurl://http . 

149
: לנוסח החוק ולהרחבה. 2011-א"התשע, שנתמך על ידי ישות מדינית זרה חוק חובת גילוי לגבי מי 

16627=p?/he/il.org.acri.www://http.   
150
 .2011-א"התשע, ) איסור תמיכה של ישות מדינית זרה בעמותות פוליטיות בישראל–תיקון (הצעת חוק העמותות  

  .p?/he/il.org.acri.www://http=1557: הצעת החוק ולהרחבהלנוסח 
151
 ,)מיסוי הכנסה למוסדות ציבוריים המקבלים תרומה מישות מדינית זרה(הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  

 לעניין שתי הצעות החוק ראו גם .p?/he/il.org.acri.www://http=1525 :לנוסח הצעת החוק ולהרחבה. 2011-א"התשע
, האגודה לזכויות האזרח באתר על הצעות החוק להגבלת מימון עמותות שאלות ותשובות -דף מידע 

17512=p?/he/il.org.acri.www://http.   
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חלה בחוק חובת שקיפות ודיווח על כל התרומות , חשוב לציין בהקשר זה כי גם בטרם הונחו הצעות החוק

מנוסח הצעות החוק ומהחריגים שנקבעו  .שות מדינית זרהלות מילרבות אלה המתקב, שמקבלות עמותות

פעילות לפגוע רק ברור כי מטרת החקיקה היא יבעולה ב) רגונים המקבלים תקצוב מהמדינהלמשל א(בהן 

הצעות החוק אינן מטילות מגבלות על . זכויות אדםשלום ו בדגש על פעילותם של ארגוני ,אזרחית מסוימת

תנועות ימין וקבוצות מתנחלים ,  למשל,כך. שאינם מדינות, אחריםים זרים גורממ תמיכה המתקבלת

ארגונים פלסטיניים וארגונים המקדמים .  מהחוקתיפגענהלא  – ל"מחומקבלות מימון מתורמים פרטיים ה

 מכיוון שברוב , להשלכות המגבלות על תרומות ממדינות זרותזכויות של פלסטינים פגיעים במיוחד

 וגישתם לקרנות פרטיות ,מימון ממקורות ממשלתיים ישראלייםהם אינם נהנים מרים המקהמוחלט של 

   152.מקומיות מוגבלת יחסית

פרלמנטרית ניסיונות שלא צלחו להקים ועדת חקירה כמה נעשו בשנה האחרונה , נוסף על הצעות החוק

ם של ע בפעילותניסיון לפגוה 153.ארגוני שמאלשל  זכויות אדם ולבדיקת מקורות המימון של ארגוני

חותר תחת אושיות המשטר  ,תוך אפלייתם והחשדתם במשתמע, העוסקים בזכויות אדם ארגונים

הם תנאי לקיומה של מדינה , מחשבות ופעילויות, ופלורליזם של דעות, חופש ביטוי והתאגדות. הדמוקרטי

הרעיון . פגעים ממנוי שנמולסייע ל, לפקח על פעילותו, החופש לבקר את השלטון ובכלל זה גם –דמוקרטית 

עולם של חלק ההשקפת בשל אחרת  ודתית א ,חברתית, סר להצר פעילות פוליטיתודמוקרטי אה

מהזירה של בעלי הדעות לצורך סילוק וודאי שאין להרשות כי כוח פוליטי ינוצל , מהאוכלוסייה במדינה

  .המנוגדות

  

  

  זכויות בהליך הפליליות אישית וחיר

  

   "חוק המישוש"

חיפושים גופניים לבצע  מבקשת לאפשר לשוטרים ,2011 במאי עברה בקריאה ראשונהש 154חוקת הצע

י ספורט שמגר, משחקי קלפיםבהם מתקיימים שמקומות , פאבים,  מועדונים– שרירותיים במקומות בילוי

הצעת החוק . רה פליליתֵב כי אדם עבר או עומד לעבור עגם כאשר אין כל חשד,  ובסביבתם הקרובה–

סמכויות אכיפה הענקת כי , הניסיון מלמד. לאום ועוד,  ולאפליה על רקע מוצאלהשפלהותחת פתח עצום פ

צבע עור ומראה , אפליה של אזרחים על בסיס מוצאל לתיוג וה מובילהןללא קריטריונים ברורים לשימוש ב

, ים לקבוצות מיעוטמי שמשתייכסביר להניח כי הסובלים העיקריים יהיו , הצעת החוקתתקבל אם . חיצוני

  .וכן בעלי עור שחום, ערבים ודוגמת עולים

                                                 
152
  . mab6x3c/com.tinyurl://http, 2011יולי , עדאלה, חוקים והצעות חוק מפלים בישראל 
153

, 22.2.2011,  להסרת היוזמות מסדר היום של הכנסתהאגודה לזכויות האזרח ראו למשל תגובת 

169=p?/he/il.org.acri.www://http. 
154

-א"התשע, )אלימות סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת) (תיקון( הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור 
 . p?/he/il.org.acri.www://http=12594: לנוסח הצעת החוק ולהרחבה. 2011
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עצם הענקת סמכות מסוג זה למשטרה , בזכות לכבוד ובזכות לשוויון, פרטיותזכות למלבד הפגיעה ב

לאדם במדינה דמוקרטית הזכות . בין הפרט לבין השלטון במדינת ישראלשאת מהות היחסים בשת מש

בלי לחיות תחת חשש תמידי  – ולהיעזב לנפשו מקום בילוי בהבסיסית להתהלך ברחוב או לשהות

כי רשויות אכיפת החוק רשאיות להתערב במעשיו רק אם , יש לו הזכות לדעת .שוטרים יטרידו אותוש

  .קיימת הצדקה ספציפית וסבירה לכך

 

  הרחבת סמכויות של פקחים עירוניים

כוח מסייע למשטרה למניעת רוניים לשמש  פקחים עיךמסמיה 155,חוק עבר במליאת הכנסת 2011באוגוסט 

הסמכויות שקיבלו בין .  באופן ניכר את סמכויותיהםהמרחיבו, ת בתחומי הרשות המקומיתמּורות אליֵבע

עד לבואו הנחשד  ועיכוב ,חיפוש במקרה של חשד סביר לנשיאת נשק, להזדהותמאדם דרישה  – הפקחים

תחולתו הגם שו ,יחסית להצעת החוק המקוריתהחוק שעבר במליאה מצומצם  שנוסח אף .של שוטר

ההחלטה להעביר תפקידי ליבה של , מקומיות בלבד ולתקופת ניסיון של שנתיים רשויות 13-לצומצמה 

 לספקהתנערות המדינה מאחריותה בעייתית וחמורה של המשטרה לידי גורמים עירוניים משקפת מגמה 

קיום הסדר הציבורי לידי גורמים לת מעשי אלימות ואחריות למניעה מסירת. שירותים חיוניים לאזרחיה

בין ש הפערים  אתקילהעמו ,ניגודי עניינים ופוליטיזציה של שירותי אכיפת החוקייצר גם לעלולה עירוניים 

להפעיל את סמכויותיו גם במקרה ח ָקַפשמעניק החוק לנרחב הדעת השיקול , כמו כן 156.הרשויות השונות

   .לאום ועוד,  פותח פתח לפרופיילינג ולאפליה על בסיס מוצא,רת אלימותֵב של עעתידישל חשש מביצוע 

  

  הצעת חוק המאבק בטרור 

 פוגעים פגיעה קשה –אידאולוגי או פוליטי ,  לרבות כאלה המבוצעים מתוך מניע דתי–מעשי אלימות 

יאבק בטרור לה ,ככל מדינה, ת ישראלחובתה של מדינ. בזכותו הבסיסית של אדם לחיים ולשלמות גופו

ה אסור שהאמצעים העומדים לרשות ,עם זאת. תושביה מפני מעשי אלימות קשיםעל להגן על אזרחיה וו

בטרור  עליה להיאבק, דווקא בשל היותה של ישראל מדינה דמוקרטית. במאבק זה יהיו בלתי מוגבלים

   .דםשל האזכויות היסוד עם והדמוקרטיים באופן העולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד 

להתמודד אינה משכילה , 2011באוגוסט שעברה בכנסת בקריאה ראשונה  157,הצעת חוק המאבק בטרור

, במקום לאמץ נורמות מידתיות .כראוי למדינה דמוקרטית במאה העשרים ואחת,  עם המשימהכיאות

החירום ובתקנות ההגנה  את ההסדרים הקבועים כיום בחקיקת" לנרמל"ההצעה מבקשת להנציח ו

אם תתקבל הצעת . הקבועה של מדינת ישראל על ידי עיגונם בחקיקה, וניות מתקופת המנדט הבריטיהדרק

                                                 
155
: לנוסח החוק ולהרחבה. 2011-א"התשע, )הוראת שעה(העירוניים ברשויות המקומיות  חוק לייעול האכיפה והפיקוח 

15099=p?/he/il.org.acri.www://http. 
156

 ראו למשל הודעות לעיתונות של ועדת הפנים והגנת  לביקורת שהשמיעו חברי כנסת במהלך הדיונים על הצעת החוק
, htm.a11-7-6/Messages/IL-he/pnim5com/il.gov.knesset.portal://http: 1120.1.8- ו1120.6.7, הסביבה

htm.a11-8-1/Messages/IL-he/pnim5com/il.gov.knesset.portal://http.  
157
 .p?/he/il.org.acri.www://http=1821 :הרחבהלנוסח הצעת החוק ול. 2011-א"התשע, הצעת חוק המאבק בטרור 
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 נזק שיהיה –להינזק באורח קשה ובלתי הפיך בישראל  זכויות האדםות עלול ,במתכונתה הנוכחית החוק

 .בבחינת בכייה לדורות

 ,בלתי סביררח גל הפלילי באוהמרחיבים את המע, הסדרים רחבים וגורפיםהגדרות והצעת החוק קובעת 

על פי ". טרוריסטים"ל, ולא כלום שאין בינם לבין טרור, ועלולים להפוך אנשים וארגונים שומרי חוק

ובלתי מבוקרות לנקוט צעדים חריפים נגד בני  בידי הרשות המבצעת סמכויות דרקוניותתהיינה , ההצעה

. מינימליות להגנה על זכויותיהםערובות א ללו, סמך חשדות בלבד על, ללא משפטאדם ונגד ארגונים 

ובחופש ההתאגדות של  שיח הפוליטיב, חופש הביטוי להתערבות פסולה מצד המדינה במכאן קצרה הדרך

  .האזרח

 אנשים לעצור דמוקרטית-האנטי הסמכותשל עיגון  158:בין ההסדרים הפוגעניים הכלולים בהצעת החוק

 החל –  בהליכים מגווניםחומר חסוישימוש נרחב ב; ישראל בחקיקה הקבועה של מדינת מעצר מינהליב

בחקיקה קבועה של עיגון ו; רכוש והליכים לחילוט" ארגון טרור"הליך ההכרזה על ב כלהמעצר מינהלי וב

עדרו של יכגון האפשרות לקיים דיון הארכת מעצר בה(רות ביטחון בעֵב ר חשודיםוסמכויות דרקוניות לחק

העלולים לאפשר שימוש באמצעי , ) את החלטת בית המשפט להאריך את מעצרוואף להסתיר ממנו, החשוד

  .מפשע ולהביא להרשעת חפים ובעינוייםחקירה פסולים 

  

  עד תום ההליכיםהרחבת עילות המעצר 

בני להביא אותו ואת , לגרום לפיטוריו ממקום עבודתו: מעצר עד תום ההליכים יכול להרוס חייו של אדם

, כל זאת. ועוד ועוד, לכפות עליו פירוד ממושך ממשפחתו,  את התקדמותו המקצועיתששבל,  לפת לחםביתו

רות טרם נקבע כי אכן ביצע את העֵבבועוד ,  בבית המשפטקודם שניתנה לו הזדמנות לטעון לחפותועוד 

, בנסיבות מסוימות אין מנוס משלילת חירותו של אדם במהלך משפטו, אכן. המיוחסות לו בכתב האישום

את  לאפשר ורק אם צעד זה הוא הדרך היחידה , הכרחיהואאם רק אך ולם יש להבטיח כי הדבר ייעשה או

