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שיש לנו רבע שעה להתפזר ושאם לא - יהיו מעצרים. לא עברו שלוש 
דקות ושוטרים גררו אנשים לניידות. אני לתומי חשבתי שאנחנו נדר־
שים להתפזר כי ההתקהלות מסוכנת מבחינת הקסאמים. חשבתי שהמ־

שטרה באמת התכוונה לדאוג לביטחון שלנו. אבל אז השוטרים התנפלו 
על מישהו שעמד לידי כדי לקחת ממנו מצלמה וגררו אותי יחד איתו 
לניידת. בסך הכל היינו שישה עצורים. שוחררנו לחלופת מעצר בעשר 
בלילה, למעצר בית. קיבלתי צו הרחקה מבאר שבע למשך שבועיים. 

השוטרים אמרו לי 'תפגיני בירוחם, לא פה'. 
"כל העסק היה לא מקצועי וחסר אחריות. הואשמנו בהתפרעות ובה־

פגנה בלתי חוקית ולא התפרענו ולא שום דבר. בזמן המעצר לא אמרו 
לנו שיש לנו זכות לעורך דין. צרחו עלי שאם לא אחתום על חלופת 
מעצר בלי עורך דין, כמו שביקשתי, ישאירו אותי בתחנת המשטרה כל 
הלילה. הייתי חמישה ימים במעצר בית. זה פגע ביכולת שלי להתפרנס 
כמרצה בנושאי יהדות ופמיניזם במכינות קדם צבאיות ובמכללת ספיר. 
נגדנו,  הראיות  לחומר  נגישות  לנו  יש  אישום,  כתבי  שהוגשו  מכיוון 
ויש לנו עותק של הסרט שהמשטרה בעצמה צילמה, שמראה שעמדנו 
לאורך המדרכה בשקט, מחזיקים שלטים בערבית ובעברית. בסופו של 
זה לא בוטל  רובנו בוטלו מחוסר עניין לציבור.  דבר ההאשמות כלפי 
מחוסר ראיות בגלל שהם רוצים להמשיך להציק לצלם שנעצר איתנו 
ושעדיין עומד נגדו כתב אישום. אני יודעת ששוטרים ראו אותו בהפ־

גנה אחרת וחיפשו הזדמנות להתנכל לו".  
אלו שמגישים תלונות  הפוכים, מעידים פעילים, כשהם  במקרים 
על התנכלויות, ידה של המשטרה כבדה מאוד על ההדק. "באוגוסט 
2008 מתנחלים חתכו לי את הגלגלים ליד מאחז בלתי חוקי", מספרת 
לרכב.  שמוצמד  ווטש  מחסום  של  הדגל  את  לי  "ושברו  בנאי,  דפנה 
כשחזרתי לשם, כעבור שבוע, ראיתי את הדגל מתנוסס מעל המאהל 
שלהם. התלוננתי במשטרה וקיבלתי תשובה שאין עניין לציבור. לא־

הגשנו  אז  גם  באגרוף.  הלסת  את  מתנחלים שברו  הנהגים שלנו  חד 
תלונה למשטרה ולא יצא מזה כלום. תמיד אין עניין לציבור. אין הוכ־

חות. היו מקרים שנשים שלנו הותקפו ובסופו של דבר השוטרים לקחו 
את תעודות הזהות שלנו ונתנו למתנחלים להסתכל". 

בחדרי החקירות תיקים סגורים בלבד
בשטח.  החייל  ברמת  נעצרת  לא  לארגונים  המוסדית  ההתנכלות 
ידי הדרג הבכיר ביותר. במאי  בלא מעט מקרים הפקודה ניתנת על 
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מפת הפרת זכויות האדם בתל אביב־יפו

1 צומת יהודה הלוי־קרליבך־מרמורק מפגין שעמד עטוף בדגל ישראל בינואר 2009, במחאה על  חופש הביטוי 
2 יפו פעילים שהשתתפו בהפגנות חוקיות זומנו ל"שיחות" בשב"כ, לעתים באופן  ההפגנה נגד "עופרת יצוקה", נעצר 

שנראה כי נועד להעביר מסר מרתיע לשכניהם

3  יפו ניסיון להקים פרויקט נדל"ן במתחם שוק האתרוג ביפו שמיועד  הזכות לשוויון, לקיום בכבוד, לבריאות 
4  יפו נשים פלסטיניות שנישאו לאזרחים ערבים לא מקבלות מעמד בישראל (כפי שבנות זוג של  לדתיים לאומיים בלבד 

ישראלים רשאיות לקבל). ללא מעמד הן אינן מקבלות קצבת ילדים, קופת חולים, אפשרות לנהוג או לעבוד בישראל. כל זה 
בשל "חוק האזרחות" המפלה, אשר מונע הקניית מעמד בישראל לתושבים פלסטינים מהשטחים

5  רחבי תל אביב, בדגש על אזור התחנה המרכזית מוקדי זנות,  הזכות לחיות בכבוד והזכות לשלמות הגוף 
מועדוני חשפנות ועוד, בין ש"עובדות" בהם קורבנות סחר ובין שלא, הם מקומות שמפרים שורה של זכויות אדם באופן 

האגרסיבי ביותר שאפשר להעלות על הדעת

6  דרום תל אביב - שולי פלורנטין והתחנה המרכזית הישנה  הזכות לקורת גג, לבריאות, לקיום בכבוד 
7  רחבי תל אביב, בדגש על אזור שוק הכרמל  מקלטים ומקומות שמתגוררים בהם פליטים ומבקשי מקלט בתת תנאים 

מקומות שבהם מתגוררים הומלסים. על אף העבודה היפה שנעשית בעיריית תל אביב ובעמותות הסיוע דוגמת גגון, 
השירותים האלה אינם מספיקים לטיפול מיטבי במגוון הבעיות המורכבות הנוגעות להומלסים 

8  רחבי תל אביב, בדגש על מרכז העיר מועדונים שקיימו סלקציה בשנה האחרונה: הלופט, הלנון, וילה  הזכות לשוויון 
9  מכללת סמינר הקיבוצים היעדר נגישות לנכים במכללה. באופן אירוני המחלקה שמטפלת בסטודנטים שיש  סוקולוב 
להם צרכים מיוחדים נמצאת בקומה השלישית ללא מעלית 10  סניף  משרד הקליטה ברחוב אסתר המלכה הסניף מטפל 

12  מתחם  11  בית הכנסת הגדול באלנבי היעדר נגישות לנכים  בבקשות לדירות נר (דירות לנכים), ועם זאת אינו נגיש לנכים 
השוק הסיטונאי נדרש מאבק משפטי של האגודה לזכויות האזרח כדי לאלץ את בעלי הקרקע (עיריית תל אביב וחברת 

השוק הסיטונאי) להציב ליזמים המתמודדים במכרז תנאי הדורש שלא לקיים אפליה בין רוכשי הדירות, כפי שהתכוונו 
13  יגאל אלון פינת תובל היזמים רביב צולר ודרור הלוי הקימו במקום בניין לאנשי הייטק בלבד  היזמים לעשות 
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כשעשיתי את 
השינוי בקריירה 
מעיתונות לתחום 
זכויות האדם, 
נפרדתי מהרבה 
חברים, ובהם 
גם מהחברה 
הכי טובה שלי. 
כשסיפרתי לה 
שאני עובדת 
באמנסטי היא 
ירקה על הרצפה 
שלוש פעמים 
וסילקה אותי 
מהמשרד שלה"

ורד כהן־ברזילי, 
דוברת אמנסטי


