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 2007פורסם שהשב"כ מפעיל מעקב במקרים שבהם מתבצעת "פעיל
לות חתרנית נגד אופייה היהודי של המדינה" ,גם אם מדובר בפל
עילות חוקית .ראש השב"כ יובל דיסקין הכריז אז שהסמכות הזאת
"חשובה לדמוקרטיה הישראלית" ,ולא מעט פעילים מספרים שהם
חשים אותה על בשרם ועל קו הסלולרי שלהם .אבל השב"כ לא רק
מצותת .ביוני  2008נלקח סלאח חאג' יחיא ,ראש המרפאה הניידת
פעילות
של ארגון רופאים לזכויות אדם (רל"א) ,לחקירת שב"כ על
<ĩıĩĨ Ĵł ŀıĺĬ  4856 ķĭıĴıĪ  441451533
הארגון .בחקירה הוא נשאל מהו התקציב ,מיהם התורמים ,כיצד הם
נכנסים לשטחים ומעבירים חולים מעזה לישראל ואם נפגשו עם ראש
ĭĩĴĳ
5494 ķĭıĴıĪ
< 441451533
זה מחל
לעורראת
מעדיף לא
ממשלת החמאס איסמעיל הנייה" .אני
דש" ,ביקש השבוע" ,טענו שאנחנו מנצלים את הפעילות ההומניטל
רית לטובת פעילות פוליטית .שטויות".
<ķĭŀĳĮ Ĵĳ  441451533
אגב רופאים לזכויות אדם ,בשיחה טלפונית שהתקיימה לפני כשנה
בין ד"ר יורם שניר ,מנהל מחלקה בסורוקה ודמות בכירה בבית החולים,
< 441451533
"ŀıĺĬארגון
 4735שניר
ķĭıĴıĪאותו
בארגון,כינה
וענת ליטוין ,מנהלת מחלקת כלואים
של עוכרי ישראל" וניתק .השבוע קיבל מנכ"ל עדאלה שיחת טלפון
מסבירים שם באדישות.
מגבר שאיים על חייו" .כבר התרגלנו",
ĹĩĨĴĶ ŀıĺĬ  4375 ķĭıĴıĪ
<  441451533
שלושה חודשים אחרי החקירה של סלאח חאג' יחיא ,בספטמבר
 ,2008נפתחה חקירת משטרה נגד הארגון פרופיל חדש באישור היועץ
חשדהŀıĺĬ
 44<4 ķĭıĴıĪ
< 431451533
ĵıŀĺמסייע
שהארגון
המשטרה
המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.
לבני נוער להשתמט משירות צבאי .בערב יום הזיכרון האחרון היא אף
מחשביהם
פשטה על בתיהם של פעילים בשבע בבוקר ,החרימה את
<ĨĩĹ ŀļĳ ŀıĺĬ  3333 ķĭıĴıĪ  441451533
האישיים ואסרה עליהם לשוחח זה עם זה" .הם לקחו גם את המחשב של
בתי בת התשע" ,מספרת מרים הדר ,אז יו"ר הארגון" ,וכיוון שאני עובל
ķıĺıīĭĶ
ıŀĺ ŀıĺĬ
שלי 969
ķĭıĴıĪ
<  441451533
מאמרים
ומתרגמת
כעורכת
העבודה
דת מהבית הייתי תקועה עם
בפסיכואנליזה ובתיאוריות מגדר באוניברסיטה".
בנובמבר האחרון נסגרה החקירה אחרי שנמשכה כמעט שנה .התיל
<ŀıĺĬ Ĵĳ ŀıĺĬ  4965 ķĭıĴıĪ  441451533
קים נגד הפעילים נסגרו מחוסר ראיות ומחוסר אשמה .בעיני הציבור
הם עדיין אויבים ,כנראה .רק בשבוע שעבר נמנע משתי פעילות של
ĵĭŀī
ķĨĳ ŀıĺĬ
שערך4666 ķĭıĴıĪ
<  441451533
למנהלי
אשכנזי
הרמטכ"ל גבי
הארגון לחלק פלאיירים בכנס
בתי ספר תיכון בבנייני האומה" .נסענו לירושלים ,שתי דודות בגיל
העמידה ,הגענו חצי שעה לפני הכנס כדי לחלק את הפלאיירים" ,מסל
<ıĭľĶĭ ıĭľŀ ŀıĺĬ  556: ķĭıĴıĪ  441451533
פרת רבקה סו ,יו"ר פרופיל חדש הנוכחית" ,הגיעו אלינו שני מאבטחים
שנצמדו אלינו וגרמו לנו ללכת אחורה ולהתקרב לשער .המאבטחת הזל
ĬıĴľŀĬיש פה
שאלתי 'איפה
להפגנה.
רישיון
מינה שוטר ,והוא שאל אם יש לנו
ŀıĺĬ  3333
ķĭıĴıĪ
<  441451533
הפגנה?' .הוא נאנח ואמר' :מה אכפת לכן? לכו'".