  . או למנוע סכנה קשה לביטחון הציבור,ההליך המשפטיקיומו של 

מבקשת , הכנה לקריאה שנייה ושלישיתבחוק ומשפט , בוועדת החוקה נמצאת בדיוניםש 159,הצעת חוק

 לעצור ולכלוא – כלומר, בת רכבבגֵנלנאשמים  בפריצה למקום מגורים ולנאשמים" חזקת מסוכנות"לקבוע 

בלי שיהיה צורך להוכיח שהם מסכנים את ביטחון הציבור באופן , ההליכים עד תום ,ככלל, אנשים אלה

באופן חמור   המסכנות את ביטחון הציבוררותלעֵבק ביחס אך ורנקבעת מסוכנות ה חזקת ,כיום. ספציפי

עוד . ולא ביחס לעברות רכוש, ליוכוסחר בסמים , עברות אלימות קשות, עבריינות מין, צח כגון ר,במיוחד

 בישראל שוהיםאפשר להחזיק במעצר זרים השת, "חזקת הימלטות מן הדין" לקבוע חוקהת הצעמבקשת 

 בלי – מן הדין ששחרורם ממעצר יגרום להימלטותםמחשש , רות חמורותשלא כחוק והמואשמים בעב

 .אינדיבידואלי באופן הוכח זה שחשש

                                                 
158

 157ש "הב ראו האגודה לזכויות האזרחלעמדת קישור .  ויודגש כי אלה רק חלק מהבעיות הקשות שההצעה מעוררת

   .לעיל
159

, )חזקת הימלטות מן הדין וחזקת מסוכנות) (7' תיקון מס) (מעצרים-סמכויות אכיפה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי 
  .p?/he/il.org.acri.www://http=17452 :הרחבהלנוסח הצעת החוק ול. 2008-ח"התשס
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 ;הקובע כי אדם חף מפשע עד שהוכחה אשמתו,  בעקרון חזקת החפותקשותלפגוע הצעת החוק מאיימת 

ואף  – לחודשים ארוכים לאבד את חירותםאשמתם טרם הוכחה שעלולים נאשמים , אם תתקבל ההצעה

תום ההליכים לאמצעי ענישה להפוך את המעצר עד היחידה של הצעת החוק היא מטרתה דומה כי  .לשנים

 ,צעד זה נוגד עקרונות חוקתיים . לציבורלמידת הסכנה שהם מהוויםכל קשר ללא , עברייני רכוששירתיע 

הראויות , חמורותפריצה וגנבה הן עברות אין חולק על כך ש. ועלול להביא להענשת אנשים חפים מפשע

 .אשמתו במשפט פלילי הוגןהוכחה שר אולם יש להמתין ולהעניש אדם רק לאח, לענישה משמעותית

  

  

   כבילת עובדות הסיעוד

  

 משום –במדינה שכזו עובד שעזב את מעסיקו .  מדינה שבה אסור לעובד לעזוב את מעסיקושוו בנפשכם

משום שמעסיקו פיטר אותו או הלך ,  לא שילם לו את שכרו או שילם לו שכר נמוך משהובטח לוזהש

,  יאבד את מעמדו–או מכל טעם אחר , מיטיב יותר, בוד אצל מעסיק שונהמשום שהעובד בחר לע, לעולמו

  . ייאסר ויגורש, ייעצר

 וארגוני האגודה לזכויות האזרח, מוקד סיוע לעובדים זרים, קו לעובדטענות את ץ "בג  קיבל2006 סראבמ

 160.עסיקיהםהלי הכבילה של מהגרי עבודה בישראל למו נבדרישה לבטל אתשעתרו , זכויות אדם נוספים

יצר "ו ,פגע בהם כבני אדם,  כי הסדר הכבילה הפך את העובדים לצמיתים של מעסיקיהםבית המשפט קבע

 ;ץ"תהו שופטי בג" ,כיצד זה שבעלי סמכות בארצנו כך רואים לנהוג "161".מעין עבדות בגרסה מודרנית

  ".כלימה תכסה את פנינו"

 26ברוב של , בכנסת בקריאה שנייה ושלישיתבל  התק2011במאי  .אפילו לא סומק על הלחיים? כלימה

עבודה בענף הסיעוד ומהגרי מהגרות אשר כובל ,  תיקון לחוק הכניסה לישראל, מתנגדים6תומכים מול 

מחאתם של  על אףהתקבל , "חוק העבדות"ו" חוק הכבילה"שזכה לכינויים ,  התיקון לחוק162.םלמעסיקיה

                                                 
160
העתירה הוגשה באמצעות . p?/he/il.org.acri.www://http=1733,  ממשלת ישראל'קו לעובד נ 024542/צ "בג 

מוקד סיוע לעובדים , קו לעובד:  בשם הארגוניםולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביבבפק התוכנית למשפט ורווחה

  .עמותת מחויבות ומרכז אדווה, אדם רופאים לזכויות, האגודה לזכויות האזרח, זרים
161
 ביטאון –עת סיוע , הגרסה המודרנית והמאבק בה: עבדות, ד סיגלית זהר" עו:עוד לעניין העבדות המודרנית ראו 

, א" קיץ תשע1' גיליון מס, לסיוע משפטיהאגף 
htm.Avdut/Chukati/newsLetter/SiuaMishpati/MOJHeb/il.gov.justice.www://http 

162
: האגודה לזכויות האזרח וובדים זריםמוקד סיוע לע, קו לעובדניירות עמדה של לנוסח החוק ול 

13429=p?/he/il.org.acri.www://http. 
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על הסדר הכבילה שנמתחה  הביקורת למרות 163,יה ומשפטאקדמ, אנשי רוחשל  וארגוני זכויות האדם

  .2006ץ משנת "ובניגוד לפסיקת בג 164,ית על הסחר בבני אדםנבדוחות מחלקת המדינה האמריק

העובדים בישראל חוק מגביל בדרכים שונות את רישיונות העבודה הניתנים למהגרות ולמהגרי עבודה ה

ואף קובע , ץ"שנפסל בבג, של מהגרי העבודה  הכבילההסדר משיב על כנו אתבכך הוא . בתחום הסיעוד

  מספראצלרשאית לעבוד מהגרת עבודה בתחום הסיעוד קובע החוק כי , כך. הסדר חמור וקשה ממנו

 גם אם זכויותיה – לעזוב את מעסיקה האחרון ואינה רשאית,  בלא לחרוג ממנומעסיקיםמסוים של 

אך לעבוד יבת וחהיא מ, נוסף על כך. בני משפחתומצד  או ומופרות או שהיא נופלת קורבן להתעללות מצד

בתוך תחום מסוים  להיאכבילה נוספת . נקבע באשרת העבודה שלה עם הגיעה לארץגאוגרפי שהבאזור ורק 

אבד את ת מהגרת עבודה שהפרה סעיף זה או אחר .סיעוד קטינים או  סיעוד קשישיםהלדוגמ, הסיעוד ענף

  .  לשוהה בלתי חוקית החשופה למעצר ולגירושךתהפוו, רישיון העבודה שלה

עבור בלהמשיך ולעבוד עבודה בתחום הסיעוד ומהגרי מהגרות  צואליי, בלית בֵררהשמשמעות החוק היא 

 –פגיעה בחירות הבסיסית כל כך , יתרה מזאת.  עוד יותר לניצול ולעושקיםחשופ יהיוו ,עסיקים פוגענייםמ

 פוגעת –לעזוב את מקום העבודה או את אזור המגורים החליט אם ל ו, לעבודבשביל מילבחור היכן ו

 –וחוזרת וממחישה את יחסה של מדינת ישראל למהגרי העבודה שבתחומה , ים של העובדםאנושות בכבוד

  .  ולא כאל בני אדם בעלי זכויות ורצונות,כאל חפצים שנועדו לשמש לתכלית מסוימת

  

  

  ההכרזה על מצב חירום 

  

 להכרזה על מצב חירום שתי 165.עומדת בעינה באופן רצוף מאז הקמת המדינה ב חירוםההכרזה על מצ

להתקין , ובמקרים דחופים את ראש הממשלה, הממשלההיא מסמיכה את , ראשית. השלכות עיקריות

בעבר כבר חזר וקבע בית . חודשיםשלושה למשך , שבכוחן לשנות כל חוק של הכנסת, תקנות לשעת חירום

 הואכי ו, הפרדת הרשויותעיקרון בו פוגע קשות בערכים הדמוקרטיים זוסמכות מתן  כי העליון המשפט

בניין את הגישה לת פיזי ת המונע– ת או אחרת ביטחוני– וקה קשהצמשהמדינה נמצאת בבמקרה סביר רק 

  166. או את פעילותה הסדירהכנסתה
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מאי , ר הכנסת לקראת ההצבעה במליאה בקריאה שנייה ושלישית" פניית אקדמאים ואנשי רוח לראש הממשלה וליו
2011, pdf.120511kvila//072011/uploads/content-wp/he/il.org.acri.www://http.  

  , 2011מארס , ר הכנסת לקראת ההצבעה בוועדת הפנים"פניית משפטנים בכירים ליו
pdf.270311kvila//032011/uploads/content-wp/he/il.org.acri.www://http  

164
 Trafficking in Persons Report 2011, U.S. Department of State, June 2011, 

http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm. 
165

לתקופה מירבית   חירוםמצבעל של הכנסת מוגבלת כל הכרזה , 1992בשנת , הממשלה החדש: חקיקת חוק יסוד  מאז
 .חירום בכל פעם מחדש אולם מאז נכנס החוק לתוקפו הכריזה הכנסת על מצב, של שנה

166
, )1999 (763) 1(ד נג"פ, ממשלת ישראל' פריצקי נ 986971/ץ "בג 
doc.9806971/elyon/word_psika/il.co.nevo.www://http. 
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הגבלות קשות על ל יהטלם מאפשריאלה  חוקים.  חוקים שתוקפם מותנה בקיום מצב חירוםיש, שנית

 זכות הקניין ועוד, זכות השביתה, חופש ההתאגדות, חופש הביטוי – חירויות ועל זכויות יסוד של האזרחים

השימוש הנפוץ ביותר בתקנות לשעת חירום עד לאחרונה היה . האדם וחירותו כבוד:  בניגוד לחוק יסוד–

 .שביתה לעובדים בעת" צווי ריתוק" הוצאת לשםאלא , דווקא בסמכויות הקשורות לענייני ביטחוןלאו 

המשפט העליון הכריז עליה כזכות  חירות שבית – יש כדי לפגוע בחירות השביתה של העובדיםאלה צווים ב

  .ואחרי חקיקתו הוגדרה כזכות חוקתית, וחירותו כבוד האדם: יסוד עוד בטרם חקיקת חוק יסוד

. דרישה לבטל את ההכרזה על מצב החירוםב 167ץ"ירה לבג עתהאגודה לזכויות האזרח הגישה 1999שנת ב

במספר דיונים שהתקיימו בעתירה האיצו השופטים  .העתירה עדיין תלויה ועומדת, תריסר שניםבחלוף 

אלה  אך 168, מצב חירום את ההכרזה עלבטל כדי להדרושיםה החקיק במשרד המשפטים לקדם את תיקוני

  169.מתקדמים בעצלתיים

של המשרד לביטחון פנים להתקין תקנות " רהמֵגתוכנית "רסמו בתקשורת ידיעות על התפ 2011בספטמבר 

מטרת  170.ם להכיר במדינה פלסטינית"סביב הבקשה הצפויה של הרשות הפלסטינית מהאולשעת חירום 

, כנית הייתה לאפשר למשטרה להתמודד עם עיכוב חשודים ועם מעצר המוני של חשודים בהפרות סדרוהת

ישתתף של מי ש  הענקת אור ירוק למשטרה לערוך מעצרים המוניים שרירותיים–עשית ומשמעותה המ

ולשלול קולקטיבית את זכויות ,  בשטחי מדינת ישראל,הן של יהודים והן של ערבים, בהפגנות אלימות

לעכב חשוד היו ניתנות למשטרה בין היתר הסמכות ,  כפי שהתפרסמו,כניתועל פי עיקרי הת. העצורים

