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 פתח דבר

 

ערעור זה דחה ביהמ"ש הנכבד קמא את עתירת המערערים לפי חוק חופש בפסק הדין נשוא  .1

(, להורות למשיבים להעביר למערערים ולציבור מידע החוק")להלן: " 1998-, התשנ"חהמידע

 בנוגע ליחסים הדיפלומטיים והביטחוניים של מדינת ישראל עם משטר פינושה בצ'ילה. 

האנושות והפרות חמורות ביותר של זכויות  משטר פינושה ביצע פשעים נגד כי אין מחלוקת .2

אדם בתוך צ'ילה ומחוץ לה. מדובר באחד מהמשטרים הנוראיים והמגונים ביותר שהיו במאה 

כמותו של אכזריות שלא היה מוכר  לשיא חדשאת העינויים  הביאמשטר פינושה  שעברה.

 בהיסטוריה המודרנית, כולל אונס באמצעות כלבים שאומנו במיוחד לכך.

 החונטה שלהשנים בשלטון, תחת הכרזה מתמדת על מצב חירום או מצב מצור,  17במהלך  .3

נגד אזרחי ואזרחיות צ'ילה )היו סכסוכי גבול אינסופית מלחמה  הפינושה בעיקר ניהל

את מחיר שיתוף כוללת(.  שלא התפתחו לכדי מלחמה ,של צ'ילה נקודתיים עם שכנותיה
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צ'ילה, נרדפי וקורבנות  ואזרחיות שילמו אזרחיוספות של מדינת ישראל ומדינות נהפעולה 

 .המשטר

למדינת ישראל היה קשר עמוק עם החונטה, קשר שהתבטא לא רק בייצוא ביטחוני ובאימון  .4

כוחות ביטחון צ'יליאנים, אלא בשיתוף פעולה בהיבטים שונים שהיה חיוני לחיזוק ולשימור 

הקשר הדיפלומטי והביטחוני בין מדינת לן, כפי שיפורט להשנים.  17כוחה של החונטה במשך 

בכירים של בצ'ילה  ביקוריםישראל לבין משטר פינושה, היה ידוע לכל בזמן אמת, וכלל 

, ביקורים של בכירים צ'יליאנים ואימונים של מהפוליטיקה וממערכת הביטחון הישראלית

בנוסף על המידע . בחלקן ם בישראל, ועסקאות נשק שפורסמוכוחות הביטחון הצ'יליאני

שהיה ידוע לכל בזמן אמת, כפי שיפורט להלן, בשנים האחרונות נחשף מידע נוסף על מערכת 

 היחסים בין מדינת ישראל למשטר פינושה, הן בצ'ילה והן בארה"ב.

החונטה ולקושי  להישרדות הממושכת של היה מכריעהישראלי עד כמה שיתוף הפעולה  .5

יוכל לשפוט רק אם ייחשפו מלוא המסמכים הרלוונטיים  הציבור, בצ'ילה לחזור לדמוקרטיה

על אימונים של כוחות כלליים . כך למשל, למעט דיווחים 2-3המצויים בידי המשיבים 

הביטחון הצ'יליאנים )בפרט כוחות המודיעין הצ'יליאנים שהובילו את העינויים( ומכירת נשק 

י הישראלי לדיכוי פנימי בצ'ילה. קל ותחמושת, לא קיים מידע קונקרטי רב על הסיוע הצבא

גלות אילו אימונים ספציפיים קיבלו הכוחות משל ללקשה יותר שהדבר נובע מכך ייתכן כי 

 ,בעינויים, האם ישראל מכרה ציוד אלקטרוני שסייע ברדיפהוהצ'יליאנים ע"י ישראל, 

 ובתפעול מתקני המעצר.

, הרי ששיתוף הפעולה, התמיכה אף אם ישנן מדינות נוספות שמכרו נשק למשטר פינושה .6

הצבאית והדיפלומטית מצד מדינת ישראל, היו מבחינת היקפם וחשיבותם מבין 

המשמעותיים ביותר לחונטה ולפינושה. כך למשל: הקשר עם ישראל סייע לחונטה במאבק על 

דעת הקהל והממשל בארה"ב )כדי להוכיח שהחונטה לא הייתה אנטישמית(; כאשר ארה"ב 

רגו נשק על צ'ילה ומערכת היחסים שלה עם פינושה התקררה, מדינת ישראל קיימה אמב

הגבירה את תמיכתה ובהיבטים שונים אף מילאה את מקומה של ארה"ב; לאחר פרישת 

לבין  1990פינושה מהנשיאות ומינויו את עצמו למפקד העליון של הצבא הצ'יליאני )בין מרץ 

רטה בכל רחבי העולם, הפכו לפרסונות נון גחברי החונטה (, בשנים שפינושה ו1998מרץ 

נתקיימו הליכי הסגרה באירופה של פינושה בגין פשעים נגד האנושות, וצ'ילה הייתה תחת 

מערכת הביטחון הישראלית המשיכה לקיים קשרים עם פינושה  –איום לחזור למשטר צבאי 

 ות. ומקורביו ואף רצתה להביאו לביקור בישראל כדי לקדם עסקאות ביטחוני

את המוסר האנושי,  תלאומי וסותר-ה את החוק הביןהפר שהתנהלות מדינת ישראלמאחר  .7

הן ולנרדפי החונטה האחרים, , 4-ו 1-2 מערעריםלשל המידע  האישיתהן החשיבות  ברורות

תהליך חקר האמת הן החשיבות של המידע לוהחשיבות הציבורית הרבה בגילוי המידע, 

נחשפו מסמכים כי במדינות אחרות, ובפרט בארה"ב,  וי לצייןזה, ראבהקשר  .בצ'ילה והצדק

ונתקיים הליך הפקת לקחים. לכן, גילוי המידע נדרש גם כדי לבסס דרישה לחקירה רבים 

  פנימית דומה במדינת ישראל.

כל הפרטים אותם ניתן  בגילוימשמעי -הציבורי החדהאישי ושל האינטרס ייטען, כי ב בערעור .8

הנכבד שגה כאשר אישר את החלטת המשיבים לחשוף רק מסמכים  ביהמ"ש קמא, לגלות

 ידיהם.-ו עלרבודדים מתוך עשרות אלפים שאות
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לפגיעה ביחסי בוודאות קרובה חשש כב' בהמ"ש קמא קיבל את טענת המשיבים על קיום  .9

. בפועל, "הנזק" היחיד , אם ייחשפו לציבור המסמכים שאותרוביטחון המדינהבהחוץ ו

פרסומה הנרחב בצ'ילה וברחבי ולמדינת ישראל בעקבות הגשת העתירה עד כה שנגרם 

אזרחי/ות צ'ילה ואמריקה הלטינית  –בדיחה מעין הפכה ל ישראלאמריקה הלטינית, הינו כי 

משאבים וכוח אדם כדי לבדוק את  וכי אין ל 2קיבלו בהומור ובזלזול את הטענה של המשיב 

מספר ו מהקשר עם החונטה הרצחנית של פינושה. ייד-עשרות אלפי המסמכים שאותרו על

, לטענתו, פורסם חזור ושנית והפך לסמל 2ידי המשיב -על ו!( שאותר19,000לפחות  העמודים )

 לאטימות הישראלית.

וגליל  אזרחי/ות צ'ילה ראו את כוחות הביטחון של החונטה נושאים רובי עוזיש בהינתן .10

 לטיניתונטות הרצחניות בכל רחבי אמריקה המדינת ישראל תמכה בחש בהינתן, ברחובות

ארה"ב פרסמה מסמכים רשמיים ש בהינתןובפרט נתנה סיוע לרצח העם בגואטמלה, 

 יעה במעבר לדמוקרטיה בצ'ילה, בהינתןהמפלילים את מדינת ישראל ומאשימים אותה בפג

ומכת בהונדורס ות מדינת ישראל חתמה על הסכם ביטחוני עם המשטר הדכאני 2016 שבשנת 

המשיבים אינם יכולים לגלגל  – רוצחים פעילי אופוזיציה וזכויות אדםבכוחות הביטחון שם ש

התנהלותם בעבר ובהווה כלפי אמריקה הלטינית ובפרט כל את  ובקשתם המערעריםעל 

 היחידים שאחראים לפגיעה הנמשכת ביחסי החוץ של מדינת ישראלהם צ'ילה, המשיבים 

 הפוסל במומו פוסל. כל . על כך נאמר, יטחונהבוב

צ'ילה עודנה דיקטטורה, וכי ניתן שוהם סבורים  לוראה כי המשיבים התבלבעל פני הדברים, נ .11

ידי מדינת ישראל, להשתיק את הביקורת על -באמצעות שליטים דיקטטוריים הנתמכים על

לא  על אף הבעיות החברתיות והפוליטיות בצ'ילה )למדינת ישראל –מדינת ישראל ומדיניותה 

המאמצים של מדינת ישראל למנוע את נפילת החונטה )כפי חסרות בעיות בעצמה( ולמרות 

   המערעריםהינה דמוקרטיה ואת כיום שעולה במסמכים רשמיים שפורסמו בארה"ב(, צ'ילה 

נפגשו עם צוות  המערערים, ואת אזרחי/ות צ'ילה האחרים לא ניתן להשתיק עוד. כך, 4-ו 1-2

מכתב לנשיאת צ'ילה, מאבקם המשפטי בישראל פורסם שראל והעבירו שגרירות צ'ילה בי

לזכויות אדם ואזרח בצ'ילה בולטים רגונים פוליטיים א, בצ'ילה וברחבי אמריקה הלטינית

 המסמכים בישראל.כל הביעו תמיכה פומבית בחשיפת 

 הרץרכת הדין הצ'יליאנית המפורסמת, כרמן של עו המערעריםבמאבק יפים דברי התמיכה  .12

, קיימו בתל אביב לציון יום ההפיכה בצ'ילה שהמערעריםלרגל אירוע  )כיום חברת קונגרס(

 :8.9.2016ביום 

אני כרמן הרץ, עורכת דין של זכויות אדם ואלמנתו של עורך הדין 

והעיתונאי קרלוס ברגר, אשר נרצח על ידי "הקרוון של המוות" בחודש 

 .1973אוקטובר 

קטטורות" ושולחת להם ברכות חמות מפני אני מודה לחברי "לא לדי

מבצעים מאמצים, בדיוק כמו בצ'ילה, לנשיאת הזיכרון הקולקטיבי  שהם

 של העם והחברה הצ'יליאנים, שהיו יעד לפשעי השמדה.

אני מברכת את החברים על מאמציהם לחשיפת הקשרים בין ישראל  

ון נדבך לדיקטטורה של פינושה, דבר שללא ספק יתרום למרחב של הזיכר

 משמעותי מאוד, לחברה שסבלה את הטראומה של ההשמדה בתוכה.
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לאחר ההפיכה הצבאית, הפכה צ'ילה למעוז של טרור שבו נרצחו אלפי 

אנשים, הועלמו מאות מאנשי האופוזיציה הפוליטית, אלפים רבים של 

צ'יליאנים נאלצו לגלות ממדינתם, ואחרים הוגלו מאזורי מגוריהם, בתוך 

 ה.צ'ילה עצמ

עצורים במהלך החודשים  100,000בהם שהו מעל   נפתחו מחנות ריכוז

 הראשונים של הדיקטטורה.

יושמה מתודולוגיה שאנשי הצבא הצ'יליאנים למדו ב"בית ספר של 

האמריקות", היכן שהחיילים הצ'יליאנים וממדינות אחרות באמריקה 

 נגד חתרנות. בטקטיקות הלטינית "אומנו"

שהיום, יותר מארבעים שנה לאחר ההפיכה  הייתי רוצה להדגיש

הצבאית, לא רק בני משפחות אלא גם עיתונאים, שופטים, וחלק ניכר 

במשימה  מהמדינה, עדיין מחפשים אמת וצדק, ומנסים ומתעקשים

 כחה לא תשתלט על הזיכרון.שהש כדי

אנחנו ממשיכים בכך לאחר עשרות רבות של שנים מפני שאנחנו מאמינים 

בה מוסרית לעשות זאת, חובה מוסרית לדורות הבאים. כפי שיש לנו חו

שאנחנו יודעים היטב, הזיכרון הקולקטיבי במדינות שבהן בוצעה השמדת 

עם הוא לא נושא מהעבר, הזיכרון מהווה כלי משחרר, הזיכרון תמיד מובן 

 כמפתח להווה ומעל הכול כמפתח לעתיד.

כם, תודה על מה ברכות מקרב לב לכול חברים מ"לא לדיקטטורות",

זה מה שאנחנו  -שאתם עושים. ונסיים באמירה: אמת, צדק זיכרון 

 זקוקים לו.

