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  ,שלום רב
  
  

  פגיעה בצלמי בצלם: הנדון
  

אירעו שני מקרים בהם פגעו חיילים בעובדים ובמתנדבים של , 12.2.10-ה, ביום שישי האחרון

  . בצלם שעסקו בתיעוד בווידאו של אירועים בגדה המערבית

  

צלם מתנדב של , ערפאת עמירה. האירוע הראשון התרחש במהלך ההפגנה השבועית בכפר ניעלין

לאחר שרוב , בסביבות השעה אחת. כמנהגו מדי יום שישי, צילם את מהלך ההפגנה, בצלם

חצו כעשרה חיילים את השער והחלו לרדוף אחר הצעירים שיידו , המפגינים כבר עזבו את המקום

שחייל פנה אליו בשם (קצין בדרגת סגן אולם אז ניגש אליו , צילם את האירוע מירהע. אבנים

, דוברת בצלם, אותו קצין המשיך ואיים על שרית מיכאלי. לצלם ועצר אותואסר עליו , ")רמזני"

הוא אמר לה שהיא מסכנת את חייליו ושאם היא . שנכחה במקום ותיעדה בווידאו את האירוע

נחקר בחשד , עמירה הועבר לתחנת שער בנימין. תתקרב אליהם תופעל נגדה אלימות והיא תיעצר

  .וכניסה לשטח צבאי סגור ושוחרר בערבותלהשתתפות בהתקהלות בלתי חוקית 

  

בעקבות האירוע בו נורה ונהרג תושב . בשעות הערב של אותו היום, האירוע השני התרחש בחברון

אחד מהחיילים . הגיע למקום חוקר השטח של בצלם עיסא עמרו, על ידי חיילים', פאייז פרג, העיר

, לאחר מכן. עמרו התעקש על זכותו זואולם הוא נסוג לאחר ש, ניסה תחילה למנוע ממנו לצלם

גם הם פנו אל עמרו ואסרו עליו . ק העונה לשם משה"ד מחטיבת כפיר ואיש מת"הגיעו למקום מג

בשלב זה הגיע למקום חוקר שטח נוסף של . אולם הם התעלמו, עמרו ביקש לדעת מדוע. לצלם

י ולקח מהם את ניגש אל השניים איש בלבוש אזרח, עם הגיעו. מוסא אבו השהש, בצלם

ד שנכח "עמרו ניגש למג. עמרו התעקש שהמצלמה תוחזר לו אולם משה דחף אותו. מצלמותיהם

ד "אולם המג, )מצורף עותק של המסמכים(במקום והראה לו את המסמכים שמתירים לו לצלם 

. הוחזרו שתי המצלמות לעמרו, לאחר כרבע שעה. התעקש שהפעם אסור לצלם וסירב לנמק מדוע

מצלמתו של אבו השהש .  שהיה במצלמתו נמחק ובמקומו נשמעים קולות החייליםהחומר

  .הוחזרה ללא הקלטת שהיתה בתוכה
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האירוע בחברון חמור אף יותר שכן במקרה זה צפו החיילים , מבחינת הפגיעה בעבודת בצלם

חומר זה שייך לבצלם ומדובר . בקלטת והחליטו על דעת עצמם למחוק את החומר המוקלט

שוחחתי עם , במהלך האירוע בחברון. ערבות חמורה בעבודת הארגון ואף בפגיעה ברכוש פרטיבהת

 " טעות בשיקול הדעת"המוקד ההומניטארי ונמסר לי כי לא מדובר בשטח צבאי סגור וכי מדובר ב

  ".מקווה שלא מחקו את החומרים"בנוסף מסרה הפקידה במוקד כי היא . של החיילים בשטח

  

אשונה שחיילים וקצינים מונעים מעובדי בצלם וממתנדביו לצלם אירועים אין זו הפעם הר

בחלק מהמקרים בעבר אף נקטו אנשי כוחות הביטחון באלימות ואף החרימו את . בשטחים

בעקבות אירועים אלה פנינו לגורמים רשמיים והובהר לנו כי לכוחות המשרתים בשטח . המצלמות

. ובכלל זה בזמן פעילות מבצעית, ת לפיהן אין כל מניעה חוקית לצלםהועברו הנחיות מפורשו

הצילום ייאסר רק אם נועד להשגת מידע מסווג או שיש בו כדי להפריע לפעילות השוטפת של 

  ). ב מכתבו של קצין פניות הציבור מלשכתו של אלוף פיקוד מרכז"מצ(החיילים 

  

 בפגיעה בעובדי בצלם ובמתנדביו העוסקים אנו נתקלים שוב ושוב, למרות דברים ברורים אלה

המוצגת כלפי , דבר המלמד על קיומו של פער בין המדיניות הרשמית של הצבא, בתיעוד בווידאו

לבין התנהלות הכוחות בשטח ועל כך שהצבא אינו עושה די כדי להבהיר לחיילים את איסור , חוץ

מצורף מכתב שנשלח (ות בכתב בחודשים האחרונים הגיש בצלם מספר תלונ. הפגיעה בצלמים

, אולם ככל הידוע לנו, על פגיעה בצלמים על ידי חיילים) 19.11.2009לאלוף פיקוד מרכז מהתאריך 

מדיניות זו מעבירה מסר למשרתים בשטח לפיו גם אם . צעדים מספקים כנגד החייליםלא ננקטו 

  .סביר שלא יקרה להם דבר, ואף יפגעו ברכושם, יתקפו צלמים

של אירועים בווידאו הוא אחד הכלים המרכזיים של ארגון בצלם בעבודתנו לקידום תיעוד 

גם אם הדבר לא תמיד נוח לכוחות הביטחון הנמצאים . השמירה על זכויות האדם בשטחים

  . שאסור להם למנוע אותה בטענות שווא, הרי שמדובר בפעולה חוקית, במקום

  

ישנו , במקרה של ניעלין. ו צעדים נגד האחראיםאנו דורשים כי מקרים אלה ייחקרו וכי יינקט

גם  במקרה של חברון נראה כי . כך שלא צריך להיות כל קושי באיתורו, הקציןצילום וידיאו של 

שכן על הקלטת שמחקו החיילים מופיעה השעה המדויקת , איתור הקצינים המעורבים הוא פשוט

 דורשים כי ההנחיות לכוחות הפועלים אנו, בנוסף. בה היא נמחקה וכן נשמעים קולות חיילים

  . בשטח יחודדו  על מנת שמקרים כאלה לא יישנו וכי בצלם יוכל לבצע את עבודתו

  

  .לתשובתך המהירה אודה

  
  ,בכבוד רב

  
  , יואב גרוס

  מנהל מחלקת הוידאו
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