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                מפקד פיקוד מרכז
   5305741-02 באמצעות פקס:

  

  שלום רב,

  

  התקפה אלימה נגד צלמיםבחברון וחשד ל וומתנדביעובדי בצלם של צילום הפרעה להנדון: 

  

שלה , עיכבו חיילים בחברון צלמים 12.12.12-כי בערב המה סוכנות הידיעות "רויטרס" פרס 14.12.11-ב

סלאיימה, הפשיטו אותם, היכו אותם והשליכו לעברם -בעת שהיו בדרכם למקום האירוע בו נהרג מוחמד א

שתייכים לארגון רימוני גז. מהפרסומים עולה כי בין היתר, "האשימו" החיילים את הכתבים כי הם מ

  בצלם.

במקרה זה אמנם לא היה מדובר במתנדבי בצלם, אולם בעבר אירעו מקרים שבהם אנשי כוחות הביטחון 

המוצבים בעיר חברון ובדרום הר חברון פגעו בצלמים המתנדבים בארגון בצלם או בתחקירני השטח שלו. 

דכי, ולמח"ט חברון דאז, אל"מ  גיא פנה בצלם בנושא זה למפקד אוגדת איו"ש, תא"ל חגי מר 12.2.12-ב

חזות, והתלונן על למעלה מעשרה מקרים של פגיעה בזכותם של צלמים לצלם או של התנכלויות לצלמים 

. בפגישה אל"מ גיא חזותנפגשו נציגי בצלם עם  1.3.12-בעקבות הפנייה, ב המזוהים כמתנדבים בבצלם.

ים להנחיות על פיהן אין למנוע צילום אלא באזורים נמסר לבצלם כי כוחות הביטחון המשרתים בעיר מודע

רגישים מבחינה בטחונית או אם הדבר מפריע לפעילות החיילים, וכי לאחרונה חודדה שוב ההנחיה בנושא 

. זו לא הועברה אליו עד כהתק מהנחיה זו, אולם וזה לחיילים המשרתים בעיר. בצלם ביקש לקבל בכתב ע

 וידיאו של בצלם גם קיים מפגש עם דרג הקצינים המשרתים בחברון שבבהמשך לפגישה, מנהל מחלקת הו

מנוע חיכוך ואירועי סייע ללתעד פגיעה בזכויות האדם והסביר את חשיבות הצילום בעיר כאמצעי שנועד ל

  אלימות.

המשיך בצלם לקבל דיווחים מהצלמים המתנדבים בארגון  2012למרות מאמצים אלו, במהלך שנת 

, על מקרים שבהם כוחות הבטחון מנעו מהם ובדרום הר חברון של הארגון בעיר חברון ומתחקירני השטח

ובאירועים מסוימים עיכבו את הצלמים למשך שעות והחרימו את מצלמתם עד לתום האירוע. לצלם, 

משום שזוהו כצלמי בצלם, חיילים פגעו בהם בנוסף, חלק מהמתנדבים המשיכו לדווח על  מקרים שבהם 

   .צעות עיכובים בלתי מוצדקים במחסומים הסמוכים לביתם של המתנדביםבעיקר באמ

  



  

באותו הערב שבו, על פי הדיווחים בתקשורת, נפגעו צלמי העיתונות, פגעו כוחות הביטחון בעיר גם בצלם 

 חייליםסלאיימה. הוא הוכה על ידי - המתנדב בבצלם שהגיע גם הוא למקום האירוע בו נהרג מוחמד א

האירוע, ונלקח לאחר מכן לתחנת המשטרה בחברון, שם הוגשה נגדו תלונה על תקיפה.   שנכחו במקום

תלונת מצ"ח על תקיפה זו תוגש  הוא שוחרר רק לפנות בוקר ונלקח באמבולנס לבית החולים בעיר.

  בהקדם.

מניעת צילום מכוונת בחברון מצד חיילים ושוטרי מג"ב עומדת בסתירה בוטה לחוק ולהבהרות שקיבל 

צלם בעבר מהצבא וממג"ב, בהן נמסר כי אין כל מניעה שעובדי בצלם ומתנדביו יצלמו אירועים ב

מלשכת אלוף פיקוד  30.11.09- כך, במכתב מה בשטחים, כל עוד הדבר אינו מפריע לפעולת כוחות הביטחון.

גרת זו חודד, ) לבצלם, נמסר כי הנהלים בנוגע ליחס לצלמים חודדו וכי "במס4313כללי  –מרכז (סימוכין 

בין היתר, כי ככלל הצילום במרחב יהודה ושומרון מותר, לרבות צילומם של חיילי צה"ל, ובלבד שאין 

בצילום כדי להפריע לפעולתם של הכוחות או כדי לאסוף מידע בטחוני מסווג". בנוסף נמסר כי "פיקוד 

חב יהודה ושומרון, אשר לא המרכז רואה חשיבות רבה לשמור על חופש תנועתם ופעולתם של צלמים במר

תוגבל, כאמור, אלא בהתקיים הכרח ביטחוני או מבצעי לכך". כמו כן, קצין פניות הציבור של מג"ב מסר 

), כי "ירוענן בפני מפקדי מג"ב איו"ש ההיתר הקיים 2011) 04ית' ירוק ( –(סימוכין  24.7.11-לבצלם ב

אינו פוגע בביטחון המדינה, ללא קשר להיותו והמאפשר צילום לכל אדם בכל תחומי איו"ש ובתנאי ש

  עיתונאי או לאו".

 ולאמת ראשית, על מנת להמחיש ישנה חשיבות רבה. תיעוד בוידאו של הפרות זכויות אדם בשטחיםל

. של הרשויות לסייע בקידום חקירותזכויותיהם של פלסטינים. שנית, על מנת היתה פגיעה בבהם שמקרים 

י נוכחות המצלמות באזורים שבהם קיים חיכוך גבוה בין פלסטינים לכוחות שלישית, הניסיון מלמד כ

  הביטחון, יכולה לסייע למתן את התגובות באירועי אלימות ולמנוע פגיעות מיותרות.

לעובדי בצלם ולמתנדביו, לאפשר נבקש כי יובהר לאלתר לכוחות הביטחון המשרתים בחברון כי יש 

  . לות שפורטו לעיל, וכי יינקטו צעדים נגד מי שיפר נהלים אלהבכפוף להגב ,ולצלמים בכלל, לצלם

כן נבקש לקבל לידינו בהקדם עותק מההנחיות העדכניות המועברות לחיילים ולשוטרי מג"ב בנוגע לזכות 

  הצילום בשטחים.

  

  

  

  בכבוד רב, 

  ג'סיקה מונטל, מנכ"ל בצלם
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