, מחבר "העלמה הצ'יליאני אריאל דורפמןוהמחזאי של הסופר גם דברי התמיכה יפים  .13

 :באותו האירוע שפורסמו והמוות",

-לציון ה ,ישנן סיבות רבות מדוע אני רוצה ליטול חלק בטקס הזה

 .המופנה לאנשים בישראל ,1973 בספטמבר 11

כרתי אותו ה ,הסיבה הראשונה היא כי זו דרך לזכור את דוד סילברמן

ומאוחר יותר כמתבגר אשר נרצח בברוטליות על ידי משטר פינושה  ,כילד

 .ביקש ממני להופיע ,דניאל סילברמן ,ובנו

 אני שרדתי את ההפיכה ,ה היא כיוון שאני כאן היוםיהסיבה השני

ואשתו  ,משה טוב ,כיוון שהשגריר הישראלי ,בין היתר ,הצבאית

בזמנו ירדתי למחתרת לזמן מה והייתי  .נתנו לי מקלט אחרי ההפיכה ,רות

וזה מדבר מאד לטובה על  ,והם עזרו לי ,ילה'צריך למצוא דרך לצאת מצ

 .הממשלה הישראלית ועל הדרך בה היא הגנה על זכויות אדם באותו רגע

היא העובדה שאחרי המקרים הללו הממשלה הישראלית פחות טוב 

וההפרות  ,המשטר הצבאי ",חונטה"השתתפה בדרכים רבות במתן ציוד ל

 .הקשות של זכויות אדם שאירעו לאחר מכן
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נגד הפרות  ,שכן מדינת ישראל הלא קמה כדי לתת מקלט ,זה מאד עצוב

מתרחשות אפילו שכל כך הרבה הפרות של זכויות אדם  ,של זכויות אדם

 .כעת בישראל

אני חושב  ,כסופר שיצירותיו פורסמו שם ,רציתי לנצל את ההזדמנות ,לכן

העלמה " והמחזה שלי ,שיש כחמישה או שישה ספרים פרי עטי

כדי לבקש  ,והן בישראל הן בפלסטין ,הציג שם פעמים רבות ",והמוות

ולדרוש מהממשלה הישראלית לשחרר את המסמכים אודות היחסים 

גם על מנת  ,שישחררו ,ילה והדיקטטורה שם'עם המשטר הצבאי בצשלה 

להבהיר את טיב היחסים של ישראל עם אותם משטרים וגם כדי לטהר 

 .במובן הזה ,את שמה הטוב

כי עייפנו מאזניים ערלות  ,ים ערלותמקווה שזה לא ייפול על אזנאני 

שכולל  ,אני מקווה שיהיה לכם טקס .ואסור לנו לקבל את המציאות הזו

 .בהם יש הפרות של זכויות אדם ,בכל המקומות ,הקורבנותאת כל 

על פני הדברים, נראה כי השיקול המרכזי של המשיבים באי גילוי המידע הינו רצונם למנוע  .14

, ולטייח את התמיכה האישית החמורה של גורמים אצל ובצ'ילה דיון ציבורי בישראל

ובמשרדי ממשלה אחרים, במשטר פינושה. מעורבות שעשויה לגבש עבירת סיוע  2-3המשיבים 

שף, הפרשה העלומה צריכה לצאת לאור ולהיחסבורים כי  המערעריםבפשעים נגד האנושות. 

 ועם האשמים יש למצות את הדין. 

בנות משטר פינושה שהועלמו או נרצחו ברובו כבר נפטר, יודגש כי דור ההורים לקור .15

לחייהם. מן  50-וה 60-והצעירים שהיו בהפיכה ונרדפו בצ'ילה, ברובם נמצאים בשנות ה

 הראוי כי הם יזכו לאמת ולצדק עוד בימי חייהם.

 
 

 

 "לעולם לא עוד"

 

 :הערעורואלה נימוקי 

 

 קביעות כב' ביהמ"ש קמא .א

 

כב' ביהמ"ש קמא דחה את העתירה תוך קבלה מלאה של עמדת המשיבים בעניין התקיימות  .16

 ( לחוק חופש המידע.1)א()9-( ו1)8סעיפים בהסייגים 

או  אישר את סירוב המשיבים לבדוק את אפשרות חשיפתם המלאהקמא כב' ביהמ"ש  .17

בנימוק של , 1980-1998מהשנים , 2עשרות אלפי העמודים שאותרו ע"י המשיב החלקית של 

קבע כי קמא כב' ביהמ"ש  ( לחוק חופש המידע.1)8התקיימות הסייג הקבוע בהוראת ס' 

משרד  -מדינת ישראל   2398/08מ "עעמדובר בהכבדה ממשית העומדת בתנאים שנקבעו ב

כי אף קמא לצורך כך, קבע כב' ביהמ"ש  (.19.6.11)פורסם בנבו,  המשפטים נ' אליצור סגל
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ת בדיקה ממילא לא היה ניתן לחשוף את המסמכים בשל חשש לפגיעה אם הייתה מתבצע

 ביחסי החוץ של המדינה ובביטחונה.

המסמכים שאותרו ונבדקו ע"י לחשוף את אישר את סירוב המשיבים  קמא כב' ביהמ"ש .18

, 1996-1998מהשנים  3מסמכים שאותרו ע"י המשיב  , וכן1970-1980בין השנים  2המשיב 

( לחוק חופש המידע. לצורך כך כב' 1)א()9ראת ס' ות הסייג הקבוע בהבנימוק של התקיימו

ובאינטרס הציבורי  4-ו 1-2המערערים אין באינטרס האישי של ביהמ"ש קמא קבע כי 

בפרסום המידע כדי לגבור על החשש בוודאות קרובה לפגיעה בביטחון המדינה וביחסי החוץ 

 שלה.

ישירות קבע חיסיון גורף, אינהרנטי ואוטומטי על כל מידע העוסק  כב' בהמ"ש קמא למעשה .19

 .תבייצוא ביטחוני בהתעלם מהנסיבות הספציפיות של בקשת המידע הספציפי

 

 כל המסמכים המבוקשים בחשיפתעוצמת האינטרס האישי  .ב
 

לעוצמת האינטרס האישי של  ראויכב' ביהמ"ש קמא שגה כאשר התעלם או לא נתן משקל  .20

 לכתב העתירה המתוקנת(. 40-73)סעיפים  בחשיפת המסמכים המבוקשים 4-ו 1-2המערערים 

ההחלטה לסייע לאדם בעל זיקה לישראל בזמן החונטה, הייתה משותפת לגורמים אצל  .21

, במיוחד כאשר היה מדובר בפעילים פוליטיים בולטים. עד היום התנהלותה של 2-3המשיבים 

מדינת ישראל בתקופת החונטה, שנויה במחלוקת לא רק בהיבט של הסיוע הצבאי 

מדינת ישראל עשתה כל שהייתה יכולה כדי  אםהוהדיפלומטי הישראלי, אלא גם בשאלה 

 להציל ולסייע ליהודים הצ'יליאנים )זאת בדומה למחלוקת בקרב הקהילה היהודית

הייתה פעילה בתנועת  1 המערערתבענייננו, כפי שיפורט בפירוט בהמשך,  –הארגנטינאית( 

MIR1 ערערתהמ, אחת מן התנועות המהפכניות בצ'ילה דאז. כפי שיפורט להלן, על אף ש 

המבוקשים ביותר,  20ברשימת היה באותה התקופה ( ואביה 2 המערערתהייתה עם תינוקת )

כפי שנתנו שגרירויות אחרות לצ'יליאנים )מסתור  ןשגרירות ישראל בסנטיאגו סירבה לתת לה

, היה 4 המערער. כך גם, אביו של בתור" 20, זאת בטענה כי היא "מספר (בעלי זיקה אליהן

פי -למים המפורסמים ביותר בצ'ילה, וארה"ב פעלה כדי לקבל מידע על גורלו. עלאחד מן הנע

 עדויות נציג מדינת ישראל ביקר במתקן המעצר בו הוא עונה.

, הציבור יוכל 2-3רק אם ייחשפו מלוא המסמכים הרלוונטיים הנמצאים אצל המשיבים  .22

לנרדפי החונטה ו/או שסייעה לשפוט האם מדינת ישראל אכן עשתה כל שביכולתה כדי לסייע 

ברדיפתם ו/או נמנעה מלסייע לאלה שהיו מבוקשים במיוחד ע"י כוחות הביטחון הצ'יליאנים 

 Hugo ו/או היו לא ציוניים ו/או נחשבו לחלק מהשמאל הקיצוני. בין היתר, בספרו של

Harvey דים )יפורט בהמשך( פורסם כי פינושה ביקש אישית משגריר ישראל בצ'ילה כי יהו

שיחולצו מצ'ילה יטוסו ישירות לישראל מאחר שחלקם המשיכו בהתנגדות לחונטה במקומות 

 ישראל עם מר בנימין אורון, מזכיר שגרירות Harveyכן, בראיון שעשה -אחרים. כמו

, מר אורון העיד כי השגרירות הייתה בקשר עם החונטה 1971-1975    בסנטיאגו בין השנים

וכי נציגי החונטה הערימו במיוחד קשיים כאשר היה מדובר  להוצאת יהודים מצ'ילה,

 בעצורים שהיו קשורים לממשל איינדה. 
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הנוהל  –כך למשל, ב"נוהל טיפול בנמלטים מארצות דרום אמריקה" נקבעו הגדרות מעגליות  .23

"יהודים, אשר נרדפים עקב יהדותם או פעילותם הציונית חל על "נרדפים" שהגדרתם כללה 

", אך היה בנוהל ויש איום ממשי על פגיעה גופנית בהם או בבני משפחותיהם או הפוליטית

אין הנוהל חל על יהודים הנרדפים ע"י השלטונות עקב עבירות כלכליות או סייג לפיו "

 לעבירה פלילית חשד בהתנגדות או בביקורת על החונטה נחשבכל ש. מאחר פליליות אחרות"

הנוהל אפשר תיאורטית את  ברור כינרצחו והועלמו אלפים ועונו עשרות אלפים(,  )כך בצ'ילה

 .הסלקציה הפוליטית שרבים סבורים שישראל עשתה

והן מידע  1-2 המערערות, התבקש הן מידע אישי לגבי הערעור תלכן, בבקשת המידע נשוא .24

יתה חלק בלתי נפרד בעניין נרדפי החונטה, פעילות שהי 2-3כללי לגבי הפעילות של המשיבים 

 מהיחסים הדיפלומטיים והביטחוניים עם החונטה.

לא קיימים ברשות המשיבים מסמכים המזכירים באופן ספציפי את משפחות אם אף  .25

אינטרס אישי עוצמתי בחשיפת כל  4-ו 1-2טראובמן וסילברמן, ברור כי קיים למערערים 

למשטר פינושה, זאת בדיוק כפי  המסמכים מהקשר הדיפלומטי והביטחוני בין מדינת ישראל

 לכל אזרחי ואזרחיות צ'ילה שנרדפו. דומה שקיים אינטרס אישי

 

 2-1ת והמערערסיפורן של 

 

בצ'ילה, הוריה היו צ'כים )אביה נלחם בבריגדות הצ'כיות  1955נולדה בשנת לילי )ליליאנה(  .26

 בצבא הבריטי במהלך מלחמת העולם השנייה, בתפקיד קשר בחיל האוויר(. 

לילי גדלה בסנטיאגו, בירת צ'ילה, למדה בבית ספר ציבורי והייתה פעילה בארגון השמאלני  .27

בבית הספר  MIR. לילי הייתה חברה במועצת התלמידים ואחראית על התא של MIRהמהפכני 

 בו למדה.

אביה, מר ארנסטו טראובמן, היה קומוניסט הפעיל במפלגה הקומוניסטית בצ'ילה  .28

(Partido Comunista de Chile בתקופת ממשלת סלבדור איינדה, אביה עבד בחברה לכריה .)

היה דואג לעובדים בין היתר, באגף יחסי ציבור וחברה ) ,(ENAMI) ומחצבות ממשלתית

(. היה קבוע , ארגן תערוכות ברחבי צ'ילה בנושאים הקשורים למכרות, וכו'לתרבות ותיאטרון

היה אמור לדאוג לשידורי הוא  – צבאיתשעת חירום אם תתרחש הפיכה לאביה תפקיד ב

 .יו בצ'ילה של המפלגה הקומוניסטיתרדה

שבמרכז  "Santa Lucia", יצא ארנסטו לבדו ממלון 1973בספטמבר  11ביום ההפיכה,  .29

, רק עם תעודה של עודת זהותבלי תגו, אשר בו התגורר בתקופה שלפני ההפיכה, איסנט

לדירת מסתור ממנה הם היו , כדי לפגוש חבר מהמפלגה ולהגיע יחד המפלגה הקומוניסטית

, ככל הנראה בעקבות הלשנה, 13.9.1973או  12.9.1973אמורים לשדר שידורי רדיו. ביום 

כוחות הביטחון פשטו על הדירה, עצרו ולקחו אותו לתחנת משטרה. אח"כ הוא הועבר למשרד 

תו השנייה הודיעה ללילי שהרגו את אביה כמה חודשים אש לאחרההגנה, שם עונה למוות. 

