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הפעלת לחץ אגרסיבי של משרד החוץ וגורמי ממשל אחרים כנגד ארגון : הנדון
  "שוברים שתיקה"

  
 מוחים על ,הפועלים במסגרת החברה האזרחית בישראל, חברתיארגונים ועמותות לשינוי , אנו

  ". שוברים שתיקה"הניסיונות האגרסיביים של ממשלת ישראל לפגוע בארגון 

  

ומתעד הגובה עדויות של חיילים , ישראלי אמין כארגון  בישראלצבר מוניטין" שוברים שתיקה"

. מקרים המהווים הפרה של הנורמות הבינלאומיות והישראליות למותר ולאסור במהלך לחימה

 הם חיילים משוחררים ששירתו בשטחים ואשר מכירים מהתנסותם ,ם ככולםרוב, פעילי הארגון

התחקירים שעורכים . האישית את האופן בו פקודות ונהלים עלולים להוביל למעשים שלא ייעשו

עופרת "העוסק ב, כך גם במהלך הכנת הדוח האחרון, פעילי הארגון יסודיים ונבדקים בקפדנות

  ". יצוקה

  

לקיים דיון ציבורי אמיתי על משמעות , ות לאתגר שמציב בפנינו הדוחבמקום להיענ, לצערנו

העדיפו הגורמים האחראים בצבא , העדויות המובאות בו ולבצע חקירה יסודית של הנושא

המכוונות  תוך פרסום השמצות חסרות בסיס ,הארגוןבמתקפה חזיתית על ובממשלה לפתוח 

  . דוחהממצאים שבל ע של הארגון וואמינותעל לערעור 

  

 להסתרת מידע מהציבור אודות חשדות ,פעולות אלה הן המשך למדיניות בה נוקטת ישראל

, איסור על כניסת עיתונאים ישראלים לעזה: להפרות של זכויות האדם במהלך הלחימה בעזה

שיתוף פעולה עם גורמי -אי, ובינלאומיים לעזהם ייישראלאיסור על כניסת ארגוני זכויות אדם 

פרסם מידע י שמועתה גם התנכלות למ, בכירים בצבא הסתרת שמותיהם של, אומייםחקירה בינל

  .   הגרסה הרשמית של ישראל לאירועיםעל המערער 

  

' הרשמי'אינן מספרות את הסיפור " שוברים שתיקה" שפרסם ארגון עדויות החיילים, אכן

הצבא 'הן מציבות סימן שאלה גדול על התדמית של .  לספר לציבורשממשלת ישראל רוצה

הן קוראות לציבור בישראל לצאת מתרדמתו ולהשתתף בדיון אמיתי על דמותה . 'המוסרי בעולם

  .של החברה בה הוא חי

  

  



 2

וגורמי ממשל אחרים במטרה להשתיק בישראל הלחץ האגרסיבי המופעל על ידי משרד החוץ 

  . ומדאיגןסוכמ' שוברים שתיקה'את 

בריאותה ותקינותה של דמוקרטיה מתבטאות בין השאר בלגיטימיות שהיא מעניקה לארגונים 

, פעילותם של ארגונים אלו מעשירה את הדמוקרטיה.  התנהלות הרשויותעל תרוקיבותחים המ

במדינה דמוקרטית לא ראוי כי רשות ממשלתית תשתמש . מעצימה אותה וחיונית לקיומה

התנהלות זו של משרד החוץ . ותה לצורך העברת מסרים מאיימים של השתקהבמעמדה ובסמכ

  .המזכירה משטרים חשוכים, דמוקרטית-הינה התנהלות אנטי, וגורמי ממשל אחרים

  

 תדורשים מממשלת ישראל לחדול מכל פעולה המכוונ, ארגונים הפעילים בחברה האזרחית, אנו

רתיים הפועלים באופן לגיטימי ולאפשר להם בארגונים ביקולהשתיק או לפגוע , להלך אימים

  . שיח ציבורי חופשי ומרחב פעילות

  

ים שמעלה הדוח של  להשתתף ולתרום לקיומו של שיח ציבורי בנושאלממשלהאנו קוראים 

  . באופן עניינילתוכנן של העדויותולהתייחס , ארגון שוברים שתיקה

  
 

 

 

  

  

  

  

    

  

  

  שרי בשי
  גישה

  אברין'חסן ג
  ל"מנכ
  העדאל

  חגי אלעד
  ל"מנכ

האגודה לזכויות 
  האזרח בישראל

  סיקה מונטל'ג
  לית"מנכ

  בצלם

  

 

  
  

  
  

 
  רועי מאור

  ל"מנכ
  יש דין

  דליה דרומי 
  לית"מנכ

  במקום

  הדס זיו 
  לית"מנכ

רופאים לזכיות 
  אדם

  דליה קרשטיין
  לית"מנכ

המוקד להגנת 
  הפרט

    
  

 

    

  ר ישי מנוחין" ד
  ל"מנכ

הועד הציבורי נגד 
  נויים בישראלעי

  הרב אריק אשרמן
  ל"מנכ

 -שומרי משפט
רבנים למען 
  זכויות אדם

    