לפני כשלושה חודשים היו אלה שלושה חברים מתנועת יש גבול
שהוזמנו לחקירה במשטרה .גם למשרדי המוקד להגנת הפרט נכנל
סו שוטרים ,חיפשו מחשב שמישהו מפרופיל חדש עבד עליו פעם,
לא מצאו ועזבו .בקרב הארגונים התבדחו השבוע שבכניסה לעצרת
שהם מתכננים מחר תקים המשטרה מחסומים ותיקח טביעות אצבעות
עבור המאגר הביומטרי ,שהקמתו אושרה השבוע בכנסת .

נדמה שבשבוע שעבר הניסיון לסתום
לארגונים את הפה ואת הברז עלה מדרגה .זה
קרה בכנס מיוחד שהתקיים בכנסת בזימונו
של הארגון ( NGO MONITORארגון למעקב
אחרי ארגונים) בשיתוף המכון לאסטרטגיה
ציונית .המטרה :לדון ב"שקיפות" של התרומות
המגיעות לארגונים מגורמים בחו"ל" .למרות
שמימון זר לארגונים בארץ מתויג כסיוע
ל'חברה האזרחית' ,זוהי הגדרה מוטעית",
אמר בכנס פרופ' ג'רלד שטיינברג ,מנכ"ל NGO
" ,MONITORארגונים כמו רופאים לזכויות אדם,
בצלם והמוקד להגנת הפרט לא יכולים לטעון
שהם נטועים בלב החברה האזרחית בישראל
בזמן שהם ממומנים ישירות על ידי הממשלה
השוודית".
השר לשיפור השירות לציבור מיכאל איתן
וחבר הכנסת זאב אלקין ,שהנחו את הכנס,
יזמו הצעת חוק שדורשת כי בכל מסמך
שיוצא מתוך הארגונים תהיה חובת ציון של
כל התורמים הקשורים בו ,אפילו על תג
השם שהפעילים נושאים בכנסים .החוק אף
מחמיר ואומר שאם לא יעשו זאת חלה עליהם
אחריות אישית שנושאת איתה סנקציה של
עד שלוש שנות מאסר" .אנחנו מניחים שזה
יגרום לממשלות הזרות לא להעביר את
הכספים ,כי גם להן יש אופוזיציה פנימית,
והקהל משלם המסים לא יקבל את העובדה
שהממשלה מתעסקת בעניינים פנימיים של
מקום אחר" ,הסביר השר איתן לבאי הכנס,
שרובו המכריע היה מורכב מחובשי כיפה
יהודים־אמריקאיים.
הארגונים הוזמנו לכנס אך בחרו להדיר ממנו
את רגליהם .במקום נוכחות הם פירסמו
תגובה מאוחדת" :אנו מיישמים עיקרון זה
הלכה למעשה" ,הם כותבים ,אך "עולה
הרושם הבוטה שתחת הכותרת 'שקיפות'
יש המבקשים לקדם מטרות אחרות .הכנס
נועד בראש ובראשונה ליצור דה־לגיטימציה
לארגוני זכויות אדם ולשינוי חברתי בישראל".
שרית מיכאלי ,דוברת בצלם ,מוסיפה
שמימון הארגונים הוא רק חצי אחוז מהסכום
הכולל שהאיחוד האירופי מקצה לפעולות
שונות בישראל" :ב־ 2007הקצה האיחוד 261
מיליון יורו ,ומתוכם  241מיליון יורו הוקצבו
לאוניברסיטאות ולחוקרים .אם ישראל רוצה
לנתק את קהילת זכויות האדם שלה ממימון
אירופי ,שתביא בחשבון שגם אוניברסיטאות,
בתי חולים ומכוני מחקר אחרים ייאלצו לוותר
על המימון שהם מקבלים מאירופה".

תגובות
מהנהלת בנייני האומה נמסר בתגובה" :בנייני
האומה מרכז הקונגרסים הוא גם מתחם גדול
המשכיר את שטחו לאירועים המיועדים
למוזמנים של מארגני הכנס ולהם בלבד.
במסגרת זו נדרש מרכז הקונגרסים להחזיק
שירותי אבטחה אשר אחראים לביטחון באי
הכנס ,ולהבדיל מונחים גם למנוע פעילות
שיווקית פרטית ללא אישור מקדים במסגרת
מתחם בנייני האומה .בירור שערכנו בעקבות
פנייתכם העלה כי במקרה הנידון נערך
אירוע של מנהלי בתי ספר בהשתתפות שר
החינוך והרמטכ"ל .אבטחת האירוע התבצעה
בתיאום היחידה לאבטחת אישים ולמשטרת
ישראל ,אשר נכחו במקום .לאירוע הגיעו
אנשים והחלו בחלוקת פלאיירים .צוות
הביטחון הודיע להם שהרחבה הצפונית
והחניון הם חלק משטח האירוע ושאין לחלק
פלאיירים בתחומי האירוע .צוות הביטחון
אף ציין באדיבות כי אם הם מוזמנים לאירוע,
הם יכולים להמשיך לשהות בו אך בלי לחלק
פלאיירים ולחלופין לצאת את שטח הכנס
ולחלק את הפלאיירים ברחוב שז"ר מחוץ
לשטח בנייני האומה .משסירבו כמה נשים
לשתף פעולה עם המאבטחים ,וכדי להימנע
מהפרובוקציה ,התבקשה התערבותו של
שוטר אשר נכח במקום".
תגובת אוניברסיטת בן גוריון לא התקבלה עד
מועד סגירת הגיליון.