 )ככל הנראה היא קבלה את העדכון מהמפלגה הקומוניסטית(.

 :Rettigבדו"ח וועדת של לילי וסבה של תמרה, כך נכתב על אביה  .30
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On SEPTEMBER 13, 1973, Ernesto Traubman Riegelhaupt, 49, a 

Czechoslovakian public relations employee for ENAMI 

(National Mining Company) who was active in the Communist 

party disappeared. He and another party activist were 

stopped that morning by policeman. They were both taken to 

the Seventh police station and from there to the Ministry of 

Defense. Despite his family's inquiries, there is no indication 

that he left the country. The Commission has come to the 

conviction that Ernesto Traubman disappeared at the hands of 

government agents. In view of the fact that he was known to 

have been arrested and held at the ' and considering his 

political activity and nationality' it is clear that his human 

rights were violated. 

 :1באתר הזיכרון של קורבנות המשטרעל ארנסטו כך נכתב  .31

Ernesto TRAUBMANN Riegelhaupt, married, 2 children, Public 

Relations Officer of the National Mining Company, 

nationalized Chilean Communist Party member, was arrested 

on September 13, 1973 around 01:00 in the morning by police 

on Hope Street 358, Santiago. It was in that place in the 

company of another militant, Gilberto Manuel Vilca Vallejos, 

who was also arrested on that occasion and released in 

February 1975. After the failed military uprising starring a 

military unit in June 1973 and known as "Tancazo", the 

Communist Party appointed a group of militants to carry out 

tasks of communication, both within the Party and to 

government authorities, the order to be vigilant about 

another coup attempt; in this group were Ernesto 

TRAUBMANN Riegelhaupt, who was in charge of the group, 

and Gilberto Vilca Vallejos. For this purpose were assigned an 

apartment on 358 Hope Street, where they were to operate a 

                                                 
1 http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-T/ernesto_traubmann_riegelhaupt.htm  

http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-T/ernesto_traubmann_riegelhaupt.htm
http://www.memoriaviva.com/Desaparecidos/D-T/ernesto_traubmann_riegelhaupt.htm
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radio. In early September 1973, the affected decided to leave 

the house where he lived with his wife, Mrs. Leontina 

Villanueva Hermosilla, fearing for their safety and moved to 

the Hotel Santa Lucia in this city where he was visited by his 

spouse repeatedly opportunities. On September 11, 1973, and 

as the news of the military coup, Ernesto TRAUBMANN 

attended Riegelhaupt looking for Gilberto Vilca Vallejos to 

your home and both went to Esperanza street department to 

fulfill the tasks entrusted. Despite their efforts, the radio did 

not work, and decided to stay there anyway. In hours of the 

morning of September 12, began to receive phone calls that 

were uttered threats saying that "already identified" and that 

"there would not leave alive." On September 13, around 01:00 

am, in circumstances Gilberto Vilca Vallejos was sleeping, was 

awakened by Ernesto TRAUBMANN Riegelhaupt who 

informed him of the presence of police on the street. Minutes 

later, several police proceeded to search the apartment, both 

handcuffed taken place between blows and kicks. In a radio 

patrol cars were taken to the Seventh Precinct, located in 

street Herrera, between Santo Domingo and Rozas, enclosure 

in which they were blindfolded and separated, staying there 

for several hours, subjected to beatings and mock execution. 

Within hours of that same morning were taken from the 

police station and taken in a police vehicle to other units, 

which proved the Ministry of Defence. There, Gilberto Vilca 

Vallejos was recognized and could recognize in turn 

Lieutenant Colonel Roberto Guillard, since the latter had been 

his instructor at the Infantry School of San Bernardo. They 

stood together with the affected for a few moments and as 

recounted Gilberto Vilca "... I could hear Ernesto complained a 

lot ...". During the interrogation military realized foreign 

accent Ernesto TRAUBMANN, deciding apart. In that instant is 
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Gilberto last Vilca hear the victim, who says "... we are going 

to kill ...". The September 14, 1973, the witness was 

transferred to the National Stadium, being in the Ministry of 

Defense Ernesto TRAUBMANN Riegelhaupt which did not 

return to learn more. As regards the spouse of the victim, Mrs. 

Leontina Villanueva Hermosilla, days after September 11, 

1973, he received a call from the Santa Lucia Hotel at which it 

came, being informed at that time that the affected had left 

the Hotel on the 11th September and had to look after police 

arrived. He removed his belongings and found a card including 

through which she learned her husband militancy in the 

Communist Party. Since then, they continue telling the 

spouse, came to his home on several effective security 

opportunities that were identified as belonging to the 

Research Service, asking for her husband and searching the 

house. These situations are repeated until Mrs. Leontina 

Villanueva decided to change of address in January 1974. In 

December 1973, Mrs. Leontina Villanueva was cited Barracks 

Research, there was shown a passport photo of her husband 

and told him he had been detained at the Ministry of Defence 

on 15 September that year and from that place "had lost 

track." Since that time there is no more news about the 

impacted. Notably, Ernesto TRAUBMANN Riegelhaupt was 

born in 1924 in Czechoslovakia, was of Jewish descent and in 

1938 moved to Chile with his parents, later acquiring Chilean 

nationality. 

פשט על  שהצבא ליליל נודעאצל אמה, בזמן שלילי ותמרה ביקרו , 1974בחודש אוקטובר  .32

לברוח מהדירה של הן היו צריכות . ערב. בסנטיאגו היה מוטל עוצר מדי שןוהגיע לחפ הבית

עברו להסתתר במשך כמה ימים , פטרשל האם ובעלה  אמהתמרה, לילי,  .אמה לפני העוצר

  תמרה נדדו בעצמן בין מספר דירות מסתור. ולילי , כאשר . אח"כ הם התפצלופטרבמשרד של 

 הפדרציה עם בקשר הייתה גם לילי. הישראלית מהשגרירות פוליטי מקלט לקבלת פנתה לילי .33

 כי לכל ברור היה, דאז זוגה ובן לילי של הפוליטיים והפעילות הרקע לאור. ילה'בצ הציונית

 ולתינוקת לה תדאג ישראל שגרירות כי ציפתה ולילי, ביותר גבוהה סיכון ברמת נמצאת היא
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 בתור להמתין צריכה שהיא הודיעה ישראל שגרירות כי לה נמסר, זאת למרות. למסתור שלה

 זוכרת לילי שם, הציונית לפדרציה גם פנתה לילי. בתור 20 מספר היא וכי, מסתור לקבל כדי

, שלה לתינוקת ידאג הוא, אותה קחויי הביטחון כוחות שאם לה אמר ילה'בצ ר"בית ששליח

 . בעצמו את תמרה שיאמץ או ,בישראלשנמצא  לילי של לאח אותה יעבירש או

בנסיבות אלה, לילי החלה  .מדיני מקלט קבלת ואחרים לילי עבור ארגןפעל ל קתולי כומר .34

)החונטה הכירה רק לקבל מקלט  ותיכולוביתה לבדוק באמצעות הכומר באיזו שגרירות היא 

 .(אמריקאיות-לטינו מדינות היו וכולן, מדיני טעל הסכם מקלאיתה במדינות אשר חתמו 

גם לא מגרשת כאלה  , אךנותנת מקלט מדיני רות קולומביה לאהכומר מצא ששגרי

. הכומר ארגן קבוצה של נרדפים. בניין שגרירות ם השגרירותלמתחשמצליחים להגיע 

לקצינים. היה מדובר בשבוע שבו התקיימו ומול בית הספר מגרש גולף מאחורי קולומביה היה 

חגיגות שבוע האביב בצ'ילה והיו יחסית יותר אנשים ברחובות. לכן, היה זה זמן טוב יחסית 

 לשגרירות קולומביה.כנס יולהלצאת מדירת המסתור 

אנשים מבתי המסתור, הצליחו להתקדם ברחובות  20-חשיכה, יצאו כזמן הערב בב בשבת .35

שגרירות קולומביה. בלב כבד לילי השאירה את מתחם מעל הגדר לתוך  מבלי להיתפס, וקפצו

אצל משפחה באחד מבתי המסתור, שכן, היא לא ידעה מה הולך לקרות. בשגרירות הם  תמרה

ההפיכה(. הם היו בחצר  לאחרגילו כי אין אף אחד במתחם )בדיעבד התברר שהשגריר עזב 

בוצת הנרדפים החלה לדון מה לעשות. לפתע, והחלו לדפוק על דלת הבית. בהעדר כל מענה, ק

התחבאו בפנים , המשטרה הצ'יליאנית נכנסה למתחם. לילי וכמה אחרים פרצו לתוך הבית

עלם"(. י)החשש הגדול היה "להנכנסה למקום טלפון להתקשר להודיע שהמשטרה וחיפשו 

מעל גג הבית,  אנשים הצליחו להסתתר 2-3עוד אנשים הגיעו לחדר הדודים למטה.  7-לילי וכ

כל השאר נתפסו ע"י המשטרה, וביניהם אישה שלילי ואחד הצליח לברוח דרך מגרש הגולף. 

. למחרת הם שסבלו מעינויים מיניים מניחה כי גורלה היה דומה לזה של שאר הנשים שנעצרו

מה שקרה לאחרים הודיע  ,הצליח לצאת ממתחם השגרירותש הבחוריצאו מהמסתור. 

היה שם שומר של השגרירות  ,י בעת שלילי והאחרים פרצו למתחם)בדיעבד התברר כ

, ולכן, הוא הזמין את תהצ'יליאני המשטרהמודיעין  שנסחט על ידי הקולומביאנית 

 המשטרה(.

היה משבר דיפלומטי על רקע הפריצה של המשטרה הצ'יליאנית למתחם השגרירות  .36

לאומי -הקולומביאנית, אך לפחות לילי והאחרים היו מוגנים שם, בעת שהיה ניסיון בין

. לילי והאחרים פנו לכל מיני מדינות כדי במדינות אחרותלמצוא להם פתרון ומקומות מקלט 

הביאו ללילי את  השגרירות כשבוע במתחם לאחר לברר אפשרויות לקבלת ויזות לשם.

וגם ילדים של אחרים. הגיעו למקום נציגים משגרירות ישראל. נציגי  , תמרה,התינוקת שלה

אך מכיוון שמבקשי המקלט  רק ללילי והתינוקת שלה.אוכל להביא הציעו השגרירות שהגיעו 

לדאוג לאוכל בשביל כל  לילי התנגדה ואמרה להם שצריךהתחלקו במזון ואף בישלו יחד, 

בסופו של דבר שגרירות ישראל לא שלחה אוכל ודבר למתחם.  .הנצורים במתחם ולא רק לה

 .הקתולית הנצורים התקיימו תודות לעזרה מהכנסייה

וכרטיס טיסה לישראל )מצ'ילה,  ולתמרה,לה תעודת מעבר כחודש לילי קיבלה  בחלוף .37

לישראל(. משגרירות ישראל הזהירו את לילי שלא  , לאיטליה ומשםדה ז'נרו לארגנטינה, לריו

תעלה בבואנוס איירס לטיסת ההמשך לברזיל, אמרו לה שבבואנוס איירס יחכו לה נציגים 
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מהשגרירות הישראלית ומארגון הפליטים של האו"ם. הנחו אותה מראש לא להגיד לשלטונות 

 הארגנטינאים כי היא פליטה.

לילי נחקרה  איירס בבואנוס התעופה בשדה. מהמטוס תמרה עם ירדה לילי איירס בבואנוס .38

 לא יליאנים'צ) תמרה של תעודת זהות עם תמונה  ממנה בקשו רתהי בין, ארוכותבמשך שעות 

באותם הימים  ה, ובצ'ילמספיקה זהות ותעודת לארגנטינה להיכנס מנת על לדרכון זקוקים

 להיכנס להן נתנו בסוף .של תמרה מאביה יציאה ואישורלא הונפקו תעודות זהות לתינוקות(, 

 . להן חיכה לא אחד אף הגבולות ביקורת את עברוהן  כאשר. לארגנטינה

 הלכו הן. הקולומביאנית בשגרירות אתן יחד ששהתה נוספת מקלט מבקשת פגשו הן למחרת .39

 לנציגי הוועדה אמרו לותוהגב רתטמשכי ב ללילי ספרו שם ,ם"האו של הפליטים לוועדת יחד

 הישראלית השגרירות שעובדי התברר. לארגנטינה נכנסו לא ושבכלל מהמטוס ירדו לא שהן

 ידעו רק, הצלחה ללא הלילה כלבמשך  גורלן על מידע לקבל ניסו ם"האו ופקידי בארגנטינה

 , שםישראל לשגרירות הלכו הן. ברזילל לא וגם לארגנטינה נכנסוש לא אך, ילה'מצ יצאו ןהש

 29.11.1974. ביום אחר למלון הועברו ותמרה ולילי ,ארגנטינאים יהודים מלווים להן נתנו

 לילי ותמרה הגיעו לישראל.