 שעות 48תוך ב להביא עצור בפני שופט ; במקום עד שלוש כפי שמתיר החוק כיום,ות עד תשע שעותבהתפרע

במקום ,  שעות מרגע המעצר48 בתוךעם עורך דין להיפגש עצור לאפשר ל ו; שעות היום24במקום עד 

  . בהקדם האפשרי וללא דיחוי כפי שהחוק מחייב היום

וגמה מוחשית לפוטנציאל הפגיעה החמור בזכויות יסוד היא ד, כנית זו לא יצאה אל הפועלוהגם שת

להתקין תקנות שעת חירום בנסיבות  אין הצדקה, לראייתנו. חוקתיות שיש בהכרזה על מצב חירום

שמסכל את האפשרות לקיים הליך , של ממשובלי שקיים מצב חירום , מראשאליהן  להיערך אפשרש

בלי , ימים כדי להתמודד עם הפרות סדרוחות המתאעל מערכת אכיפת החוק להיערך בכ .חקיקה בכנסת

   171.לוותר על הזכויות הבסיסיות האמורות להגן על כל אחד מאיתנו מפני האפשרות למעצר שווא

                                                 
167
  . p?/he/il.rgo.acri.www://http=1854,  הכנסת'האגודה לזכויות האזרח בישראל נ 993091/צ "בג 
168
 .p?/he/il.org.acri.www://http=927 ,8.9.2004, האגודה לזכויות האזרחראו למשל הודעה לעיתונות באתר  
169
, 2009- ומ2008- ופרקליטות המדינה מהאגודה לזכויות האזרחראו הודעות מעדכנות מטעם  

1854=p?/he/il.org.acri.www://http . הורתה נשיאת בית המשפט העליון דורית ביניש 2011בתחילת אוקטובר 
 .ם עדכון על התקדמות הליכי החקיקה ימי45למדינה להגיש תוך 

170
, 9.201118.,  הארץ,תקנות חירום חדשות יפגעו בזכויות עצורים , תומר זרחין

.14764361/politics/news/il.co.haaretz.www://http ;ביקורת חריפה של משפטנים על תקנות  ,תומר זרחין
, מדינת חירום; politics/news/il.co.haaretz.www://http/14773081., 19.9.2011,  הארץ,החירום המתוכננות

editorial/opinions-and-articles/il.co.haaretz.www://http-, 19.9.2011,  מאמר המערכת–הארץ 
.14772021/articles .  

171
 ,19.9.2011,  בבקשה לגנוז את התוכניתץ המשפטי לממשלהליוע לזכויות האזרחהאגודה  פניית 

16735=p?/he/il.rgo.acri.www://http .כי אם לא יהיה מנוס , ה מלשכת היועץ המשפטי לממשלה נמסריבתגובה לפני
ותישקל האפשרות שהכנסת תחליפן , מהתקנת תקנות לשעת חירום הדבר ייעשה רק באישור היועץ המשפטי לממשלה

ידוע הן מצב שאפשר להתכונן הפרות סדר המוניות במועד , כאמור, אולם לעמדת האגודה. בהקדם בחוק רגיל או תבטלן
 . הכנסת תיחסם ושחברי הכנסת לא יוכלו לתפקדוגם לפי התרחיש החמור ביותר לא צפוי שהגישה לבניין, אליו מראש
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   השלטון חירש  השלטון חירש ––העם דורש העם דורש : : זכויות חברתיותזכויות חברתיות

  

כות הז, הזכות לחינוך, סוף זכו הזכות לדיור-סוף.  היה ללא ספק הקיץ של הזכויות החברתיות2011קיץ 

) עדיין( גם אם –הראוי בשיח הציבורי בישראל מן הזכות לקיום בכבוד וזכויות העובדים למקו, לבריאות

  . של חברי הממשלה ושל קובעי המדיניות בהכרתםלא קנו להן אחיזה 

שחיקה מתמשכת בזכויות החברתיות של אזרחי  התעוררה על רקע 2011המחאה החברתית של קיץ 

נסיגה .  בעשרים וחמש השנה האחרונותכלכלית של ממשלות ישראל-ת החברתיתתוצאת המדיניו, ישראל

והפרטה הדרגתית , כלכליות לכלל הציבור-גוברת של המדינה ממחויבותה להבטיח זכויות יסוד חברתיות

הולידו פערים עצומים באיכות השירותים הניתנים לקבוצות שונות , של השירותים החברתיים

בפרק  .שזמינותו לאזרחים תלויה בחוסנם הכלכלי, הזכויות החברתיות למצרךוהפכו את , באוכלוסייה

נחזור כאן . ות החברתיותדנו בהרחבה במצב הזכוי, 2011שפרסמנו ביולי , השישי של דוח הדמוקרטיה

  .יחס להישגי המחאה נכון לעת הזו ונתי172,על עיקרי הדבריםבקצרה 

  

  

  עוני ופערים עוני ופערים 

  

 בקלות יחסית את המשבר הצלחהכלכלה הישראלית  :משביע רצוןלכלי ישראל נהנית ממצב כ, לכאורה

רק חלק קטן מהישראלים נהנה , אולם למעשה.  ונתוני הצמיחה מרשימים, שיעור האבטלה מתון,העולמי

אחד מכל  עדיין, 2009 לעומת שנת 2010 למרות ירידה קלה בנתוני העוני של שנת .באמת מפירות הצמיחה

 ומספרם –פי שניים מהממוצע בארצות המערב וגבוה ,  שיעור מדהים– ל חי בעוניארבעה תושבים בישרא

 – ילדים 837,300-כ: המצב חמור אף יותר,  בקרב ילדים173. מיליון בני אדם1.77- כהכולל של העניים הוא

 34מבין  174.הקבוצות העניות ביותר בישראל הן חרדים וערבים.  חיים בעוני–יותר משליש מילדי ישראל 

שראל י, אומי של המדינות המפותחות לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכליל-הארגון הבין ,OECD-דינות המ

                                                 
172

זכויות : פרק שישי, ד טלי ניר"רונן וודלינגר ועו:  להרחבה ולמראי מקום מלאים לנתונים המובאים בחלק זה ראו
, 2010-2011דוח מצב הדמוקרטיה : בתוך, 2011יולי , רחהאגודה לזכויות האז, חברתיות

pdf.he-6chap-democ//082011/uploads/content-wp/he/il.org.acri.www://http .  
, 2011אוגוסט , ה לוועדת טרכטנברג שהוגשהאגודה לזכויות האזרחעמדת  :כן ראוכמו 

15486=p?/he/il.org.acri.www://http ; 2011יולי , ?מה קרה לנו: האגודה לזכויות האזרחדפי מידע באתר ,

14513=p?/he/il.org.acri.www://http ,15342, 2011אוגוסט , ?מדינה מפותחת=p?/he/il.org.acri.www://http .  
173
  ,2011נובמבר , המוסד לביטוח לאומי, 2010 ממדי העוני והפערים החברתיים', מירי אנדבלד ואח 
pdf.2010oni/Documents/report_oni/Publications/il.gov.btl.www://http.  
174

  , ynet ,22.3.2011,  בעשור50%-העוני במגזר החרדי והערבי גדל ביותר מ: פישר:  ראו גם
html.,004046249-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http .  
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צמצם את ים מראים כי אחוזים גבוהים באוכלוסייה נאלצים לסקר 175.שיעור העוני ב33-במקום המדורגת 

  . מתמשךביטחון תזונתי -באיויש החיים , לרבות מזון ותרופות, צריכת המוצרים הבסיסיים

 היא מצויה 2011-נכון לו ,ביותרמהגבוהות היא  השוויון בישראל-רמת אי ,בין המדינות המפותחותמ

.שוויון בהכנסותה-אירמת במקום החמישי ב
שוויון -הבוחן אי, יני'מדד ג צמח 2009-2002בשנים  176

עוד ב, חלקם של העשירונים הנמוכים בעוגת ההכנסות הכוללת ירד,  במילים אחרות.5.8%-ב, הכנסהב

   177.חלקו של העשירון העליון עלה

החמישון התחתון : לאומיים ותרבותיים, הפערים הכלכליים בישראל חופפים קווי חלוקה אתניים ,ככלל

הפערים . הוריות- משפחות חדשל  וכולל גם שיעור גבוה של קשישים ו,מורכב בעיקרו מערבים ומחרדים

ובין עולי שנות , מוצאם מארצות אפריקה ואסיההיחסיים בין יהודים ממוצא אירופי לבין יהודים ש

.  ובחלק מהמקומות הם אף מתרחבים,ממשיכים להתקיים, לבין הוותיקיםשל המאה הקודמת התשעים 

  .פערים גדולים במדדי בריאות וחינוךגם בביטוי ידי  ליםבאהפערים בהכנסות 

 בישראל ות במעמד הבינוניהחלו גם שכב ,האלפייםבראשית שנות ושל המאה העשרים התשעים בשנות 

בתשלומים הגדלים ,  המאמיריםבמחירי הדיור, בין השאר, באה לידי ביטויזו . לחוש במצוקת הקיום

שחיקה מתמדת ב –מנגד ו, הנדרשות בעבור שירותי רפואההוצאות היקף הב, למערכת החינוךוהולכים 

שירותי חינוך ודיור , שירותי בריאותזכויות יסוד כמו . העסקה ראוייםתנאי בבקושי לזכות שכר וברמת ה

  . עבורובשזמינותו תלויה ביכולת לשלם , נאות הפכו למצרך

,  בישראלהתרוששות של שכבות בתוך מעמד הבינייםאחת התוצאות המובהקות של תהליכים אלה היא 

ד  צעירים ממעמ2011לא בכדי הובילו את המחאה החברתית של  178.וגידול בפערים שבתוכו, התכווצותו

שכירים , שכן בניגוד לעבר; לא צמחה מתוך השכבות המוחלשותהיא , לעומת מחאות קודמותו, הביניים

לממש כיום מתקשים , שלהם השכלה אקדמית ומקצוע מבוקש, "מעמד הביניים העני"ל המשתייכיםרבים 

שים את ואינם מצליחים להג, דיור נאותלבריאות ול, לחינוךואת זכויות בני משפחותיהם את זכותם 

, ות/המורים, ות/ המחאה החברתית ומאבקי הרופאים.לחיות ברמת חיים סבירה, השאיפה הבסיסית

  .באוכלוסייהשכבות ים ואחרים מבטאים אפוא את תסכולן של עוד ועוד /ים הסוציאליות/העובדות

                                                 
175

 Society at a Glance 2011 – OECD Social Indicators, April 2011, http://tinyurl.com/5v8ny2c.   
176
 Society at a Glance 2011  ,לעיל175ש "ה .   
177
, 2010דצמבר , אדוה מרכז ,2010חברתית  מצב  תמונת,חלא אבו והאלא אטיאס-קונור אתי, סבירסקי שלמה ר"ד 

pdf.202010%report20%social/uploaded/org.adva.www://http. 
178

:  בתוךזכויות חברתיות: פרק שישיולנתונים על התכווצותו ראו " מעמד הביניים" להרחבה על ההגדרות השונות של 
   . לעיל172ש "ה, 2011-2010דוח מצב הדמוקרטיה 



 2011 תמונת מצב –זכויות האדם בישראל 

 62

  זכות לעבודה וזכויות עובדיםזכות לעבודה וזכויות עובדיםהה

  

אולם נתון זה אינו . מפותחות בעולם הכלכלות הבקרבנמוך נחשב לשיעור האבטלה הממוצע בישראל 

שכן שיעור האבטלה נמדד לפי מספר דורשי , משקף את התמונה המלאה של עולם העבודה בישראל

נותרים מחוץ למדידה כל , כך. העבודה שחיפשו עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות שלפני ביצוע הסקר

 180,נשים ערביות,  ובהם חרדים179,עבודהמי שאינם מחפשים עבודה מסיבות שונות ובשל חסמים בשוק ה

שיעור ההשתתפות בפועל . שחדלו לקוות כי ימצאו עבודה מתאימה" מתייאשים"אנשים עם מוגבלויות ו

 המקבילשיעור הלעומת  181, מהאוכלוסייה57%-כעל ועומד , בכוח העבודה בישראל הוא נמוך יחסית