 שלילי ותמרה כבר עזבו את צ'ילה. לאחרשל לילי הסתתרה והגיעה לשגרירות קולומביה  אאמ .40

כאמור, עדיין היה מבוקש על ידי שירותי הביטחון שם ) ארנסטו, שנרצחמספר חודשים לאחר 

 המבוקשים ביותר(. 20ברשימת הוא היה 

שנים עד שעצמותיו  20-נעלם במשך כ, היה ארנסטו, אביה של לילי טראובמן וסבה של תמרה .41

 .אותרו ונמסרו למשפחה

לאור המתואר, יש להניח כי לכל הפחות היו אמורים להיות אצל המשיבים מסמכים לגבי  .42

ישראל בבית שגרירות קולומביה פניית לילי למקלט בשגרירות ישראל שסורבה, לביקור נציגי 

 במהלך המשבר שם, והוצאת לילי ותמרה מצ'ילה לישראל. 

 

 4 המערערסיפור 

 

והתגורר עם משפחתו בעיר בצפון צ'ילה בשם  6, דניאל היה בן 11.9.1973-בזמן ההפיכה ב .43

Chuquicamata ,קשור לממשל איינדה, היה . אביו של דניאל, דוד סילברמן, מהנדס במקצועו

(. ביום Calama copper minesחשובים בצ'ילה )הנחושת המנכ"ל מכרות  ימש בתפקידוש

במהלך הפשיטה. אביו של  נרצחוההפיכה כוחות הצבא פשטו על המכרות, ואנשים רבים 

  .דניאל הצליח להימלט

בחלוף מספר ימים אביו של דניאל החליט להסגיר את עצמו, מתוך אמונה שלא עשה שום  .44

פשע. הוא הועמד לדין בבית דין צבאי, בהאשמה שקרית כי גנב כספים מהמדינה, ובמשפט 

שנות מאסר. בדומה לחבריו, אביו של דניאל סבל מעינויים  13-ללא זכות להגנה הוא נידון ל

 נויים בחשמל עם אלקטרודות המחוברות לאיבר המין. קשים וממושכים, כולל עי

אותו, את  תאמו של דניאל לקחהסגיר את עצמו לידי הצבא, התאפשר ל אביורק לאחר ש .45

בהמלצת המפקד  אחיו בן העשר ואת אחותו בת השמונה, במכונית לסנטיאגו, בירת צ'ילה.
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מונף על הרכב, כאשר  דגל לבן עםשלושה ימים במשך הצבאי המקומי בעיר קלמה, הם נסעו 

  היה חוסר ודאות לגבי הסיכוי שלהם להגיע לסנטיאגו מבלי להיעצר.

אביו של דניאל נחטף מבית המאסר בסנטיאגו ע"י סוכני השב"כ הצ'יליאני  4.10.1974ביום  .46

(DINA והועלם. גורלו של דוד סילברמן לאחר שנחטף והועלם לא ידוע בברור, והגיעו )

בין היתר, נודע למשפחה כי כתוצאה מהעינויים הקשים, במהלך  –למשפחה מספר גרסאות 

אביו של דניאל הובא לבי"ח צבאי כדי שיקטעו לו את היד. מאחר שידו נקטעה,  1976שנת 

כוחות הביטחון כבר לא היו יכולים לשחרר אותו, אחרת הוא היה עדות חיה לעינויים ולפשעי 

הוצא להורג  דניאל של יואביתה, כי גרסה אחרת שהגיעה למשפחה הי ;משטר פינושה

 Jose הוא שהה בבית עינויים ;, כשבועיים לאחר שנחטף מבית הסוהר1974באוקטובר 

Domingo Cañas  ,הו גם הם שם, וככל הנראה שש פי עדויות בשבועה של מספר אנשים-על

נהגה להפיץ  )יצוין כי החונטה של פינושה שם מצא את מותו, או בבית עינויים אחר

 דיסאינפורמציה כדי להלך אימים ולהטריד משפחות של אנשים שהועלמו או נעצרו(. 

ועדות האמת בצ'ילה בעניין דוד סילברמן, נציג ישראלי הגיע פי מר חוליו לקס שהעיד בפני -על .47

משם וסייע  )את מר לקס( , חילץ אותוJosé Domingo Cañas siteלמרכז המעצר והעינויים 

 ע למדינת ישראל.לו להגי

רק שנים  , המשפחה קיבלה1974מצא את מותו בשנת  שדוד סילברמןהגרסה יצוין כי את  .48

, בעקבות מתן עדויות של אנשים מסוימים ובעקבות משפטים 90-רבות אח"כ, בסוף שנות ה

תהליכים שהונעו בין השאר כאשר נשיא ארצות  .לשעבר DINA שנערכו בצ'ילה לסוכני

 בנוגע למעורבות אמריקנית בצ'ילה.  CIA-ים של סוכנות ההברית שחרר מסמכ

על מהחונטה של פינושה ידיעות, פורמליות או לא,  הלא קיבלמכל מקום, המשפחה מעולם  .49

 . של דוד סילברמן מותו

לא בחיים  דודלעזוב את צ'ילה מתוך הבנה ותחושה ש המשפחה קיבלה החלטה ,1977בשנת  .50

 לאחיו ולאחותולו, להכרה שייטב  של דניאל וועקב אירועים שונים במדינה, שהביאו את אמ

. עד היום המשפחה לא קיבלה את גופתו של דוד סילברמן, או כילדים, לגדול במקום אחר

בדו"ח ועדת פרטים על המקום והמועד בו הוא נרצח, והוא מופיע ברשימת האנשים שהועלמו 

Rettig: 

On October 4, 1974, David SILBERMAN GUROVICH, an 

engineer and active Communist, who was the former general 

manager of the Cobre-Chuqui company [copper mine] 

during the Popular Unity government, disappeared. A war 

tribunal had sentenced him to thirteen years in prison (cf. 

report on the Second Region). In contrast to the others tried 

and sentenced in Calama, on September 30, 1973 David 

Silberman was transferred to the prison in Santiago to serve 

his sentence (a number of those who worked with Silberman 
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at Cobre-Chuqui and who were sentenced were executed 

without any due process of law in October 1973 by a military 

delegation from Santiago). 

In a complex operation involving switched identities, 

telephone tapping, falsified documents, and other devices, 

DINA agents abducted David Silberman from prison. Many 

witnesses have testified that he was held at the José Domingo 

Cañas site where he was subjected to intense torture. Some 

witnesses also say that he was later held at Cuatro Alamos 

and disappeared from there in late October.  

The subsequent court process was able to establish that 

David Silberman was taken from prison by an army officer 

who was using a false identity, and that known DINA agents 

were behind the operation. Confronted with the court 

evidence, the DINA presented a report attributing the action 

to the MIR and specifically to an alleged member of the MIR 

named Claudio Rodríguez, who was killed in a gun battle, 

and who they claimed was carrying false military 

identification papers. In the court case, representatives of 

the National Prison Service stated that Claudio Rodríguez 

was not the person who took David Silberman out, and that 

the document used for that purpose was not the one that 

DINA claimed had been found on him. They also said that 

the alleged officer had arrived in a DINA vehicle, and was 

accompanied by known DINA members. The government 

supported the DINA account, and did so in a letter by the 

president to Silberman's family. 

The Commission believes it is possible to come to the 

conviction that the DINA was responsible for abducting 

David Silberman, and that he disappeared in its hands in 

violation of his human rights. 

, היא סבלה ממעקב מתמיד של 1977עד שמשפחת סילברמן עברה למדינת ישראל, בשנת  .51

בוד במקצועה כרופאה נשללה הזכות לעאמו של דניאל מכוחות הביטחון של פינושה, 

ההכנסות המועטות מעסק התפירה ן והיא וילדיה חיו מ ,וטרינרית וכחוקרת באוניברסיטה
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תחת מעקב משטרתי צמוד ומתמיד, ביתם היה נתון לפשיטות  היושל סבתא של דניאל. הם 

הושפלו ברחובות ע"י כוחות הביטחון, וחיו בפחד מתמיד רבות כאמצעי הטרדה והפחדה, הם 

 . רמו של דניאל תיעצשגם א

גם לאחר שדניאל, אחיו, אחותו ואימו הגיעו למדינת ישראל, הם לא חזרו לשגרת חייהם. אמו  .52

של דניאל לא התחתנה בשנית, היא וילדיה השקיעו את חייהם בניסיון לאתר את בעלה 

ואביהם שהועלם, ובניסיון להיאחז בכל בדל מידע ושמועה שהגיעו אליהם )דבר המוכר 

 ת ישראל, במקרי חטיפת חיילים(.במדינ

בעקבות הגשת העתירה בעניין הקשר של מדינת ישראל עם החונטה בצ'ילה, ופרסומים לגביה  .53

 שר עם הח"מ וביקש להצטרף לעתירה.שזכו להדים רבים בישראל ובחו"ל, דניאל יצר ק

המקרים המפורסמים ברחבי העולם מן המקרה של היעלמות מר דוד סילברמן, היה אחד  .54

מנת לאתר -והליגה נגד השמצה בארה"ב פעלו על 2וסמל לפשעים של משטר פינושה. ארה"ב

 מידע לגביו.

 

 

 כל המסמכים המבוקשים בחשיפתעוצמת האינטרס הציבורי  .ג

 

הציבורית העצומה לחשיבות ראוי כב' ביהמ"ש קמא שגה כאשר התעלם או לא נתן משקל  .55

ישראליים בפשעים נגד האנושות ובהפרות הם העוסקים במעורבות ובסיוע המסמכי חשיפתב

לכתב העתירה  28-39)סעיפים  חמורות של זכויות אדם שביצעה החונטה של פינושה בצ'ילה

  המתוקנת(.

ביצע פשעים נגד האנושות והפרות חמורות ביותר של זכויות אדם בתוך צ'ילה  משטר פינושה .56

 ומחוץ לה. מדובר באחד מהמשטרים הנוראיים והמגונים ביותר שהיו במאה שעברה. 

מהמסמכים שנחשפו בארה"ב, עולה כי ארה"ב הייתה מעורבת בהחלשת ממשל איינדה  .57

נאים להפיכה הצבאית הרצחנית ביום שנבחר בבחירות דמוקרטיות, ותרמה רבות ליצירת הת

נתבקש מידע כדי לדעת אם גם מדינת ישראל הייתה  הערעור ת. לכן, בבקשה נשוא11.9.19733

 מעורבת בכך. זאת ועוד, יש לזכור כי טרם ההפיכה שהעלתה את פינושה לשלטון, היה ניסיון

 .29.6.1973, ביום כשלש להפיכה צבאית נוסף

 National Commission for Truth and) בצ'ילה בצו נשיאותי שהוקמה Rettigדו"ח ועדת  .58

Reconciliation נשים, גברים  2,920היו  11.3.1990לבין  11.9.1973, מצא כי בין 1991(, משנת

(, 4.8%(, בניסיון לברוח משוביהם )38.5%(, נחטפו ונרצחו בעינויים )45.2%) שהועלמווילדים 

(. העלמת 2.8%) הורג בהחלטות טריבונלים צבאיים( ובהוצאות ל4.4%במהלך הפגנות )

פי הדו"ח, כדי להלך אימים על הציבור והמשפחות, לא לקחת אחריות על -האנשים נועדה על

                                                 
2 

https://foia.state.gov/searchapp/DOCUMENTS/pinochet90/b6.PDF;https://foia.state.gov/searchapp/DOCUMENTS/pinochet

.9378/PDF ;https://foia.state.gov/searchapp/DOCUMENTS/pinochet.9377/PDF 

 
3 https://history.state.gov/milestones/1969-1976/allende ; http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/nsaebb8i.htm  

 

https://foia.state.gov/searchapp/DOCUMENTS/pinochet/90b6.PDF
https://foia.state.gov/searchapp/DOCUMENTS/pinochet/90b6.PDF
https://foia.state.gov/searchapp/DOCUMENTS/pinochet/9378.PDF
https://foia.state.gov/searchapp/DOCUMENTS/pinochet/9378.PDF
https://foia.state.gov/searchapp/DOCUMENTS/pinochet/9377.PDF
https://history.state.gov/milestones/1969-1976/allende
https://history.state.gov/milestones/1969-1976/allende
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/nsaebb8i.htm
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ו רצח, ולעיתים סתם כדי להתעלל. בין היתר, היו חותכים את הבטן של הנרצח טרם השליכ

 .4את הגופה לים, על מנת שלא תצוף

 National Commission on Political)בצ'ילה שהוקמה בצו נשיאותי  Valechבדו"ח ועדת  .59

Imprisonment and Torture מקרים של עינויים שנכנסו  28,459, נמצאו 20045(, משנת

כל כמעט . למנדט של הוועדה )מקרים שלא הסתיימו במוות(, ביניהם, נשים, גברים וילדים

. בדו"ח מתוארות שיטות העינויים מינייםהנשים העידו בפני הוועדה כי עברו עינויים 

  השכיחות. בין היתר:

מכות באגרופים ובעיטות, מכות עם חפצים )נשק, מקלות, צינור גומי(,  – הכאה חוזרת .א

זריקת חפצים על עצור, הכאה עם חפצים גמישים )למשל שוט(, מכות בשתי האוזניים 

במקביל, מכות חוזרות באיברים רגישים בגוף )בעיניים, בפה, באף, באשכים, בחזה, 

ור לעבור בין שני טורים מקבילים של בצוואר, ובווגינה(, "סמטה חשוכה" )להורות לעצ

, קפיצה ודריכה על גוף העצור, דחיפת העצור במדרגות, גרירת העצור (אנשים שיכו אותו

 על הרצפה או המדרגות באמצעות משיכת השיער או הצוואר שלו וכדומה.

תלישת איברים )ציפורניים ושיניים(, חיתוך איברים  – גרימת חבלות גופניות מכוונת .ב

ת סכין )ידיים, רגליים, איברי מין, וכדומה(, גרימת שברים מכוונת )ידיים, באמצעו

רגליים, כפות רגליים ואצבעות(, גרימת נזק לשמיעה )למשל, באמצעות ירי ליד 

האוזניים(, גרימת איבוד דם עד לאובדן הכרה, הכנסת מסמרים וחפצים דוקרים אחרים 

 צור.לגוף, נסיעה עם רכב על הגפיים או הגוף של ע

 תליה באופנים שונים באמצעות הגפיים, עם חבל או על מוט. – תליה .ג

החזקה של עצורים זמן ממושך בתנוחות לא נוחות כדי לגרום לסבל.  – תנוחות כפויות .ד

למשל, עמידה ממושכת, ישיבה קשור לכיסא, עמידה עם פנים לקיר וידיים למעלה, 

 ויה הובילה לענישה.כריעה עם ידיים מאחורי הראש. תזוזה מהתנוחה הכפ

יכיים, לשון, חשמול איברים רגישים )בית שחי, רקות, עיניים, אוזניים, פה, חנ – חשמל .ה

גינה, אשכים, רקטום, פצעים פתוחים ועוד(, לעיתים תוך שפיכת מים חזה, פטמות, פין, ו

כדי להעצים את הולכת החשמל, "גריל" )כבילת עצור למיטת מתכת וחיבור אלקטרודות 

 " )שימוש במוט חשמל כדי לחשמל במקומות נבחרים בגוף(.cattleות רגישים(, "למקומ

איומים על מה שיקרה לעצור ולצדדים שלישיים )למשל, בני משפחה(, איומים  – איומים .ו

ברצח, על העלמה או עינויים של העצור. מעצר בפועל של קרובי משפחה של העצור, כולל 

 בהם. עלפגוילדים, והצגתם לעצור תוך איום 

ירי בנשק לכיוון עצור או לאוויר כדי להפחיד אותו, והוצאה  – הוצאה להורג מדומה .ז

 להורג מדומה של עצורים אחרים כדי להפחיד את העצור אותו רוצים לחקור.

כפייה של אכילת פסולת גוף )שתן וצואה(, זריקת פסולת על עצור, כפייה של  – השפלות .ח

יה על עצור לזחול על הרצפה, כפייה על עצור להתנצל נשיקת עצור את נעלי החיילים, כפי

                                                 
4 http://www.usip.org/sites/default/files/resources/collections/truth_commissions/Chile90-Report/Chile90-Report.pdf  
5 http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/com_valech/Informe_complementario.pdf ;  

http://www.derechoshumanos.net/paises/America/derechos-humanos-Chile/informes-comisiones/Informe-Comision-Valech.pdf  

http://www.usip.org/sites/default/files/resources/collections/truth_commissions/Chile90-Report/Chile90-Report.pdf
http://www.usip.org/sites/default/files/resources/collections/truth_commissions/Chile90-Report/Chile90-Report.pdf
http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/com_valech/Informe_complementario.pdf
http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/com_valech/Informe_complementario.pdf
http://www.derechoshumanos.net/paises/America/derechos-humanos-Chile/informes-comisiones/Informe-Comision-Valech.pdf
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על דעותיו הפוליטיות ותפיסות עולמו, כפייה של שירת שירים בניגוד להשקפת עולמו של 

 גזירת שיער.והעצור, 

 כפייה על עצור להתפשט ולהיות ערום בחקירה כדי ליצור תחושת פגיעות. – הפשטה .ט

ולית, איומים באונס של העצור ובני שימוש באלימות מינית מיל – אלימות מינית .י

משפחתו, אונס מדומה )לדמות אונס כדי להפחיד את העצור(, ביצוע עינויים מיניים של 

עצורים אחרים או בני משפחה של עצור בנוכחותו, תקיפות מיניות ואונס כולל של 

ין עצורים קטינים, הכנסת חפצים לווגינה או הרקטום, כפייה על עצורים לקיים יחסי מ

עם עצורים אחרים או בני משפחה, הכנסת בעלי חיים )חולדות, עכברים, עכבישים 

וחרקים אחרים( לפה, לרקטום ולווגינה, ואונס באמצעות כלבים מיוחדים שאומנו לכך. 

על פי הדו"ח, כל הנשים שנעצרו סבלו מאלימות מינית. גם נשים בהריון נאנסו. היו נשים 

 שנאנסו בנוכחות ילדיהם.

 .יה לצפות בעינויים של עצורים אחריםכפי .יא

 כפייה על עצור לירות על עצמו בראש עם אקדח בו נמצא כדור בודד. – רולטה רוסית .יב

כליאה ממושכת בבידוד, בתאים קטנים בהם לא ניתן כלל לזוז  – כליאה לא אנושית .יג

 והעצור עושה צרכיו על עצמו, ובתאים עם חרקים ובעלי חיים אחרים.

 .גשל מזון, מים וקורת גמניעה מכוונת  .יד

 מניעת שינה. .טו

"צוללת" )הכנסת ראש העצור לתוך מיכל עם נוזל(, "צוללת יבשה" )הכנסת ראש  – חנק .טז

 העצור לתוך שקית פלסטיק(, מילוי בכפייה של העצור במים עד לחנק.

חשיפה לטמפרטורות נמוכות )כפייה על אדם לשכב  – חשיפה לטמפרטורות קיצוניות .יז

 ערום בשלג( או גבוהות )החזקת עצור חשוף בחום המדבר(.

, פורסם כי מספר האנשים שנרצחו או הועלמו 20116 , משנתValechועדת של  המשליםבדו"ח  .60

 .אלף אנשים 38,000-וכי מספר קורבנות העינויים עומד על כ 3,195עומד על 

 ,Army, Navy, Air Force) ת הנ"ל, בעינויים השתתפו כל זרועות הביטחוןעל פי הדו"חו .61

(Carabineros שוטרים , , כאשר ביחידות המודיעין שרתו חייליםותוהמודיעין הצ'יליאני

כלומר, תיאורטית כל חייל צ'יליאני . מכל זרועות הביטחון האחרות ןשהופנו אליהואזרחים 

וסבה של  1 המערערת. כך למשל, אביה של בעינוייםהשתתף גם שישראל אימנה ייתכן כי 

 Lieutenant Colonel , עונה ונרצח במשרד ההגנה הצ'יליאני בסנטיאגו ע"י2 המערערת

Roberto Guillard . נחטף והועלם ע"י סוכני השב"כ הצ'יליאני,  4 המערעראביו שלDINA. 

להלן, פרטי  במספרים שונים.שנות החונטה, אם כי  17העינויים והרציחות נמשכו לאורך כל  .62

 שירותי המודיעין הצ'יליאנים שהיו מעורבים בדיכוי ובעינויים:

Central Nacional de Informaciones (CNI) 

Centro de Inteligencia Regional (CIRE) 

Comando Conjunto 

                                                 
6 http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2011/10/Valech-1.pdf 

http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2011/10/Valech-1.pdf
http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2011/10/Valech-1.pdf
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Comando de Vengadores de Mártires (COVEMA) 

Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) 

Dirección Nacional de Inteligencia (DINA)  

Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) 

Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) 

Servicio de Inteligencia Militar (SIM) 

Servicio de Inteligencia Naval (SIN) 

הרשימה , מוכרים וסודיים )מרכזי מעצר ועינויים 1,132 רשימה של איתרה Valechועדת  .63

 (.הערעורלבקשת המידע נשואת  צורפה

בנוסף על הפשעים שעשה משטר פינושה בתוך צ'ילה, המשטר רדף ורצח מתנגדים לו בכל  .64

מבצע  – "מבצע קונדור"רחבי הגלובוס, כולל בבירת ארה"ב. בין היתר, צ'ילה נטלה חלק ב

המשטרים הצבאיים בצ'ילה, ארגנטינה, בוליביה, ברזיל ופרגוואי, שהיה מכוון מתואם של 

, נתבקש גם מידע על הערעור)בבקשה נשואת  לאיתור, תפיסה, עינוי וחיסול של פעילי שמאל

 ישראל בפשעים אלה(. מעורבות

כאשר התעלם או לא נתן משקל מספק לעוצמת האינטרס הציבורי, גם כב' ביהמ"ש קמא שגה  .65

לאור העובדה כי פשעי החונטה של פינושה היו ידועים היטב לגורמים הרלוונטיים אצל 

 74-77)סעיפים  בזמן אמת, ולמרות זאת הם המשיכו ליתן לה סיוע ביטחוני 2-3המשיבים 

 לכתב העתירה המתוקנת(.

מיד עם ההפיכה  –, ידעה היטב על המתרחש בצ'ילה בזמן אמת כמו כל העולם, מדינת ישראל .66

הצבאית צ'ילה הפכה למדינת מצורעת ומבודדת, והחלו הדיווחים על המעצרים ההמוניים 

רוב ההחלטות באו"ם לגנות את ישראל נמנעה או הצביעה נגד מדינת זאת, שנעשו שם. למרות 

אחר את הקשר שלה עם החונטה גם ל ישראל אף הדקהמדינת צ'ילה ומצב זכויות האדם שם. 

 . בין היתר:שארה"ב צמצמה את הסיוע שנתנה

" בעניין מצב זכויות האדם בצ'ילה מספטמבר Amnesty Internationalבדו"ח ארגון " .א

צ'יליאנים נעצרו ע"י כוחות הביטחון,  40,000-, פורסם כי ישר לאחר ההפיכה כ19747

עצורים פוליטיים הוחזקו באצטדיון  7,000-וכהעינויים היו פרקטיקה שכיחה וממוסדת, 

הלאומי בסנטיאגו, אשר הפך למרכז עינויים המוני )בין היתר, התברר בדיעבד כי עונה 

 (.Charles Hormanונרצח שם האזרח האמריקאי 

(, O.A.Sאמריקאית לזכויות אדם בארגון מדינות אמריקה )-הוועדה הבין 14.9.1973-ב .ב

מיוחדת לגבי צ'ילה, ובכלל זה, להכין דוחות על המתרחש  החליטה להפעיל פרוצדורה

, הוועדה פרסמה 25.10.1974שם. הוועדה הכינה ארבעה דוחות חמורים ביותר: ביום 

-פורסם דו"ח חריף נוסף ונתקבלה החלטה ב 26.6.1976; ביום 8דו"ח חריף נגד החונטה

O.A.S
במדינה ומגנה את  , הקוראת לחונטה לנקוט בצעדים לשמירה על זכויות האדם9

                                                 
7 https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/amr220011974eng.pdf  
8 http://www.cidh.org/countryrep/Chile74eng/TOC.htm  
9 http://www.cidh.org/countryrep/Chile76eng/chap.10.htm  

https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/amr220011974eng.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/amr220011974eng.pdf
http://www.cidh.org/countryrep/Chile74eng/TOC.htm
http://www.cidh.org/countryrep/Chile74eng/TOC.htm
http://www.cidh.org/countryrep/Chile76eng/chap.10.htm
http://www.cidh.org/countryrep/Chile76eng/chap.10.htm
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, בו 10פורסם עוד דו"ח 11.2.1977המשך הפרות זכויות האדם והשימוש בעינויים; ביום 