  182.66.1%שעומד בממוצע על , במדינות המפותחות

זכויות נהנים מהאינם ו, תמורת שכר נמוך ובתנאים נצלנייםעובדים בישראל עסקים מהמורבים 

התעלמות מעסיקים רבים  –הסיבות העיקריות לכך בין .  המגיעות להם על פי חוקהסוציאליות

פרסם השנה האחרונה שהמוסד לביטוח לאומי , 2008- ב.מנגנוני פיקוח מספקיםומחסור ב, מחובותיהם

 183.ח"ש 8,165עמד על ש,  מהשכירים פחות ממחצית השכר הממוצע במשק40% רוויחוה , לגביהנתונים

: ועל רקע מגדרי ומגזרי,  בין עובדים מקבוצות אוכלוסייה שונותגם פערי שכר משמעותייםישנם בישראל 

העירוניים השכר הממוצע ביישובים ו 184, מזה של העובדים הגברים66%נשים מהווה של שכרן הממוצע 

   185.שובים היהודייםי מהשכר הממוצע בי33%-נמוך בכערביים ה

חוסר הביטחון התעסוקתי שלהם הוא לרמות השכר הנמוכות של רבים מהשכירים ולגורם חשוב נוסף 

ספקי באמצעות  העסקת עובדים באמצעות חברות כוח אדם או דהיינו – "ההעסקה העקיפה"דפוס 

 במדינות 1.5%- לעומת כ,  מכלל העובדים10%- ל5% שיעור עובדי הקבלן בישראל נע בין. שירותים

הסטטוס התעסוקתי של העובדים , ככלל 187.20%-הציבורי מוערך שיעורם בכ ובשירות 186,המפותחות

 מאפשר למעסיקים  דפוס העסקה זה;שכירים אחרים של בהרבה מזה אדם נמוך באמצעות קבלני כוח

                                                 
179

 , ועדת המומחים של המחאה החברתית– יונה-דוח הביניים של צוות תעסוקה בוועדת ספיבק להרחבה ראו למשל 
נדיה : ראש הצוות. p?/spivak/il.org.14j://http=532, וק העבודהחתירה לשוויון הזדמנויות ולהתאמת ש: שער רביעי

   . האגודה לזכויות האזרחד טלי ניר מ"בין חברות הצוות עו. אסמעיל
180

קרת הזכוכית ת, ד נסרין עליאן"עו:  על החסמים העומדים בדרכן של נשים ערביות המעונינות לעבוד ראו למשל
   .p?/he/il.org.acri.www://http=2069, 8.3.2009, הכפולה

181
  . il.gov.bankisrael.www://http, נתוני בנק ישראל 
182
 Society at a Glance 2011  ,לעיל175ש "ה .  
183

 ההכנסה ועוגת מעסיקים,  עובדים,אטיאס-קונור ואתי סבירסקי שלמה ר"ד: מובאים ב. 2008,  נתוני הביטוח הלאומי
 ,2011אפריל , אדוה מרכז, 2010לשנת  ח"דו: הלאומית

640=itmid&1001=geidpa?asp.default/org.adva.www://http.   
184
  , 6.3.2011, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לאומי-לקט נתונים ליום האישה הבין 

110502011=hodaa?html.template_hodaa/newhodaot/reader/il.gov.cbs.www://http .  
185

ספטמבר , המוסד לביטוח לאומי, 2008, ממוצעי שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, ק בנדלק' ז
2010 ,aspx.228seker/Pages/survey/Publications/il.gov.btl.www://http.   

186 Private employment agencies, temporary agency workers and their contribution to the 
labour market, International Labour Organization, 2009, http://tinyurl.com/bs39swh.  

187
, 2011פברואר , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שירותים ונותניקבלן  עובדי עולים העסקת, פנסירר  אורי

pdf.02784m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http.  
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להחליש שנועדה דיניות ממשלתית מכוונת והוא חלק ממ, האחריות לזכויות העובדיםלהסיר מעצמם את 

ההעסקה העקיפה נפוצה במיוחד בתחום השירותים הייתה , בעבר .את כוחם של השכירים ואת מעמדם

 .נשים ועולים חדשים, מהגרי עבודה – בקרב הקבוצות החלשות בשוק העבודה ו,מקצועיות-והעבודות הלא

 גם תפקידים – ללא שום הצדקה –כוללת כעת וההעסקה העקיפה , בשנים האחרונות התרחבה מגמה זו

  .ועוד, ממלאי תפקידים מרכזיים במשרדים ממשלתיים, עובדים סוציאליים,  מורים–מקצועיים קבועים 

 שניתנו למשרד  התקנים והתקציבתוספותלמרות , בדים מצבנו עדיין בכי רעבתחום אכיפת זכויות העו

 ,ליון שכיריםי מ2.8-בישראל ישנם כ.  בשנים האחרונותבתחום זה) המסחר והתעסוקה, התעשייה(ת "התמ

 לפקח על חוקי העבודה במשק נדרש פקח לכל כדי, OECD-מדדי העל פי  45.188-כמספר הפקחים עומד על ו

מספר : או במילים אחרות, פקחים 230- חסרים למעלה ממשמעות הדבר היא ש 189. עובדים10,000

נערכים ת "התממשרד בצעי האכיפה של ִממ 99%, תר על כןי. הפקחים כיום הוא רק שישית ממה שדרוש

  זכויותה שיטתית שלשגם בהם פושה הפר,  ביתר המקצועות;"צווארון כחול "במקומות עבודה מסוג

   .אין אכיפה כלל, העובדים

כי רמת ההכנסה שלהם סבורים ) 39%(הישראלים כלל אחוז גבוה מאין זה פלא ש, לולנוכח הנתונים הל

, להסביר מדוע בישראל של השנים האחרונותגם  עשויים אלהנתונים  190.להתקייםשרת להם אינה מאפ

הממוצע של אדם עני בישראל הוא דווקא לא של " פרופיל" המתברר כי. מחלצת בהכרח מעוני אינה עבודה

ב רו ב,על פי דוח העוני 191.תיכונית-כי אם של עובד שכיר ובעל השכלה על,  לצפותהיה אפשרכפי ש, מובטל

חלקן של המשפחות העובדות  192.עבד הבית משק  ראש,2009 תבשנ העוני למעגלו שהתווספ המשפחות

וגם חומרת , 2010 בשנת 50.6%-  ועלה ל2009 בשנת 49%-מד על לא פחות מע האוכלוסייה הענייה בקרב

   193.העוני בקרב משפחות אלה עלתה

חסם להשתלבות בשוק העבודה ה להוות  ממשיכ, ובין היתר בקבלה לעבודה, בתחום התעסוקהאפליהה

 בקריטריון ממשיכים מעסיקים להשתמש, למשל, כך. ובעיקר ערבים, בפני קבוצות אוכלוסייה שונות

למרות הוראות החוק תופעה זו נמשכת  194;גם כשהדבר אינו רלבנטי לדרישות העבודה, השירות הצבאי

 כי מדובר באפליה עקיפה של האזרחים ולמרות הפסיקה שקבעה,  דת ולאוםבגיןהאוסרות על אפליה 

 2011במאי . את השימוש בקריטריון השירות הצבאיבחקיקה לאחרונה נעשו אף ניסיונות לעגן . הערבים

עדיפות בקבלה לעבודה בשירות הציבורי  העניק המבקשת ל195,חוק ומשפט הצעת חוק, בוועדת חוקהנדונה 

                                                 
188
  .  לעיל187ש "ה,  שירותים קבלן ונותני עובדי עולים העסקת 

189
 OECD's review of labour market and social policy in Israel, 2010, http://tinyurl.com/dyo4ye7, p. 

97. 
190
 Society at a Glance 2011  ,לעיל175ש "ה .  
191

  , ynet ,8.11.2010,  ילדים1-3-שכיר ואב ל: פרופיל העני החדש,  יעל ברנובסקי
html.,003981439-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http  .  
, 2010נובמבר , המוסד לביטוח לאומי, 2009 ממדי העוני והפערים החברתיים 192

pdf.2009oni/Documents/report_oni/Publications/il.gov.btl.www://http.  
193
  . לעיל173ש "ה, 2010 ממדי העוני והפערים החברתיים 
194

 למנהל מינהל בתי המשפט בעניין מכרזים לתפקידים אדמיניסטרטיביים האגודה לזכויות האזרח ראו למשל פניית 

בעקבות  .p?/he/il.org.acri.www://http=15 ,24.1.2011, הופיע התנאי של שירות צבאישבהם , במערכת בית המשפט
 .הוסרה הדרישה ותוקנו תנאי המכרזהפנייה 

195
: הרחבהלנוסח הצעת החוק ול. 2009-ע"תש)  אפליה מתקנת–תיקון ) (מינויים(ח שירות המדינה " הצ

12561=p?/he/il.org.acri.www://http .  
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למשרה בעלי כישורים זהים  בין שני מועמדים  לבחורבמקרה שיש, ההצעהעל פי  .ליוצאי כוחות הביטחון

מנוגדת ון הזדמנויות בעבודה וההצעה סותרת את חוק שווי. יועדף המועמד ששירת בצבא, בשירות המדינה

 העדפה מתקנת לאוכלוסייה הערבית במינויים לשירות מחייב לנקוטה, תכלית הניגוד לחוק שירות המדינה

 אף הןסובלות  ה, נוספותהצעת החוק מאיימת לפגוע בקבוצות מיעוט, האזרחים הערביםמלבד . המדינה

, בגיל צעיר שנישאו נשיםנשים דתיות או , חרדים: ייצוג בשירות המדינה-מאפליה בקבלה לעבודה ומתת

  .מוגבלויותאנשים עם עולים ו

פחת מאוד  עקב כך.  גובה הִקצבההופחתכן ו, אבטלה דמי לקבלת הזכאות תנאי הוקשחו האחרון בעשור

 זכאים היו 2010-ב, ה לדוגמ,כך .רשת ביטחון נמוכה במיוחדזכאים להם וגם , לדמי אבטלהזכאים מספר ה

תקציב שירות  ,OECD-ביחס לסטנדרטים של ה. מועסקים הבלתי מכלל 27%-כ רקאבטלה  לדמי

 לעומת 196,)התוצר המקומי הגולמי( ג" מהתמ0.02%- ומהווה פחות מ,במיוחדהתעסוקה בישראל נמוך 

המדינה ,  שירות התעסוקהקיצוץ הקבוע בתקציבבעקבות ה). 20פי  (OECD- במדינות ה0.4%ממוצע של 

 את "לייבש"כל שביכולתם הפקידים במשרד האוצר עושים  .מקצועיותהכשרות כיום  שאינה נותנתכמעט 

ולהשיב על , פריטולהצדיק את הכוונה לה: מטרה ברורהה ;יעיל-לו ולהפכו ללאילהכש ,שירות התעסוקה

   197.שביטלה הכנסת, כנית ויסקונסיןוכנה את ת

  

  

  

  

119988הזכות לבריאותהזכות לבריאות
  

  

תושבי פריפריה לתושבי הבין , הי בין קבוצות אוכלוסי– משמעותיים במצב הבריאותפערים בישראל יש 

 נמוכה נשים ערביותתוחלת החיים של , למשל,  כך.מעמד הבינוני והמבוססבני בין העניים לומרכז ה

 ; השכלה נמוכהבעלותבקרב נשים גבוהה יותר  ת התינוקות תמות;נשים יהודיותמזו של  שנים שלושב

כלכלי נמוך - שובים ממעמד סוציוי בי בערך פי שנייםהמדווחים על מגבלה פיזית חמורה גבוהשיעור 

ילה יוצאי הקהבקרב ב עניים וארבעה וחמישה בקר סוכרת נפוצה פי ;ישובים ממעמד גבוהיבהשוואה ל

; ובערך פי שניים בקרב ערבים מאשר בקרב יהודים, מאשר באוכלוסייה הכללית) בהתאמה (האתיופית

                                                 
196
 2010תקציב שירות התעסוקה לשנת .  מיליארד שקל809.4 –הגיע לשיא של כל הזמנים ג " הגיע התמ2010בשנת  

: תקציב הפתוחהנתונים מאתר ה. ג" מהתמ%0.017המהווים על פי חישובנו , ח" ש000,255137,היה 
il.gov.msh.budget://http .  