פורסם דו"ח חריף  9.8.1985נקבע כי מצב זכויות האדם החמור בצ'ילה נמשך; ביום 

 , לפיו, ההפרות השיטתיות של זכויות אדם בצ'ילה נמשכות. 11נוסף

י החוץ בקונגרס האמריקאי בעניין מצב זכויות נערך שימוע בוועדת יחס 1976בשנת  .ג

חשף את  השימוע . פרוטוקולDonald Fraser, בראשות חבר הקונגרס 12האדם בצ'ילה

קצה הקרחון של היקף הזוועות המתרחשות בצ'ילה, ובפרט את השימוש הנרחב 

והשיטתי של כוחות הביטחון בעינויים. השימוע שנערך, והמאבק הפומבי של חברי 

אמריקאים לעצור את הסיוע הצבאי האמריקאי לפינושה, ולשיפור מצב וסנאט  קונגרס

זכויות האדם בצ'ילה, מעוררים כבוד, בהשוואה לחדלות האישים ואובדן המוסר 

שי צבא מכל הקשת הפוליטית פוליטיקאים ואנככלל,  –האנושי של צמרת מדינת ישראל 

לא רק שלא ביקרו את מצב זכויות האדם בצ'ילה ואת הקשר של ישראל עם בישראל, 

 .פינושה, אלא נהרו כדי "לגזור קופונים", ולא התקיים ולו דיון אחד בכנסת בעניין

על פי החוק האמריקאי דאז, מדינה המעורבת בהפרות חמורות של זכויות אדם, לא  .ד

 1973ארד קנדי קרא באוקטובר הייתה יכולה לרכוש נשק מארה"ב. לכן, הסנאטור אדו

לעצור כל סיוע כלכלי לצ'ילה, למעט סיוע לצרכים הומניטאריים. ההצעה נדחתה אך 

 1975הוחלט להמליץ לנשיא ניקסון לפנות לחונטה כדי שתשפר את דרכיה; בשנת 

הסנאטור קנדי העלה את הצעתו והיא שוב נדחתה תוך המלצה לנשיא כי ילחץ על 

, לנוכח העדר השיפור במצב 18.2.1976פרות זכויות האדם; ביום החונטה להפסיק את ה

זכויות האדם בצ'ילה, הסנאטור קנדי הציע להפסיק את כל הסיוע הצבאי לצ'ילה, כל 

התקיים אמברגו  1976-1978עוד שלא יופסקו ההפרות. ההצעה התקבלה ובין השנים 

 Alan"ב. הסנאטור צ'ילה לא קיבלה כל סיוע צבאי מארהבעיקרון ו ,נשק אמריקאי

Cranston  מדוע לבזבז כסף על רודנים ולספק להם שתמך בהצעה, שאל שאלה רטורית"

גבר המשבר בין צ'ילה  21.9.1976; ביום נשק שנועד רק לדיכוי של העם שלהם?"

לארה"ב, כאשר שר ההגנה לשעבר בממשלת איינדה, מר אורלנדו לטלייר, והעוזרת שלו 

רכב שפוצץ אך שרד את הפיצוץ(, נרצחו ע"י שליחי החונטה רוני מופיט )בעלה היה ב

ארה"ב. ממשל קרטר ביקש מהחונטה להסגיר את האחראים לרצח,  בבירתהצ'יליאנית 

והחונטה סירבה. הממשל בתגובה הפעיל סנקציות מסוימות )בין היתר, חיל הים 

ריקה הצ'יליאני לא הורשה להשתתף בתרגילי הים המשותפים של חיילות יבשת אמ

(UNITAS בסופו של דבר, הלחץ האמריקאי הביא לפירוק החונטה את השב"כ .))

החונטה  1978(, ובשנת CNI)הוקם ארגון חדש  13.8.1977בצו מיום  DINAהצ'יליאני 

(; אמנם ממשלת ארה"ב הגבילה 1984הסירה את מצב המצור בצ'ילה )הוחזר בשנת 

ני האמריקאי לצ'ילה, אך החונטה את הייצוא הביטחו 1976-1980מאוד בין השנים 

הייתה יכולה לרכוש ייצוא ביטחוני ממדינות אחרות באמצעות הלוואות כספיות שלקחה 

                                                 
10 http://www.cidh.org/countryrep/Chile77eng/INDEX.htm  
11 http://www.cidh.org/countryrep/Chile85eng/TOC.htm  
12 Chile: The Status of Human Rights and its Relationship to U.S. Economic Assistance Programs: Hearings before the 

Subcommittee on International Organizations of the Committee on International Relations, (April 29 1976): 

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=pur1.32754074679659;view=1up;seq=9  

http://www.cidh.org/countryrep/Chile77eng/INDEX.htm
http://www.cidh.org/countryrep/Chile77eng/INDEX.htm
http://www.cidh.org/countryrep/Chile85eng/TOC.htm
http://www.cidh.org/countryrep/Chile85eng/TOC.htm
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=pur1.32754074679659;view=1up;seq=9
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בארה"ב; עם בחירת הנשיא רונלד רייגן, היחסים השתפרו וחלק מהסנקציות הוסרו, אך 

היחסים נותרו מתוחים. בין היתר, נוצר משבר ביחסים כאשר הפרופסור האמריקאי 

והועלם בדרום צ'ילה )על פי  4.1.1985, נחטף ביום Boris Weisfeilerיקה, מר למתמט

 Coloniaההערכות, הוא נחטף על ידי כוחות הביטחון של החונטה למושבה הנאצית 

Dignidad שם העצורים עברו עינויים קשים ביותר(; בכהונתו השנייה של רייגן הוא ,

חמה הקרה עמדה לקראת סיום, "העולם היה פחות סובלני לחונטה, בעיקר מאחר שהמל

השתנה" אך החונטה בצ'ילה לא, והצטיירה כשריד מיותר מהעבר. בין היתר, ארה"ב 

נמנעה בהצבעות על הלוואות שצ'ילה רצתה לקבל, ואף תמכה בהחלטת האו"ם שגינתה 

 את המשך הפרות זכויות האדם החמורות בצ'ילה.

טה המגנה את צ'ילה, מביעה דאגה מיוחדת מליאת האו"ם קיבלה החל 16.12.1977ביום  .ה

וכעס על הפרות זכויות האדם של העם צ'יליאני, ודורשת מהחונטה לשים סוף 

להניב  החללאומי -)הפעם ישראל הצביעה בעד ההחלטה(. הלחץ הבין אלהלפרקטיקות 

רק החונטה סירבה במשך שנים לאפשר לנציגי האו"ם לבקר בצ'ילה )אפשרה  –פירות 

ועדת אד הוק לצ'ילה מטעם מועצת  1978(, ולכן, עד לשנת מסוימים זכויות אדםלארגוני 

זכויות האדם של האו"ם, הכינה דוחות חריפים נגד החונטה על בסיס ראיונות ותיעוד 

ביום ו ,1978בחודש יולי  הוועדההחונטה התירה את ביקור נציגי שאספה מחוץ לצ'ילה. 

על אף השיפור בהיבטים מסוימים , לפיו, 13ביותרפרסמה הוועדה דו"ח חריף  25.10.1978

חדשות, בין היתר, המעצרים  תביחס לשנים קודמות והעדר דיווחים על היעלמויו

הפוליטיים והעינויים נמשכו, ועדיין לא נודע גורלם של אנשים רבים שהועלמו ע"י כוחות 

 הביטחון של החונטה. 

כשליח המיוחד לצ'ילה. למרות  Abdulaye Dieyeהאו"ם החליט למנות את  1979בשנת  .ו

שהחונטה סירבה לאפשר את כניסתו למדינה, הוא הצליח לאסוף עדויות חשובות על 

, בהתחשב שהמצב 1990הנעשה שם, והאו"ם השאיר את התפקיד על כנו עד לינואר 

 הבעייתי של זכויות האדם שם לא נפתר.

האזרחית הבריטית, ד"ר  על רקע רציחתה של 1978הוטל אמברגו נשק בריטי בשנת  .ז

Sheila Cassidy את האמברגו מטעמים  מרגרט תאצ'ר הסירה 1980בשנת . אמנם

-שונים, אך להבדיל מישראל, בריטניה לא היססה לגנות את צ'ילה בפורומים בין

 לאומיים שונים.

לא אושרו עוד מכירות נשק כעיקרון , 1981לאחר בחירת מיטראן לנשיא צרפת בשנת  .ח

 לצ'ילה.

את  2-3רה של החלטות שנתקבלו במליאת האו"ם, הייתה אמורה להעביר למשיבים שו .67

 בין היתר:, צ'ילה גונתה מדי שנה. 1989ועד לשנת  1974המסר. משנת 

, אשר בין היתר, הביעה דאגה מהדיווחים על 3219נתקבלה החלטה מס'  6.11.1974ביום  .א

ועינויים בצ'ילה. ההחלטה ההפרות החמורות של זכויות האדם, שלילת חיים וחירות 

אנושיים או -יחס או עונשים אכזריים, בלתי ,עינוייםדחתה את הקבילות של כל 

 . ההחלטה קראה לחונטה לשחרר את כל העצורים הפוליטיים.משפילים

                                                 
13 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/33/331  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/33/331
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/33/331
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, אשר בין היתר, הביעה דאגה מההפרות 3448נתקבלה החלטה מס'  9.12.1975ביום  .ב

ותופעת העינויים בצ'ילה. ההחלטה קבעה כי  החמורות השיטתיות של זכויות האדם,

הפרקטיקה של העינויים, היחס הלא תקין, והמעצרים השרירותיים הם ממסדיים, 

מטעם ובאחריות החונטה. ההחלטה גינתה את החונטה אשר סירבה לאפשר את כניסה 

לצ'ילה של ועדת אד הוק מטעם מועצת זכויות האדם של האו"ם )הוקמה בהחלטה מס' 

 (.27.2.1975מועצת זכויות האדם של האו"ם, ביום של  8

, אשר בין היתר, חזרה על כך שההפרות 31/124נתקבלה החלטה מס'  16.12.1976ביום  .ג

החמורות של זכויות אדם בצ'ילה הן שיטתיות וממסדיות. ההחלטה גינתה כל סוג 

, ההחלטה . כמו כןאנושיים או משפילים-יחס או עונשים אכזריים, בלתי, עינויים של 

קראה לחונטה לעצור לאלתר את הפרקטיקה של העינויים, לתת מידע על האנשים 

שהועלמו, ולשחרר את כל מי שנעצרו רק מטעמים פוליטיים ולא נפתח נגדם הליך 

 משפטי פלילי.

, אשר בין היתר חזרה על ההחלטות 32/117נתקבלה החלטה מס'  16.12.1977ביום  .ד

ל המשך העלמת האנשים ועל כך שהיא לא מספקת מידע הקודמות, גינתה את החונטה ע

 ממשי על מקום הימצאם של מי שהועלמו.

, אשר הקימה קרן מיוחדת למתן סיוע 33/174נתקבלה החלטה מס'  20.12.1978ביום  .ה

משפטי, הומניטארי וכלכלי, לצ'יליאנים שזכויות האדם שלהם מופרות במתקני המעצר, 

 תם.ולצ'יליאנים שהחונטה הגלתה או

, אשר בין היתר, חזרה על ההחלטות 33/175נתקבלה החלטה מס'  20.12.1978ביום  .ו

ברכה את החונטה על כך שאפשרה לוועדת אד הוק מטעם מועצת זכויות והקודמות, 

האדם של האו"ם לבקר בצ'ילה. ההחלטה גם ברכה על כך שמצב זכויות האדם בצ'ילה 

. ההחלטה 1978חדשות בשנת  תהיעלמויו השתפר ביחס לשנים הקודמות וכי לא דווח על

גינתה את החונטה על המשך ההפרות החמורות של זכויות האדם ועל אי מסירת מידע 

לחונטה לעצור לאלתר שוב מספק על גורל האנשים שהועלמו. כמו כן, ההחלטה קראה 

  את הפרקטיקה של העינויים ולהחזיר את המעמד של צ'יליאנים שהוגלו.

, אשר בין היתר, ברכה על ביקורה בצ'ילה 33/176נתקבלה החלטה מס'  20.12.1978ביום  .ז

 של ועדת אד הוק מטעם מועצת זכויות האדם והכירה בחשיבות הוועדה.

, אשר בין היתר חזרה על ההחלטות 34/179נתקבלה החלטה מס'  17.12.1979ביום  .ח

שונים,  הקודמות, הביעה צער על כך שמצב זכויות האדם בצ'ילה הוחמר בהיבטים

הביעה דאגה מכך שבבית הקברות בסנטיאגו נמצאו מאות קברים לא מסומנים, גינתה 

את הסירוב של החונטה לתת פרטים על גורל האנשים שהועלמו ואת העלייה במספר 

מקרי העינויים. עוד קראה ההחלטה לצ'ילה לבטל את ההכרזה על מצב החירום, אשר 

 דם של העם הצ'יליאני.החונטה ניצלה כדי להפר את זכויות הא

, אשר בין היתר, גינתה את החונטה על 35/188נתקבלה החלטה מס'  15.12.1980ביום  .ט

המשך ההידרדרות במצב זכויות האדם בצ'ילה, והביעה דאגה כי עדיין גורל האנשים 

 שהועלמו לא ידוע.



 22 

על , אשר בין היתר, גינתה את החונטה 36/157נתקבלה החלטה מס'  16.12.1981ביום  .י

המשך ההידרדרות במצב זכויות האדם בצ'ילה, והביעה דאגה כי עדיין גורל האנשים 

שהועלמו לא ידוע. ההחלטה גינתה את המשך העינויים, המעצרים על רקע פוליטי, 

 וההגבלות הקשות על חופש הביטוי וחופש ההתאגדות.

גה מהעדר , אשר בין היתר, הביעה דא37/183נתקבלה החלטה מס'  17.12.1982ביום  .יא

השיפור במצב זכויות האדם בצ'ילה, ומהסירוב של החונטה למסור מידע לגבי האנשים 

 שהועלמו. ההחלטה קראה לחונטה לשים סוף למתקני המעצר הסודיים ולעינויים.

, אשר בין היתר, הביעה דאגה מהעדר 38/102נתקבלה החלטה מס'  16.12.1983ביום  .יב

ומהסירוב של החונטה למסור מידע לגבי האנשים השיפור במצב זכויות האדם בצ'ילה, 

שהועלמו. ההחלטה קראה לחונטה לשים סוף למתקני המעצר הסודיים ולעינויים. 

ההחלטה גם גינתה את החונטה על הדיכוי האלים של ההפגנות העממיות, ואת השיטה 

 של ההגליות אל מחוץ למדינה וההגליות פנימיות בתוך המדינה.

, אשר בין היתר חזרה על ההחלטות 39/121נתקבלה החלטה מס'  14.12.1984ביום  .יג

הקודמות, גינתה את ההידרדרות במצב זכויות האדם, ההכרזה שוב על מצב מצור 

(, העלייה במספר המעצרים הפוליטיים והעינויים, והדיכוי 6.11.1984במדינה )ביום 

 האלים של ההפגנות העממיות.

, אשר בין היתר גינתה את הדיכוי האלים 40/145 נתקבלה החלטה מס' 13.12.1985ביום  .יד

של ההפגנות העממיות, ואת המשך העינויים והמעצרים ההמוניים. ההחלטה קראה 

 לחונטה לחקור ולמצות את הדין עם האחראים להעלמת האנשים.

, אשר בין היתר ברכה את החונטה שנתנה 41/161נתקבלה החלטה מס'  4.12.1986ביום  .טו

ר במדינה. ההחלטה גינתה את החונטה על המשך החסינות לכוחות לשליח האו"ם לבק

והעינויים. ההחלטה קראה לחונטה  תהביטחון הצ'יליאנים בגין החטיפות, ההיעלמויו

 לשים סוף לפרקטיקה של העינויים.

, אשר בין היתר, הביעה דאגה מהמשך 42/147נתקבלה החלטה מס'  7.12.1987ביום  .טז

'ילה והמשך שלילת הזכויות הבסיסיות, זאת על רקע ההפרות של זכויות האדם בצ

הכרזת מצב החירום. ההחלטה גינתה את המשך שימוש כוחות הביטחון הצ'יליאנים 

 בפרקטיקה של עינויים.

, אשר בין היתר ברכה על משאל העם )נערך 43/158נתקבלה החלטה מס'  8.12.1988ביום  .יז

ת תוצאותיו. ההחלטה הביעה דאגה (, ועל הודעת החונטה כי תכבד א5.10.1988ביום 

 מהמשך הפרות זכויות האדם בשנה שחלפה.

, אשר בין היתר ברכה על התהליך למעבר 44/166נתקבלה החלטה מס'  15.12.1989ביום  .יח

לדמוקרטיה. ההחלטה הביעה דאגה מהמשך ההפרות של זכויות האדם בצ'ילה, ובפרט 

)מושבה של נאצים וניאו  "Colonia Dignidad"המתרחש במושבה ועינויים ומקרי מוות, 

 נאצים בדרום צ'ילה, ששימשה כמקום עינויים מרכזי של החונטה(.

חלק מהתמורה שמדינת ישראל נתנה לצ'ילה בגין היחסים המיוחדים, הייתה בהצבעות  .68

ת האו"ם נגד החונטה של פינושה ומצב זכויות האדם הצבעות במליא 16או"ם. מתוך ב

 רק פעם אחת בעד, שלוש פעמים נגד, ושתים עשרה פעמים נמנעה. בצ'ילה, ישראל הצביעה
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אינם יכולים לטעון כי לא ידעו על  2-3לאור כל המתואר והחלטות מליאת האו"ם, המשיבים  .69

לחשיפת  האינטרס הציבוריהמתרחש בצ'ילה בתקופה הרלוונטית. דבר שמחזק את 

יכה וסיוע לגורמים המעורבים המסמכים המבוקשים כדי להבין כיצד מדינת ישראל נתנה תמ

שנים כל  17הפרות חמורות של זכויות אדם. גורמים שמנעו במשך ו בפשעים נגד האנושות

 שנים בתהליך הדמוקרטי. 8-מעבר לדמוקרטיה, ואח"כ איימו וחיבלו במשך כ

, ומונה לתפקיד 11.3.1990בעקבות ההפסד במשאל העם, פינושה עזב את תפקיד הנשיא ביום  .70

. במהלך שנים אלו, גברו הלחצים 10.3.1998א הצ'יליאני, עד לפרישתו הסופית ביום ראש הצב

אירופה נוהלו הליכים בצ'ילה ובעולם למצות את הדין עם האחראים לפשעים שנעשו )ב

ממשי כי המעבר לדמוקרטיה  היה חשש מסובכים להסגרת פינושה(. פוליטיים ומשפטיים

איבוד חסינותם, פינושה ומקורביו איימו כי מבכל פעם שהאחראים לפשעים חששו  –ייכשל 

ישיבו את המשטר הצבאי. פינושה והצבא המשיכו להתערב בפוליטיקה הצ'יליאנית ושמו 

 .במדינה מגבלות על קיום חיים דמוקרטיים תקינים

חלט כי פינושה , פינושה נעצר בלונדון בעקבות בקשת הסגרה של ספרד. לאחר שהו1998בשנת  .71

בר הסגרה בגין ביצוע הפשעים החמורים, שר הפנים הבריטי החליט לדחות את הבקשה על 

רקע מצבו הבריאותי. פינושה חזר לצ'ילה, שם בדרך "נס" הוא חזר ללכת על רגליו, הוסרה 

פינושה נפטר, כאשר היו  2006חסינותו אך הניסיונות החוזרים להעמידו לדין נכשלו. בשנת 

שומים פליליים בגין הפרות חמורות של זכויות אדם יא 300-ם ועומדים נגדו בצ'ילה כתלויי

 ופרשות שחיתות.

אנשי כוחות ביטחון עד כה כמה עשרות על אף הקושי הפוליטי והרגישות הרבה בצ'ילה,  .72

 צ'יליאנים, הורשעו בגין ביצוע הפרות של זכויות אדם בזמן החונטה וקיבלו עונשי מאסר

(. כמו כן, מתנהלים הליכים משפטיים ברחבי הערעורלבקשת המידע נשואת  רפהצו)הרשימה 

 העולם נגד כוחות הביטחון הצ'יליאנים שפגעו בבעלי אזרחויות זרות.

שאותרו  1996-1998באופן ספציפי, באשר לאינטרס הציבורי לחשוף את המסמכים מהשנים  .73

לאחר פרישת כאמור,  –אותם  , שכב' ביהמ"ש קמא אישר את סירובו לחשוף 3אצל המשיב 

פינושה מתפקיד הנשיא ומינויו את עצמו למפקד העליון של הצבא הצ'יליאני, היה חשש 

ממשי כי המעבר לדמוקרטיה ייכשל. בכל פעם שהאחראים לפשעים חששו מאיבוד חסינותם, 

 1996-1998פינושה ומקורביו איימו כי ישיבו את המשטר הצבאי. לכן, המסמכים משנים 

מסתיר חיוניים על מנת לשפוך אור הן על היחסים של מדינת ישראל עם החונטה  3משיב שה

של פינושה, והן כיצד ישראל תרמה או חיבלה בתהליך הדמוקרטי בצ'ילה. ראו למשל, את 

, לפיו, ארה"ב חששה כי שיפורט בהמשך 20.10.1987המסמך משגרירות ארה"ב בצ'ילה מיום 

 נוספות לצ'ילה, תכשיל את הצלחת המעבר לדמוקרטיה. אספקת הנשק מישראל ומדינות

, 2, שאותרו אצל המשיב 1970-1980לחשוף מסמכים בין השנים  באשר לאינטרס הציבורי .74

המסמכים מלפני ההפיכה ביום  –שכב' ביהמ"ש קמא אישר את סירובו לחשוף אותם  

, חשובים לצורך בחינת הציבור אם מדינת ישראל בדומה לארה"ב הייתה מעורבת 11.9.1973

רת התנאים להפיכה בהחלשת ממשל איינדה שנבחר בבחירות דמוקרטיות, ותרמה ליצי

, ולציבור מערעריםחשובים ביותר ל 1973-1980המסמכים המבוקשים בין  הצבאית הרצחנית;

בצ'ילה והן בישראל, מאחר שמדובר בשנים הקשות ביותר של משטר פינושה, מבחינת  הן
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היקף הקורבנות ועוצמת הטרור המדינתי כלפי האזרחים/ות )הפשעים של משטר פינושה 

 (.1990המשיכו ממש עד פרישתו מהנשיאות, במרץ 

ינטרס עוצמת האבנוסף, כב' ביהמ"ש קמא שגה כאשר התעלם או לא נתן משקל מספק ל .75

בהיבטים של מדיניות הייצוא הביטחוני הישראלי לביצוע גם הציבורי באופן המטה את הכף, 

(, המתוקנת לכתב העתירה 87-91סעיפים הבין לאומי ולמשטרים רצחניים )-ןפשעים לפי הדי

למנוע בהווה  הצורך(, המתוקנת לכתב העתירה 106-110דיון ציבורי בעניין )סעיפים ב הצורך

צוא ביטחוני ישראלי לגורמים המעורבים ברצח עם, בפשעי מלחמה ובפשעים נגד ובעתיד יי

לבסס דרישה לחקירה בישראל  והצורך(, המתוקנת לכתב העתירה 92-98האנושות )סעיפים 

-99בתקופה הרלוונטית )סעיפים  לצ'ילהשל הגורמים האחראים לייצוא הביטחוני הישראלי 

 (.  המתוקנת לכתב העתירה 105

פרופ' יאיר אורון ואח' נ' ראש אגף הפיקוח על  4928/15 מהלכה שנקבעה בתיק עע"ל בהתאם .76

ביהמ"ש לבחון את כב' (, בכל מקרה צריך 10.11.2016)ניתן ביום הייצוא הביטחוני ואח' 

תופעל )א( 9הסמכות להורות על מסירת מידע שגילויו נאסר בסעיף האינטרס הציבורי: "

תבחן לגופה השאלה אם בנסיבות העניין "האינטרס  שבכל מקרהתוך  באופן זהיר ומצומצם,

הציבורי בגילוי המידע עוצמתי במידה העולה על החשש לפגיעה באחד האינטרסים 

 לפסה"ד()הדגשה א.מ(. 8)סעיף  ")א(9המנויים בסעיף 

 אמנם קיימות בפסיקה גישות שונות, לגבי רוחב שיקול הדעת המוקנה לכב' ביהמ"ש בסעיף .77

מדינת ישראל הנהלת  3908/11מ "עעפסק דינה של כב' הש' ע. ארבל בתיק  ראו) )ד( לחוק17

(; פסק דינה של כב' 22.9.14, )פורסם בנבו בתי המשפט נ' עיתון דה מרקר עיתון הארץ בע"מ

 התנועה לחופש המידע נ' רשות החברות הממשלתיות 9341/05מ "עעהש' ע. ארבל בתיק 

התנועה לחופש  11120/08(; פסק דינה של כב' הש' ע. ארבל בעע"מ 19.5.09, )פורסם בנבו

(; ופסק דינו של 17.11.10, )פורסם בנבו רשות ההגבלים העיסקיים -המידע נ' מדינת ישראל 

מרכז לשמירה  -משרד הביטחון נ' גישה  -מדינת ישראל  3300/11מ "עעבכב' הש' י. עמית 

, ברור כי בנסיבות העניין המערערים(, אך לדעת (5.9.12)פורסם בנבו,  על הזכות לנוע

האינטרס הציבורי בגילוי המידע עוצמתי במידה העולה על החשש לפגיעה באחד האינטרסים 

 (.1))א(9המנויים בסעיף 

 

  קביעת חיסיון גורף, אינהרנטי ואוטומטי על כל מידע העוסק בייצוא ביטחוני .ד

 בהתעלם מהנסיבות הספציפיות של בקשת המידע

 

ואוטומטי על כל גילוי  , אינהרנטיכב' ביהמ"ש קמא שגה כאשר קבע למעשה חיסיון גורף .78

ייצוא הביטחוני, ולמעשה הוציא מתחולת חוק חופש המידע את עניין תחום המידע הנוגע ל

מקביעת כב' הגורף והאינהרנטי עולה, בין היתר החיסיון הייצוא הביטחוני הישראלי. 