197
, 3.8.2011, ל שירות התעסוקה בישיבת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת" ראו למשל דברי חברי הכנסת ומנכ

html.03-08-2011/avoda/html/data/protocols/il.gov.knesset.www://http . על תוכנית ויסקונסיןלהרחבה :
1=cat?/he/il.org.acri.www://http.    

198
,  ועדת המומחים של המחאה החברתית– יונה-דוח הביניים של צוות הבריאות בוועדת ספיבק להרחבה ראו גם את 

29=id_page?/spivak/il.org.14j://http .רמי אדוט–בין חברי הצוות . 'נדב דוידוביץ' דני פילק ופרופר "ד: ראשי הצוות  ,
  . אגודה לזכויות האזרחראש תחום בריאות ב
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ה בשש שנים מתוחלת החיים של תושב באר שבע ובשמונה שנים מזו בוהתוחלת החיים של תושב רעננה ג

, ם במדינהכלכליי-אינם אלא שיקוף אכזרי של הפערים החברתייםפערים מזעזעים אלה  199.של תושב נצרת

מערכות מים , דיור, תזונה:  בריאותמקניםהוהסביבתיים הבדלים בתנאים החברתיים נובעים בעיקר מו

וההבדל   לשירותי בריאותחוסר השוויון בנגישות. רמת הכנסה ואיכות סביבה, רמת השכלה, וביוב

קולן של  .ה שוניםשל מגזרי אוכלוסייבריאות משפיעים אף הם על הפערים במדדי ה ם ובזמינותםאיכותב

מחיים בשוליים הגאוגרפיים , כלכלי-אשר סובלות מעוני חברתי, האוכלוסיות העניות והמודרות

  . רכיהן הייחודיים נותרים מאחורוצ; כמעט שאינו נשמע, "עוני בריאותי"והחברתיים ומ

ציבורית מערכת הבריאות ה, ככל שמדובר בטיפול הרפואי הניתן בבתי החולים במצבי חולי אקוטיים

ואולם כוחות רבי עוצמה מכרסמים , בעולם המערביוהמתקדמות בישראל עדיין נחשבת לאחת הטובות 

תשעים של המאה ישראל החמיר במיוחד מאז סוף שנות הב הפרטת מערכת הבריאותתהליך . בה

ה  השקעעדריה. 40%-אלי לאספקת סל השירותים הציבורי בכֵרהתקציב ה מאז ועד היום נשחק ;הקודמת

ת לכל אלף מספר המיטו: במצבם של בתי החוליםתחום הבריאות מתבטא בין היתר ב מספקתממשלתית 

  וכיום הם200, כולם ירדו יחסית לשיעורם באמצע שנות התשעים–שיעור האחיות , הרופאיםשיעור  ,נפש

מקום בבין המדינות המפותחות נמצאת כיום ישראל  OECD.201-מדינות הב מן הממוצע תנמוכים משמעותי

  202.והנמוך בהשקעה בבריאות 25- ה

יה מתמדת בשיעור ההוצאה יעל חלה ,קיצוצים במימון הממשלתי של מערכת הבריאותד בבד עם הב

 וביקורים אצל שונותבדיקות ,  ההשתתפות העצמית בגין תרופותתשלומי:  שירותי בריאותבגין הפרטית

 קופות החולים ותמשווקשים פרטיים ביטוחורכישת , רות הציבוריירופאים מקצועיים במסגרת הש

חלקה הציבורי של ההוצאה הלאומית לבריאות ירד  .או חברות ביטוח פרטיות") ביטוחים המשלימים"ה(

חלקה הפרטי של ההוצאה ו; )OECD – 72%-הממוצע ( 2010 בשנת 62%- בשנות התשעים ל75%-מכ

 OECD – 28%.(203-הממוצע  (2010- ב38%- לאמצע שנות התשעים ב30%- הלאומית לבריאות עלה מ

בריאות מן הכלל אל הרותי ימימון שלאחריות האשר מעביר את , התוצאה הישירה של תהליך הפרטה זה

  .רותי בריאותי בנגישות לשענייםלהעמקת הפערים בין עשירים היא , הפרט

 204,ייםטיפולי שינאחת מההוצאות הגבוהות והמכבידות ביותר על משקי בית בתחום הבריאות היא על 

 כבר בגיל צעיר ניכר הבדל משמעותי בבריאות השיניים בין ילדים , כך.שאינם נכללים בסל הבריאות

                                                 
199

האגודה . il.org.equalhealth.www://http, המטה לשוויון בבריאות פערים בבריאות ראו את אתר  למידע ונתונים על

יעדים : לצמצם היום את פערי המחר, )עורכת(ברברה סבירסקי : כן ראו.  היא חברה פעילה במטהלזכויות האזרח
, בריאות-טנא ואגודת הגליל, האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם, ז אדוהמרכ, לצמצום פערים בבריאות

  . pdf.gaps-health/pdf/il.org.acri.www://http, 2010פברואר 
200

, 1120.10.3, הארץ, דמוקרטיה-שוק וסוציאל, בריאות,  ארי שביט
html.1219550/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http.

   

201
  OECD health data – how does Israel compare, 2008 

http://www.oecd.org/dataoecd/19/59/45554884.pdf. 
202
 Society at a Glance 2011  ,לעיל175ש "ה .  
203
   . לעיל198 ש" היונה-דוח הביניים של צוות הבריאות בוועדת ספיבק 
204
   ,2010מאי  ,מכון טאוב , נטל ההוצאה על משקי הבית–רפואת השן , רניחובסקי'דב צ, גיא נבון 

pdf.Health_Dental_.102010H/uploads/content-wp/tauborgilwp/il.org.taubcenter://http.   
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וקשישים הנמנים עם , הוצאות בתחום זה גדולות במיוחד בגיל מבוגר 205.ת חברתיות שונותמשכבו

מקרים רבים ב. העשירונים הנמוכים נאלצים לוותר לחלוטין על רפואת השיניים בשל עלויותיה הגבוהות

סגן  בהקשר זה חשוב לציין כי ביוזמת 206.עדר שינייםי עד כדי ה, קשותתמובילה מציאות זו לבעיות דנטליו

האגודה לזכויות  שבה חברה הקואליציה לבריאות שיניים ציבוריתפעילות ובעקבות , שר הבריאות הרב ליצמן

, 10 הורחב לילדים עד גיל השירות. שירות שיניים ציבורי לילדיםבשנה שעברה החל לפעול  207,האזרח

 האתגר הניצב בפנינו כעת הוא להרחיב את השירות .18עד גיל ובני נוער ואמור להתרחב בהמשך לילדים 

  .  הקשישים–לקבוצת הגיל הענייה והמוזנחת ביותר 

סוגיית האפליה של הקשישים בישראל היא מהסוגיות הטעונות והמורכבות שהחברה הישראלית 

את מממשת אינה שנות האלפיים ראשית ישראל של אפשר לקבוע כי , בהיבט הבריאותי .מןמתמודדת ע

 םאינ, למעט אשפוז סיעודי מורכב,  בבית ובקהילההסיעודיוהטיפול האשפוז . לבריאותזכות הקשישים 

חלקם , את חלקם מעניק משרד הבריאות. ת החוליםו כיום בשירותי הבריאות שבאחריות קופיםכלול

ומשפחות הקשישים נאלצות לנסות לרכשם , וחלקם אינו ניתן כלל, ופק על ידי מערכות הרווחההאחר מס

, ביטוח לאומי ומס בריאות, ישראלים ששילמו כל חייהם מס הכנסה. ככל שידן משגת, בשוק הפרטי

מוצאים עצמם בגיל מבוגר מוזנחים וחסרי מענה של ממש , שאמורים לממן את שירותי הבריאות שלהם

אינן )  שעות שבועיות20-עד כ(שעות הסיעוד הניתנות בבית : בין הבעיות. ל צורכי הטיפול הסיעודילמו

חלק גדול ממי ששייכים למעמד הבינוני אינם עומדים בתנאי הזכאות לאשפוז מוסדי על חשבון ; מספיקות

עצמית של ה השתתפותתשלומי ה;  עד למימוש הזכאותארוכותקופות הזכאים נאלצים להמתין ת; המדינה

פיצול האחריות בין קופות החולים ו; אלפי שקלים בחודשמגיעים לעתים עד כדי המתאשפז ובני משפחתו 

 208.הקשיש ומשפחתו" טרטור" הטיפול הרפואי וגורם ל שלתיאוםבומשרד הבריאות פוגע ברציפות ו

סגן שר רונה  הציע לאח209,שעברה בקריאה טרומית בתחילת השנה, בתגובה להצעת חוק פרטית בנושא

והטיפול הסיעודי הסדרת האשפוז הסיעודי הכוללת את , סיעודתחום ה במקיפהרפורמה הבריאות ליצמן 

 מס הגדלתבאמצעות ,  המימון לרפורמה מתוכנן לבוא מכיסם של האזרחים.לכל שכבות האוכלוסייה

   210.הבריאות

 ם שכרסביבהמתמחים של ם ול הרופאישם יהמאבקבחודשים האחרונים הופנתה תשומת הלב הציבורית ל

אך בצד רעיונות חיוביים , למאבקים אלה יש חשיבות תודעתית .תנאי עבודה הולמיםסביב דרישתם לו

                                                 
205
 , 2007יולי , מרכז טאוב,  אחריות המדינה לתושביה–רפואת הפה והשיניים , יונתן מן, טוביה חורב 

pdf.Health_Dental_Oral_2007H/uploads/content-wp/tauborgilwp/il.org.taubcenter://http. 
206

רפואת הפה והשיניים . 50%- לחלוטין בישראל גבוה משיעור הקשישים חסרי השינייםהוערך כי  מרכז טאובמחקר  ב
 . לעיל205ש "ה,  אחריות המדינה לתושביה–

207
  . all4teeth/il.org.info://http:  לבריאות שיניים ציבוריתהקואליציה אתר 

208
כנסת האשפוז הסיעודי הקואליציה לה, עשרה כשלים בטיפול ובאשפוז הסיעודי בישראל וקווי יסוד לפתרונם:  ראו

האגודה . pdf.0711siudi//082011/uploads/content-wp/he/il.org.acri.www://http ,2011יולי , לסל הבריאות

  .  היא חברה בקואליציהלזכויות האזרח
209
  .2009-ט"התשס, ) העברת האשפוז הסיעודי לאחריות קופות החולים–תיקון (ריאות ממלכתי הצעת חוק ביטוח ב 

שבה , קואליציה להכנסת האשפוז הסיעודי לסל הבריאותהקודמה על ידי , כ לשעבר חיים אורון"שהניח ח, הצעת החוק

  . p?/he/il.org.acri.www://http=10: לנוסח הצעת החוק ולהרחבה. האגודה לזכויות האזרחחברה 
210

, הארץ, סגן שר הבריאות ליצמן הציע להעלות את מס הבריאות לטובת הרחבת הטיפול הסיעודי,  דן אבן
7.8.2011 ,.13719771/althhe/news/il.co.haaretz.www://http.  
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, העלו נציגי הרופאים גם רעיונות מזיקים שעלולים להעמיק את הפערים בבריאות, למען רפואה בפריפריה

שההסכם עם הרופאים או ייתכן  211.ייםלבתי החולים הציבור) פ"שר(כגון הכנסת שירות רפואי פרטי 

המדינה רופאים לעבוד תעודד , למשל, אם, במערכת הבריאות הציבורית חוללו שיפורימאבק המתמחים 

ואולם שיפור תנאי . או תדרבנם להישאר במערכת הציבורית במקום לעזוב למערכות הפרטיות, בפריפריה

  . בתיקון הנדרש, הםומהשוליים שב, העבודה של הרופאים הוא רק גורם אחד

יומית -להקדיש תשומת לב ולהפנות משאבים דווקא לרפואה היוםמחייבת זכות לבריאות הבטחת ה

לתשתיות ולסביבה שמשפיעות על , למאבק ההישרדות של חולים כרוניים, לבריאות הציבור, בקהילה

, םמגוריהבאזור  זמיניםשירותי בריאות . הכלכליים ולהדרה חברתית- לפערים החברתיים, בריאותנו

הרחבת השירותים , ומערכת הסברה המותאמים במיוחד לאוכלוסיות שונות שירותי רפואה מונעת

 לכל אלה נודעת –טיפול במפגעי איכות הסביבה ועוד , יציאה ממעגל העוני, במערכת הבריאות הציבורית

שנתית -ית לאומית רבכנותלכונן  לשם כך נדרשת התחייבות ממשלתית .השפעה עצומה על מצב הבריאות

  212.כמו גם השקעת המשאבים הנדרשים לכך, ל יעדים כמותייםשתתבסס ע, לצמצום הפערים בבריאות

  

  

  

  

  הזכות לדיור הזכות לדיור 

  

ושתהיה , שיהיו בה תנאי מחיה נאותים, את חייו בפרטיותנהל לכל אדם זכות לקורת גג שתאפשר לו ל

 על המדינה מוטלת חובה להבטיח כי לכל אדם .לתשתיות ולשירותים חברתיים, תעסוקהמקורות לנגישה 

 מדיניות 213.צרכים חיוניים אחריםשייפגעו  בלי ,לעמוד בעלותויוכל  דיור ש– דיור בר השגהיתאפשר 

קיצוץ ב, עיקר ביטוייה בהפרטת האחריותש, ת גגרזכות לקול ההתנערות המדינה מאחריותמתמשכת של 

הביאה לכך שפחות ופחות מאזרחי ישראל , רים וללוויםהיעדר הגנות לדייבמשמעותי בתקציבי הסיוע ו

  . ומתושביה מסוגלים לממש זכות בסיסית זו

  ירדהאגודה לצדק חלוקתילפי נתונים של . קיצצה הממשלה דרמטית את תקציבי הדיורבשנים האחרונות 

 2008.214-  בלבד ב1.6%- ל1999- ב4.5%- חלקו של תקציב משרד הבינוי והשיכון בתקציב המדינה מ

                                                 
211

שירותי :  סכנה מיידית לבריאות:פ ראו" ולחומרים נוספים בנושא השרהאגודה לזכויות האזרח לנייר עמדה של 
 .p?/he/il.org.acri.www://http=820 ,2011אפריל , )פ"שר(הרפואה הפרטית 

212
 .il.org.equalhealth.www://http,  בבריאותהמטה לשוויון ראו אתר 

213
: האגודה לזכויות האזרחשבה חברה , הקואליציה לדיור בר השגהלהרחבה על דיור בר השגה ראו בבלוג  

com.blogspot.ordablehousingisraelaff://http. 
214

 ynet ,1020.17.8,  בעשור%56-תקציב משרד השיכון נחתך ב,  רויטל ברינלשטיין
html.,003936941-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http.  
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 השילוב. 2012-2011 גם בתקציב השנים משיך לצנוחוה, 56%- בשנים אלה בהמשרדקטן תקציב , בהתאם

הביא למצב שבו מחירי , ועלייה חדה במחירי הדיור בשוק הדיור מדינהה מעורבותמשמעותית ב נסיגה של

ות ממצב זה הן הסובלות העיקרי. היאוכלוסיב הרבה מעבר להישג ידם של חלקים גדולים הםהדיור כיום 

  .  שוכרי הדירותי בקרבעיקרהפלח ההמהוות את , הכנסה בינונית ונמוכהשלהן משפחות 

בסעיף העוסק בפיקוח המדינה ,  בנושא השפעת מדיניות שוק הדיור על הכלכלהOECD-בדוח האחרון של ה

גנוני פיקוח על היעדר מנ 215.אחרון-מופיעה ישראל במקום הלפני,  ועל תנאי השכירותעל גובה שכר הדירה

המכון לרפורמות  שללפי נתונים . דירות לעליות מחירים חדות ומהירותהשוכרי את  מפקיר שוק השכירות

 מהכנסתם הפנויה לצורך תשלום שכר 50%- מעלה מ ממשקי הבית בישראל כבר מוציאים ל20%, מבניות

   216.הדירה

- ואי,השגה בתוכניות מתאר דיור בר בעניין הכללת 35הארצית  היישום של הוראות תוכנית המתאר-אי

 לכך ים תורמ217,השגה יישום של הוראות החוק בעניין הקצאת קרקע ציבורית לדיור ציבורי ולדיור בר

 2011באוגוסט . רכי כלל שכבות האוכלוסייהוהקרקעות המוקצות לבנייה אינן כוללות דיור שהולם את צש

לדון יהיה  שתפקידן )לים"וד( לאומיות ת דיור ועדוהקובע כי תוקמנה 218,לים"ודוהחוק עבר בכנסת 

 הן ברובן יחידות דיור ומעלה בקרקעות ש200 בתוכניות מתאר למגורים עבור שכונות של ותבמהיר

 לנוכחו, האגודה לזכויות האזרח שבה חברה ,השגה ה לדיור ברהקואליציבעקבות פניית . ת המדינהקרקעו

וועדה לדיור לאומי לקבוע מסמיך החוק את ה,  הקיץ החברתית בחודשיהמחאה פרי, הלחץ הציבורי

אף שזוהי סמכות . הזכאיםקביעת לרבות קביעת מחירי הדיור ו, בתוכנית הוראות בנושא דיור בר השגה

. קבוע הוראות אלו את הוועדה ללחייבצעד נוסף ו מלנקוט הכנסתנמנעה , תקדימית בתחום דיני התכנון

תהפוכנה , השגה אם לא תיקבענה הוראות ברורות לדיור בר,  בפועללים היא אפוא כי"משמעות חוק הווד

, כך .יה אמידה בלבדיאוכלוסשתתגורר בהן במרכז הארץ לשכונות הומוגניות שעתודות הקרקע הגדולות 

  .ב ויעמיקהקיטורק יגבר , במקום לצמצם את הפערים

 דירות 63,500 ם במאגר הואמספר הדירות הקיימות היו;  בישראל הגיע לשפל המדרגההדיור הציבורי

ר דירה ולשכמופנים , שלא נמצא להם מקום, לדיור ציבורי הזכאים 219. בבתי דיור מוגן12,000-בלבד ו

                                                 
215

 Housing and the Economy: Policies for Renovation, OECD, 2011, 
http://www.oecd.org/dataoecd/42/11/46917384.pdf.  

216
  , 26.1.2011, גלובס, קורת גג זה יותר מדי,  דרור מרמור
1000618213=did?aspx.article/news/il.co.globes.www://http .המחקר באתר המכון לרפורמות מבניות :

pdf.100111nationalhousing/publication-urban/reform/stories/images/org.tutereformsinsti.www://http .   
217

קף של דיור י קובעים כי על רשויות התכנון לבחון את הצורך ואת הה35 לתוכנית המתאר הארצית 14- ו12 סעיפים 
התוכניות שניסו לכלול דיור מוזל אולם עד כה רוב . בהישג יד בכל תוכנית להרחבה ניכרת או תוכנית להתחדשות עירונית

 2009תיקון משנת , כמו כן. לרבות התנגדות מצד היועץ המשפטי לממשלה, לאוכלוסיות הזקוקות לסיוע נתקלו בקשיים
 . לחוק רשות מקרקעי ישראל קבע כי אחד מתפקידי הרשות הוא להקצות קרקע לדיור בר השגה ולדיור ציבורי

218
הקואליציה לנוסח החוק ולעמדת . 2011-א"התשע, )הוראת שעה(מגורים ת הבנייה ל חוק הליכי תכנון ובנייה להאצ

  .  p?/he/il.org.acri.www://http=13423: האגודה לזכויות האזרחשבה חברה , לדיור בר השגה
219

, 2011אוקטובר , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2011-1998התמורות בדיור הציבורי בישראל ,  איתי פידלמן
pdf.02936m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http.  
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אינו מותאם למחירי הדיור ו, קוצץ ונשחקהסיוע שסכום אלא . בשוק הפרטי באמצעות סיוע כספי

  220.הריאליים באזורים רבים בארץ

- למעלה ממשפחה המוציאה על דיור . ות חברתיות שליליות ביותרהתהליכים המתוארים גורמים לתופע

היעדר ,  על כךנוסף.  וחינוךתרופות,  בסיסיים אחרים כמו מזון מהכנסתה עושה זאת על חשבון צרכים30%

 בין פילוג והפרדה, קיטובמדיניות של תמהיל חברתי בשכונות המגורים יוצר מציאות מרחבית של 

 :הפרדה זו מביאה להגדלת הפערים החברתיים. אוכלוסיות מעוטות אמצעיםאוכלוסיות אמידות לבין 

, נהנים אזורים אחרים, חסר של משאבים ושירותים הקצאתבעוד חלק מהערים ומהשכונות סובלים מ

יומי בין הקבוצות התרבותיות השונות - ם המגע היווםצמצ. מהקצאת יתר, יה מבוססתי חיה אוכלוסםשבה

לניכור  הפרדההעוד מביאה  .דעות קדומות ו כר פורה לפיתוח סטיגמותגםהווה המרכיבות את החברה מ

  . השתייכות לחברה-תחושה של אימפתחות ות רקבוצות המודשכן ה, ולתסיסה חברתית

  

  221מצוקת הדיור של הציבור הערבי

 מצוקת הדיור שממנה סובל ,בכל האמור בנושא הדיור  בכלל הציבור בישראלותוגעבעיות הפמלבד ה

  רבתאפליה היא תוצאה ישירה של זומצוקה  .ייחודיים מאפיינים נושאת ועוד יותרציבור הערבי חריפה ה

ועדת ,  ועדת אורשלה המפורשת תקריאגם לאחר  .התכנון והקצאת משאבי הדיור,  הקרקעותמיבתחושנים 

דפוסים פי ע על קרק"להקצות לציבור הערבי , 2000קמה לבחינת אירועי אוקטובר החקירה הממלכתית שהו

שטח השיפוט של כלל הרשויות .  לא עשתה מדינת ישראל דבר,"כמו למגזרים אחרים, ועקרונות שוויוניים

ולמרות קצב הצמיחה המהיר של , המדינה משטחה של 2.5%המקומיות הערביות כיום אינו מגיע לכדי 

ודות הקרקע של אוכלוסייה  עת הצטמצמו למן קום המדינה– 1948 פי שבעה מאז – האוכלוסייה הערבית

ברובם אין כיום תוכניות מתאר ו, המדינה אינה מקדמת תכנון ראוי ביישובים הערביים .זו בכמחצית

תהליך ההכנה של תוכניות ביישובים . יה למגורים בהתאם לצורכי האוכלוסייהישמאפשרות בנ, עדכניות

   .הערביים ואישורן נמתח על פני שנים ארוכות

, לצורכי הדיור של האוכלוסייה הערבית, ולו מינימלי, שיש בהן כדי לתת מענה,  ממשלתיותהיעדר תוכניות

ה לשמה וכיוצא באלה תוכניות סיוע בנייה ציבורית ראוי, כגון הקמת שכונות או יישובים ערביים חדשים

של מקומם . עבורם במידה ניכרת את אפשרויות הדיור הזמינות במצמצם, שמהן נהנה הציבור היהודי

ובראשם מועצת מקרקעי , האזרחים הערבים נפקד ממוקדי קבלת החלטות בתחומי הקרקע והתכנון

האינטרסים , כראוי וכמתחייב, ערבים אין ערובה לכך כי יובאו בחשבוןשל נציגים בהיעדרם  222;ישראל

  .וכי יישמע קולם, והצרכים של היישובים הערביים ושל האזרחים הערבים

                                                 
220
. עודכנובלי ש %30-%25-ערכי הסיוע נשחקו עקב עליית המחירים בכ, 2010ב לשנת 61דוח מבקר המדינה  פי לע 

w5766bt/com.tinyurl://http, 692-693 'עמ .  
221

, 2011יולי , האגודה לזכויות האזרח, מצוקת הדיור בקרב החברה הערבית בישראל, ד עאוני בנא"עו:  להרחבה ראו

15109=p?/he/il.org.acri.www://http.   
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 'האגודה לזכויות האזרח בישראל נ 8318/10צ "בג. ץ" בנושא תלויה ועומדת בבגהאגודה לזכויות האזרח עתירה של 

   .p?/he/il.org.acri.www://http=16915, הממשלה
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להדיר את ניסיונות המתבטאת בין היתר ב, הגזענות הגואה בחברה הישראליתעל בעיות אלה נוספת 

 יישובים קהילתיים מציבים, למשל, כך:  ממקומות המגורים של יהודיםרגליהם של האזרחים הערבים

ת ונשנות וקריאות חוזרוכך נשמעות , שירות צבאי או לאומיאימוץ של ערכים ציוניים או כגון נאי קבלה ת

   .מכירה של דירות לערביםמוגורמים אחרים להימנע מהשכרה ומצד רבנים 

רישיון "מהווה ו, 2011 סרא שהתקבל במליאת הכנסת במ223,חוק ועדות הקבלהבהקשר זה חשוב לציין את 

ביישובים קהילתיים  – ובראשם האזרחים הערבים – "רצויים-לא"שכנים של " סינון"ול" לאפליה

יחד עם , האגודה לזכויות האזרחהגישה  ש224ץ נגד החוק"ירה לבגעת.  קיבוצים ומושביםשל ותובהרחב

לאחר שהוצא בה צו על , תלויה ועומדת, תושבי יישובים קהילתיים מחבל משגבעם  ויוזמות קרן אברהם

  . תידון בפני הרכב של תשעה שופטיםהעתירה. תנאי נגד המדינה

בשנה האחרונה מדינת הגבירה , מים ראויים והולספק פתרונותלטפל בשורשי מצוקת הדיור ובמקום ל

במיוחד בלוד ,  ביישובים ערביים ובשכונות ערביות בערים מעורבותהריסות הבתיםישראל את מדיניות 

ללא , ובהם ילדים, עשרות אזרחים נותרו, בלוד 2010בדצמבר בעקבות הריסת הבתים , למשל, כך. וברמלה

  225. פתרון דיורוא כל סיוע ללאקורת גג ו

, ביישובים אלה. ים בנגבויבסירובה להכיר בעשרות יישובים בדולדבוק ראל ממשיכה מדינת יש

סובלים ה,  אזרחים ערבים80,000-מתגוררים כיום יותר מ,  המדינהקום טרםשמרביתם היו קיימים 

מתווה פראוור להסדרת ההתיישבות " אישרה הממשלה את 2011בספטמבר  226.הזנחה חמוריםמממחסור ו

 מאחת האוכלוסיות דינההתעלמות המשל האפליה החמורה ו תמדיניומהווה המשך של ש, "הבדווית בנגב

של נציגי הכפרים לרצונם מוחלט נקבע בניגוד ש ,המתווה משמעותו של 227.המוחלשות ביותר בישראל

,  איש מבתיהם ומאדמתם ללא כל סיבה מוצדקת30,000- עקירה של כהיא ,  וללא שיתופםהבלתי מוכרים

מנוגד לחלוטין המתווה אף  .בוטה של זכויותיהם הקנייניות ההיסטוריות על אדמותיהםותוך הפרה 

 שיש ,מוכרים עוול מתמשךבלתי ים תושבי הכפרים הושקבעה כי נעשה לבדו, להמלצות ועדת גולדברג

, יישומןתוכנית לכומתווה פראוור הוגדר  ,2009אף שהממשלה אימצה את המלצות הוועדה בינואר  .נולתק

   . הכרה בכפרים ככל שניתן–המליצה עליו ועדת גולדברג שוווה מנוגד לעיקרון המרכזי המת

 תוכניות דיין אין ע,המועצה האזורית אבו בסמהבשטח השוכנים , לפני עשור גם בכפרים שזכו להכרה

מדיניות זו מרוקנת מתוכן את ההכרה . ונמשכת מדיניות הריסת הבתים, תאר שמאפשרות בנייה חוקיתמ

  .ההכרה נועדה לאפשר הסדרה תכנונית ומוניציפלית של יישובים אלהשכן , פריםבכ
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 :לנוסח החוק ולהרחבה. 2011-א"התשע, )8' מס(יתופיות  חוק לתיקון פקודת האגודות הש
97=p?/he/il.org.acri.www://http .  
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  .p?/he/il.org.acri.www://http=12905: כתבי בית הדיןלעתירה ול.  הכנסת'סבח נ 112311/צ "בג 
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  , ynet ,14.12.2010, "התנהגו אלינו כמו חיות: " נותרו ללא בית בלוד60,  חסן שעלאן
html.,003998914-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http. 
226
האגודה לזכויות , 2011מאי , עקרונות להכרה בכפרים הערבים הבדווים בנגב, רביעהד ראויה אבו"עו: להרחבה ראו 

  .p?/he/il.org.acri.www://http=11932, האזרח
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  הזכות לחינוךהזכות לחינוך

  

, לימוד שעות 250,000 קוצצו האחרון בעשור: בחסר מתמיד מצוייםתקציבי מערכת החינוך בישראל 

בכל דרגי , ההוצאה הממוצעת לתלמיד בישראל 100,000.228 רק האחרונות בשנתיים הוחזרו שמתוכן

הכוללת גם (הוצאה על חינוך יסודי סעיף הב,  למשל,כך. המפותחותנמוכה מהממוצע במדינות , נוךהחי

תוצאות  OECD.229-ה מדינות 34 מבין 26-ישראל במקום ה מדורגת )הוצאה ציבורית וגם הוצאה פרטית

בדרדור ,  דרמטית ביחס לעולם המערביהנמוך, טאות בשכר המוריםהקיצוצים בתקציב החינוך מתב

ה מסוימת במדידה ילמרות עלי, אלה. וכן בירידה ניכרת בהישגי התלמידים, עמדו של מקצוע ההוראהמ

 פערים עצומיםכמו כן קיימים  230.לאומיים-ן הביPISAעדיין נמצאים מתחת לממוצע במבחני , האחרונה

בין , רביתהאוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה העבין :  מגזרי אוכלוסייה שוניםביןבהישגים הלימודיים 

 שיעור הזכאות לתעודת  עמד2009שנת ב, למשל, כך. כלכליות- ובקרב שכבות חברתיות,מרכז לפריפריה

שיעור  .34.4% על –בקרב המיעוט הערבי ו ,47.3%על  –בעיירות פיתוח , 66%שובים מבוססים על יבגרות בי

   231).37% לעומת 76%( ברעננה היה כפול מזה שבלוד הזכאות לבגרות

מכך נאלצים התלמידים הערבים ללמוד בתנאי וכתוצאה ,  כיתות לימודאלפי חסרות יםיבים הערבביישו

 232. בחינוך היהודי28-לעומת כ, 32-מגיע לבחינוך הערבי מספר התלמידים הממוצע בכיתה  :צפיפות קשים

ים יועצים חינוכי ,כגון קציני ביקור סדיר, מחסור חמור באנשי מקצועגם מהחינוך הערבי סובל 

 ברור שישנו קשר ישיר בין היעדר מסגרות לימוד הולמות העונות על צורכי .חינוכייםופסיכולוגים 

בתלמידים המשתייכים לקבוצות  בייחוד בכל האמור, התלמידים לבין סיכויי הנשירה ממערכת החינוך

 אחוזי הנשירה ,)יסודי ועל יסודי(כמעט בכל שכבות הגיל , ואכן. אקונומי קשה-מוחלשות עם רקע סוציו

, הבעיה קשה במיוחד בנגב.  התלמידים היהודיםכפולים מאלה שבקרבכמעט תלמידים הערבים בקרב ה

שכן ,  בחינוך משמעות עצומהלפערים 233.70%-שם מגיע שיעור התלמידים הנושרים ממערכת החינוך ל

תיכוניים -מודים עלהישגי החינוך כיום יקבעו במידה רבה בעתיד את סיכוייהם של הילדים להתקבל ללי

  .ולמשרות בשוק העבודה

, כך .של מערכת החינוך הולכת וגוברתהפרטה  החינוך הציבורי הביאה לנאות שלהממשלה מתקצוב נסיגת 

עבור באו למחצה ספר פרטיים   לימודים בבתיעלהורים שידם משגת משלמים מכיסם יותר מבעבר 

, למשל, 2007בשנת : פרטית על חינוך עולה כל העתרמת ההוצאה ה .תוכניות לימודים משלימות לילדיהם

 –לה  בשנה שקדמה ח"ש מיליארד 12.6לעומת  ,ח"ש  מיליארד13.4-נאמדה ההוצאה הפרטית על חינוך ב
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, " מיליארד שקל9כדי לממש את יעדי משרד החינוך דרושים עוד ": מרכז המחקר של הכנסת , ליאור דטל
TheMarker, 1020.30.11, .5926491/markets/com.themarker.www://http.   
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 Society at a Glance 2011  ,לעיל175ש "ה .  
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 דירוג המדינות לשנת.  במדינות שונות בעולם15לאומיים להערכת רמת ההשכלה של בני - מבחני ההשוואה הבין
2009 :pdf./46643496/1254/aoecddat/org.oecd.pisa.www://http .  
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   .p?/he/il.org.acri.www://http=2572, 22.7.2010,  לשר החינוך לזכויות האזרחהאגודה פניית 
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נתונים חדשים על נגישות לחינוך ומימוש , קייטי הסקט וסאוסן זהר. 2008-2007 מתייחסים לשנים  הנשירהנתוני 

, 2009אוגוסט  , 63' גיליון מס, הירחון האלקטרוני של עדאלה, הזכות לחינוך של תלמידים ערבים בישראל
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 שוויון – שלה ביותר יהבסיס הערך על מאיימים החינוך במערכת הפרטה התהליכי 234.6%של  עלייה

 במסגרת חינוך מערכות שתי בפועלויוצרים  – הוריו של תהכספי ליכולתם קשר ללא ילד לכל הזדמנויות

. מקבעת ההפרטה את המצב שנוצר, הקיים כלכלי- החברתי ריבודב להיאבק במקום. הציבורי החינוך

לא רק בשימור הפערים  רחוק- המסקנה הבלתי נמנעת היא שתהליך ההפרטה הנוכחי יתבטא בעתיד הלא

  .תם אלא גם בהרחב,החברתיים הקיימים ממילא

  

  

  

  

  הזכות לשירותי רווחההזכות לשירותי רווחה

  

שביתת העובדים הסוציאליים בראשית השנה ומאבקם למען הטבת שכרם ותנאי עבודתם העלו לכותרות 

שהלך , והיוו נדבך נוסף במאבק למען צדק חברתי,  בישראלמצבם החמור של שירותי הרווחהאת סוגיית 

את  והםמוטל על כתפיההעומס העצום ת מאבק העובדים הסוציאליים חשף לעין הציבור א. ותפס תאוצה

 למעלה בשירותי הרווחה מחסור של יש, 2009פי נתונים שפורסמו בשנת   על. שהם מקבליםהשכר הזעום

שהן רווחה השירותי הרשויות המקומיות מבחינת  בין שוויון חריף-אי שוררנוסף על כך  235.מאלף תקנים

 כך 236.נות אינן זוכות למענה זהה בעבור אותם צרכיםשקבוצות אוכלוסייה שו, ומכאן,  לתושביהןמספקות

 – מספר עצום לכשעצמו – תיקים בממוצע 375- טיפל עובד סוציאלי במגזר היהודי ב2008בשנת , למשל

   237.30%- מ למעלה פער של– תיקים 502- לטפל בץבעוד עובד סוציאלי במגזר הערבי נאל

דרך , שירותי מענה טלפונייםב החל – רותי הרווחהשיהופרטו חלקים גדולים מבשני העשורים האחרונים 

הפיקוח על השירותים . וכלה בתהליך השמת ילדים שהוצאו מביתם, מוסדות לטיפול בילדים ובמבוגרים

ובכלל , תלונות רבות הנוגעות לשירות שניתןבעקבות זאת מגיעות ; גם כןוחלקו מופרט , המופרטים הוא דל

  238.פגיעה במטופליםתלונות על  זה
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  ,2009מארס , הכנסת של והמידע המחקר  מרכז,החינוך במערכת הורים תשלומי ,שוורץ ועמר צדיק עמי 
pdf.02277m/pdf/data/mmm/il.gov.knesset.www://http .  
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,  0920.30.4, מעריב-nrg, מאה משפחות על כל עובד סוציאלי: דוח,  מיכל גרינברג
html./435/8841ART/1/online/il.oc.nrg.www://http .  

236
,  2008אוגוסט , מרכז אדוה, שירותי רווחה אישיים בעידן של צמצום תקציבי,  שלמה סבירסקי ויעל חסון

pdf.hafratatrevacha/UPLOADED/org.adva.www://http . 
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 , ynet ,1120.7.3,  תיקים502-עובד סוציאלי מטפל ב :במגזר הערבי המצב קשה יותר, פולק-ר דנה וייל
html.1218952/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http .  

238
ליקויים בהפעלת מעונות לנוער במצוקה ולחוסים עם פיגור לעניין ה, 2008ב לשנת 59דוח מבקר המדינה  ראו למשל 

  .  ואילך941' עמ, xy9cvoj/com.tinyurl://http, שיכלי
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  הזכות למים הזכות למים 

  

כל אדם זכאי לקבל מים  "לפיוש, כך גם קובע במפורש חוק המים. הם זכות יסוד, מים אינם מוצר צריכה

בינם לבין בריאות ורמת חיים שהקשר ועל  , מים זמינים ונקייםהקיום האנושי מחייב." ולהשתמש בהם

  .אין צורך להרחיב את הדיבור, סבירה

אך מראשית  . כדי להבטיח את מימוש הזכות,את מחיר המיםישראל ת משך עשרות שנים סבסדה מדינ

עלויות , כגון עלויות מפעלי פיתוח למים, עלויות נלוות למחירי המים ניתוספוו, הסבסוד הופסק 2010

עשרות ב מחיר המיםעלה עקב כך .  המים והביובתאגידיהסכמים מדיניים ועלויות החזקת עשרות 

עד כי אזרחים , אוד המכסה שבמסגרתה יכול אדם לקבל מים במחיר נמוךצומצמה מ,  במקביל239.אחוזים

עולה  אגודה לזכויות האזרחמתלונות ומנתונים שהגיעו ל. לתאגידי המים רבים מתקשים לעמוד בתשלומים

 ומנתקים אזרחים מאספקת מים בלי ,כי במקרים רבים נוהגים תאגידי המים בניגוד לנהלים שנקבעו

   240.לאפשר להם לערער על ההחלטה או לפרוס את התשלומיםובלא , ציאלילשקול את מצבם הסו

  

  

  

  

   החברתית  החברתית הההמחאהמחא

  

בזכויות ומתמדת ישירה בסעיפים השונים עולה כי אזרחי ישראל חשופים לפגיעה המצב שתואר לעיל מ

הן : פוגע גם בדמוקרטיה הישראליתמצב זה .  החברתיות ובזכותם לשוויוןיהםבזכויות, שלהםיסוד ה

 והן ביציבותה וביכולתה להישמר – כלומר בעצם היותה דמוקרטיה של ממש –בהיבט המהותי 

  241.ולהתחזק

הוכיחה , ששיאה הפגנות הענק ברחבי הארץ, של הקיץ האחרון" מחאת האוהלים"המחאה החברתית או 

השמיע , תשל דמוקרטיה פעילה ושל אכפתיו, במפגן מרשים של סולידריות חברתית: שעדיין לא הכול אבוד

שלהם אנו עדים בשנים חברתיים אחרים מאבקים גם  .כינון צדק חברתיל קריאה חזקההציבור בישראל 

מן השורה אזרחים  ואמנים ואנשי רוח, אנשי מקצוע, פעילים, וניםשבהם לוקחים חלק ארג, האחרונות

                                                 
239
, 302' עמ, 2010מארס , דוח ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המים בישראל 

htm.mayim/heb/il.gov.court.1elyon://http .  
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,  14.11.2011, לוועדה לפניות הציבור של הכנסתהאגודה לזכויות האזרח לנתונים ראו פניית 

pdf.141111water//112011/uploads/content-wp/he/il.org.acri.www://http .עוד בנושא באתר האגודה :
15047=p?/he/il.org.acri.www://http  .  
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ח מצב דו:  בתוךזכויות חברתיות: פרק שישידמוקרטיה ראו ראו לבין חבה על הקשר בין זכויות חברתיות  להר

   . לעיל172ש "ה, 2011-2010הדמוקרטיה 
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 שמאמינים  כוחות ואנשיםישמעידים על כך שבחברה האזרחית בישראל ,  ושאכפת להםשנמאס להם

  . שאפשר לחולל שינוי

שיפור מצב . השפל שאליו הגענו הוא תוצאה של התפרקות המדינה מאחריותה לזכויות אזרחיה ותושביה

אין די בתיקונים ; כלכלית- הזכויות החברתיות בישראל מצריך שינוי עמוק בתפיסה ובמדיניות החברתית

את מדיניות שתשקף אינם מגלים נכונות ליישם   נראה שקובעי המדיניות,לעכשיואולם נכון . נקודתיים

 שמינתה הממשלה בתגובה 242,המלצות ועדת טרכטנברג.  החברתית להעבירמחאההביקשה ים שהמסר

, הבריאות, המדיניות בתחומי הדיור של יסודי ועמוקשינוי מגמה  הן אינן מבטאות. מאכזבות, למחאה

לממשלה ליישם החלטות שחלקן  בקריאהדוח מחברי ההתרכזו , בסופו של יום. הרווחה והתעסוקה

ואין כלל , בפועל הוצבו רק לגבי מיעוט התחומיםי  יעדים של ממש לשינו;בחקיקהכבר עוגנו ממילא 

 מוחלשות בפריפריה הגאוגרפית  מופלות אוהספציפיות של אוכלוסיות המלצות והתייחסות לבעיות

גם ש , חלקיות מאודמדובר בהמלצות, נו המלצותכן ניתלגביהם ברוב המכריע של התחומים ש. והכלכלית

קראו מאות  לושבשירותים החברתיים הנדרש  את שינוי העומק  ספק אם יהיה בכוחן לקדם,תיושמנהאם 

   243:בין השאר,  כך.האלפים בקיץ החולף

צעדים נקוט ל הממשלהאת ב יואין המלצה לחי, לזכות לדיורשינוי תפיסה ביחס אין בדוח הוועדה  •

דיור בר השגה אפשר ל ההמלצות אינן מטילות חובה קונקרטית.  משמעותיים בתחום זהמעשיים

אין התייחסות לקושי של , כן כמו .אלא רק ביחס לחלקים מקרקעות המדינה, כניות חדשותובת

 עוסקת כלל בנושא ינההוועדה א. הדירה  מערך40% השיג סכום של ולהלקבל משכנתרבות משפחות 

 וקובעת קריטריונים שישללו מהציבור הערבי ,במנגנוני סינון כמו ועדות קבלהשל אפליה בדיור או 

דיור בעיית ה נותנת פתרון לאינההוועדה גם . ליהנות מפרויקטים של דיור בר השגהאת האפשרות 

 .לחיסולו  והמלצותיה קוראות למעשה,הציבורי

מחסור דה מצביעה על השהוועאף , אין כלל התייחסות לפיתוח מקומות עבודה בתחום התעסוקה •

, השכר והפנסיה כך שיאפשרו קיום בכבוד לעובדים בישראל אין גם המלצה על שינוי מסגרות. הקיים

האוצר משרד על קיום זכויות עובדים מותנית בהסכמה בין תגביר את האכיפה הממשלה כי וההמלצה 

סקה ישירה בשירות המלצה למעבר להע הוועדהבדוח אין , בעניין עובדי הקבלן .ת"תממשרד הל

כויות העובדים על מזמין זאחריות לשתטיל את ה המלצה רופפת בלבד לקבל חקיקה וניתנה, המדינה

 .ההסתדרות והארגונים הכלכליים, הסכמות בין הממשלהבהתאם ל ,םשירותיה

בריאות או לתוספות תקציביות  כנית ממשלתית לצמצום פעריואין המלצות לת בתחום הבריאות •

 קדם או ל הרפואה הציבוריתהוועדה אינה מתייחסת כלל לצורך לחזק את, למעשה. בריאותלשירותי ה

 .הסיעודילמעט המלצות בלתי מספקות בנושא האשפוז , מימוש הזכות לבריאותאת 
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-ההמלצות אושרו על ידי הממשלה ב. il.gov.hidavrut://http, 2011 המלצות הוועדה פורסמו בסוף ספטמבר 
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 , 27.9.2011 , לפרסום דוח ועדת טרכטנברגהאגודה לזכויות האזרח להרחבה ראו תגובת 

16832=p?/he/il.rgo.acri.www://http .ומפרט יעדים , כן ראו את נייר העמדה שהגישה האגודה לוועדה במהלך דיוניה
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כמו , במעוטי יכולתתרחיב את תמיכתה מדינה כי האין כל המלצה  ,ביחס לרשת ביטחון חברתית •

הרחבת דמי האבטלה , קיום בכבוד קיום כך שיאפשרו באופן מעשיעדכון קצבאות הבאמצעות למשל 

 .או חיזוק שירותי הרווחה

להתמודד עם השחיקה בתקציב  אין התייחסות לתוספת התקציבית הנדרשת כדי בתחום החינוך •

המלצת . הגוברת בבתי הספר  ועם ההפרטה בחינוך הערביעם המחסור בכיתות הלימוד, המערכת

והוועדה אף לא  ,1984-למעשה מימוש חוק שקיים עוד מ  היא4-3לבני וך חינם החלת חינהוועדה על 

 . החוקתמימות ליישום  לממשלה שלוש שניםהנתנעמדה על יישומו המיידי אלא 

 קוזי לחדרכיםותציע את הסוגיה  ועדה ממשלתית שתבחן מציעה הוועדה כי תוקם הבנושא ההפרט •

 וכי השירותים החברתיים  גבולות להפרטתינה תקבעכי המד אך אין המלצה ,הרגולציה והפיקוח

  כללים לפרסוםכי ייקבעואין אפילו המלצה . תכריז על שירותים חברתיים שאין להפריטם כלל

 .מוקדם של כוונות הפרטה בתחום זה

 .לבעיות הספציפיות של אוכלוסיות מוחלשות בפריפריה הגאוגרפית והכלכליתהוועדה אינה מתייחסת  •

שהן תוצאה ישירה של אפליה ושל , בעיות הייחודיות של הציבור הערביה מתייחסת להוועדה אינ •

 . הזנחה ממסדיות ושיטתיות רבות שנים

 מעיד על כך שהזכויות יעדרהה ."זכויות"המילה ועדת טרכטנברג דוח  בולטת בהיעדרה מנוסף על כך

זכויות בסיסיות כרי צריכה ולא  כמוצ,כצדקה ולא כצדק החברתיות עדיין נתפסות בקרב מקבלי ההחלטות

במיוחד שהוועדה לא המליצה על  מאכזב. לאפשר לכל אדם באשר הוא מדינה דמוקרטית ומפותחתעל ש

  244.דרוש להןהמשפטי הזכויות אלה את העיגון לשעשוי היה להקנות , כויות חברתיותז: חוק יסודחקיקת 

נראה שקריאתו של הציבור , יבת שורות אלהנכון לכת. המאבק על הצדק החברתי בישראל עדיין בעיצומו

בשבוע הראשון של מושב החורף כבר הספיקה הכנסת לדחות את : עדיין לא הבקיעה אל מסדרונות השלטון

מחאת "ימים יגידו אם  245. ושורה של הצעות חוק חברתיות אחרות,זכויות חברתיות: הצעת חוק יסוד

או , י כאחד האירועים ששינו את פניה של מדינת ישראל תיצרב בזיכרון הקולקטיב2011של קיץ " האוהלים

  .בכל אחת ואחד מאיתנו, מידה רבהב, הדבר תלוי. שתהפוך לאפיזודה חולפת
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: האגודה לזכויות האזרחזכויות חברתיות ולהצעת חוק שניסחה :  חוק יסוד להרחבה על הצורך בחקיקת

16800=p?/he/il.org.acri.www://http. 
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  , ynet ,2.11.2011, ר הכנסת תמך"יו; הצעת חוק יסוד זכויות חברתיות נפלה בקריאה טרומית 

html.,004143056-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http ;הקואליציה הפילה : מהומה בכנסת, מורן אזולאי
 .ynet ,2.11.2011, html.,004143134-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http, חוקים חברתיים