, 2אין טעם שהמשיבים יבדקו את המסמכים שאותרו אצל המשיב  לפיהביהמ"ש קמא 

 בהנחה שבאופן גורף פרסומם יפגע בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה., 1980-1998מהשנים 

שגה כאשר לא בחן את התקיימות הסייג הקבוע בהוראת סעיף במיוחד  קמא כב' ביהמ"ש .79

גלוי על היחסים בין ישראל לצ'ילה המידע ההיקף (, לאור הנסיבות הספציפיות של 1)א()9

 לכתב העתירה המתוקנת(. 78-86)סעיפים  בתקופה הרלוונטית



 25 

, ולא יכולה להיות מחלוקת 1996-1998מאחר שהמשיבים חשפו חלק מן המסמכים מהשנים  .80

, היה קשר ענף וקרוב עם משטר פינושה וכוחות 2-3כי למדינת ישראל, בהובלת המשיבים 

)מינוי נציג של צה"ל לצ'ילה מדבר בעד עצמו(, ברור כי אין הצדקה הביטחון הצ'יליאנים 

נהפוך הוא, הדבר . למניעה גורפת של חשיפת המסמכים באופן מלא או חלקי )לאחר בלמו"ס(

ולציבור הרחב, ומוכיח כי אין מדובר  למערעריםמחזק את ההצדקה לגילוי המסמכים 

 בבקשת מידע טורדנית ומופרכת.

בתקופה הרלוונטית לצ'ילה, הכחישו את עצם הייצוא הביטחוני הישראלי לא  2-3המשיבים  .81

המשיבים הודו בקיומם של עשרות אלפי , ולכן יש בכך כדי הודאה בדבר. למשטר פינושה

פעמי, אלא -עמודים(, דבר המעיד כי אין מדובר בקשר חד 19,000רלוונטיים )לפחות  מסמכים

בעניין לא יכול להוסיף ולפגוע של המסמכים  גילוי התוכן הפרטני –משכך בקשר עמוק. 

 קיום הייצוא;עצם ההודאה במן נובעת ה "פגיעה"מעבר ל וביחסי החוץ בביטחון המדינה

ה בביטחון המדינה וביחסי הוא שעלול להוביל לפגיע הוקא אי גילוי המסמכים בנסיבות אלדו

  ה.החוץ של

לנוכח ההתנהלות המתוארת של המשיבים בעבר ובהווה כלפי אמריקה הלטינית ובפרט  .82

אין למשיבים שום יכולת לבודד ב"פינצטה" את החשש )לטענתם( המערערים צ'ילה, לדעת 

לפגיעה בביטחון וביחסי החוץ של ישראל, ולהוכיח כי דווקא גילוי המסמכים המבוקשים הוא 

 מילא.הדבר שיפגע ביחסים הפגועים מ

"בבטחון הציבור או בבטחונו או  במידה וכוונת המשיבים הינה כי גילוי המסמכים יפגע .83

מתבקש מידע בנוגע  לאהבהירו במפורש בבקשתם כי מערערים הרי שה ",בשלומו של אדם

אין כל מניעה  נ"ל.ההביטחוני יצואנים הספציפיים שהיו מעורבים בייצוא לשמות ופרטי ה

כמובן שהמשיבים אינם יכולים  יים להביא לזיהוי היצואנים.לצנזר את הפרטים שעשו

ובמשרדי ממשלה אחרים,  2-3להשתמש בסייג זה, כדי לתת חסינות לבכירים אצל המשיבים 

מפני ביקורת ציבורית בגין הפגיעה בתהליך הדמוקרטי בצ'ילה בשנים האחרונות של פינושה 

-וה 70-ע לפשעים נגד האנושות בשנות הבתפקידו כמפקד העליון של הצבא הצ'יליאני, ובסיו

80. 

שנים, כך שלא מובן כיצד  40-שנים וחלקם לפני כ 20-יודגש כי מדובר באירועים שקרו לפני כ .84

הם יכולים לפגוע עתה בביטחון המדינה או בשלומו של אדם. זאת ועוד, במידה וייפגעו יחסי 

, הרי שמדובר יהיה במחיר 2-3החוץ של מדינת ישראל בעקבות חשיפת המסמכים מהמשיבים 

 זעיר בהשוואה לחשיבות הציבורית העצומה בגילוי המידע.

אין כל בסיס לטענה כי חשיפת המסמכים עלולה לפגוע בוודאות קרובה ביחסי החוץ של  .85

על אף שהתמיכה הישראלית במשטר פינושה מוכרת היטב בצ'ילה,  –ישראל עם צ'ילה 

 IWIחברת  ניים ענפים בין המדינות. כך למשל:מתקיימים יחסים דיפלומטיים וביטחו

, כי צבא צ'ילה ירכוש מהחברה נשקים אישיים 2014בשנת  הישראלית וממשלת צ'ילה פרסמו

זכתה במכרז בצ'ילה;  BlueBird Aeroחברת המל"טים הישראלית  2013-יליו; בלכל חי

; ובשנת 900צ'ילה רכשה כשישה מל"טים חמושים מישראל מסוג הרמס  2011-2012בשנים 

 .חברת רפא"ל מכרה לצ'ילה טילי ספייק 2012
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קיימו פגישה בשגרירות צ'ילה בישראל ואף העבירו מכתב לנשיאת  המערעריםזאת ועוד,  .86

 .ים בצ'ילה להפסיק את פעילותם בנושאידי הגורמ-לא נתבקשו עלהמערערים צ'ילה בעניין. 

המידע או חלקו כבר כאשר , הנ"ל 3300/11מ "עעלפסה"ד של כב' הש' י. עמית ב 30לפי פסקה  .87

, הרי שלא ניתן להתעלם מכך במסגרת איזון האינטרסים, ויש בפרסום כדי להקהות פורסם

ת עיתון הארץ הוצא 7759/01ע"א )ראו גם  את עוקצה של הפגיעה הטמונה בגילוי המידע

בעע"מ לפסה"ד  30(, וגם ס' 1.6.2004, פורסם בנבו) בע"מ נ' משרד המשפטים, מדינת ישראל

, , )פורסם בנבומשרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ -מדינת ישראל 6013/04

2.1.06).)   

על הגלוי , ועל אף שרב הנסתר 24.9.1973ביום כבר שה מדינת ישראל הכירה בחונטה של פינו .88

חלק , כמתואר במערכת היחסים בין המדינות, לא מעט פרטים פורסמו לאורך השנים.

או"ם. במהתמורה שמדינת ישראל נתנה לצ'ילה בגין היחסים המיוחדים, הייתה בהצבעות 

ת האו"ם נגד החונטה של פינושה ומצב זכויות האדם בצ'ילה, ישראל הצבעות במליא 16מתוך 

 עד, שלוש פעמים נגד, ושתים עשרה פעמים נמנעה.הצביעה רק פעם אחת ב

שימש כמנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית וראש המנהל למחקר, ש ,עוזי עילם )מיל'( תא"ל .89

פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית )מפא"ת( במשרד הביטחון, ומשמש כיום כחוקר 

את  200714משנת ציין במאמרו  ,בכיר בצוות "המכון למחקרי ביטחון לאומי" באונ' תל אביב

 הייצוא הביטחוני הבעייתי של מדינת ישראל למשטרו של פינושה בצ'ילה:

Target countries that were considered "taboo" by the 

international community – Chile during the Pinocet regime 

and South Africa during the apartheid era – featured on 

Israel's list of export destinations (not without some raises 

eyebrows at the Israeli Foreign Ministry). 

היחסים של ארה"ב עם החונטה של פינושה עוררו כבר בזמן אמת ויכוחים רבים כמתואר,  .90

עם  יחדם, ונחשבו ע"י רבים כעומדים בשורה אחת יבקרב הציבור והפוליטיקאים האמריקא

 לעשיית חשבון נפש מצדלחץ ה. בנוסף על (שערורייתםמבחינת חומרת ) םמלחמת וייטנא

, במשך מכל קצוות הקשת הפוליטית בארה"בפוליטיקאים ואנשי ציבור ארגוני זכויות אדם, 

ניהלו מאבק  ,חים אמריקאים שהועלמו או נרצחו ע"י החונטהשנים משפחות אזר 40-כ

על אף שממשל קלינטון סרב לסייע למערכת המשפט  –אמיץ לחשיפת האמת ציבורי ומשפטי 

וט האוניברסלית לגבי כדי שלא לחזק את סמכות השיפהספרדית בהעמדתו לדין של פינושה )

, ממשל קלינטון החליט לחשוף את (שהיו בני ברית של ארה"ב בעבר יםכל הדיקטטור

 ובת הציבור האמריקאי והצ'יליאני. טהמסמכים ל

)בלמו"ס( של  declassificationכי יחל בתהליך  ממשל קלינטון הודיע 1999פברואר ב .91

, הן כדי לתת ולהפיכה שהעלתה אותה המסמכים הקיימים על הקשר בין ארה"ב לחונטה

מענה למשפחות הקורבנות האמריקאים של פינושה, והן כדי לקדם את תהליך האמת והפיוס 

                                                 
14 Defense Export Control in 2007: State of Affairs, Strategic Assessment, March 2007, Vol.9, No.4, Eilam Uzi: 

http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/AdkanEng9_4_Eilam.pdf  

 

http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/AdkanEng9_4_Eilam.pdf
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. חלק CIA-מהמסמכים רבים מכים, ובכלל זה מס 24,000-בצ'ילה. עד כה, נחשפו כ

נחשפו המסמכים הבאים  ,. בין היתר15הם מושחרים(במהמסמכים מצונזרים )חלקים 

  המזכירים את הקשר של ישראל עם משטר פינושה:

שלהם למשטר ת הנשק מכיראת  נימקוהרוסים , 27.3.1974יום מ CIA-מסמך של הלפי  .א

 .מישראל, ארה"ב ומערב אירופה לצ'ילההנשק מכירות לאור  ,פרוהצבאי ב

למחלקת המדינה, רכישות הנשק  26.4.1979לפי מסמך משגרירות ארה"ב בצ'ילה מיום  .ב

ציות האמריקאיות של צ'ילה מישראל, צרפת ומדינות נוספות, הופכות את הסנק

 לסימבוליות בלבד:

It is quite clear that with sizeable GOC (government of 

Chile) military orders to France, Israel and other countries 

for armament, the GOC is no longer dependent on us for 

training and equipment and withdrawing the MILGP and 

cutting off the pipeline is really symbolic. 

למחלקת המדינה, ישראל הייתה  24.4.1980לפי מסמך משגרירות ארה"ב בצ'ילה מיום  .ג

 ספקית נשק מרכזית לחונטה:

On Multilateral issues: in the UN on the Middle East 

matters Chile votes with us more often than not, and, with 

Israel as a major arms supplier, has its own reasons for 

maintaining a careful balancing act. 

שגרירות במסמך מ ,James Michelדברים של תת מזכיר המדינה האמריקאי, לפי  .ד

, ישראל הייתה אחת מספקיות הנשק המרכזיות 10.4.1984ארה"ב בצ'ילה מיום 

 לחונטה:

I am skeptical that legislative constraints, such as the 

certification requirements, really produce the intended 

results or deny Chile access to needed military equipment. 

France, Israel and West Germany have replaced the United 

States as the chief arms suppliers to Chile. I will let you 

draw your own conclusions as to the balance these countries 

have sought to strike in the pursuit of their national 

interests, their own methods of advancing democracy and 

human rights and the acceptance which this posture has met 

in Chile both in the government and the opposition.  

                                                 
15 https://foia.state.gov/Search/Collections.aspx  

https://foia.state.gov/Search/Collections.aspx
https://foia.state.gov/Search/Collections.aspx
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הרב הראשי של צ'ילה הודיע כי , 20.10.1987בצ'ילה מיום  לפי מסמך משגרירות ארה"ב .ה

רצון של בקשר הקרוב של ישראל עם החונטה וב השמרנים בקהילה היהודית תומכים

 :ישראל למכור לחונטה נשק

They support the government of Israel in its close ties to 

Chile and desire to sell arms to Chile. 

למחלקת המדינה, היה חשש כי  14.6.1988שגרירות ארה"ב בצ'ילה מיום לפי מסמך מ .ו

 אספקת הנשק מישראל ומדינות נוספות לחונטה, תכשיל את המעבר לדמוקרטיה:

If there is a coup or some other maneuver to thwart a 

democratic opening it will probably be accompanied by 

promises of elections or other democratic procedures. The 

U.S. and its allies should concert on a strategy of pressure to 

try and put the political process back on track. Elements 

could include military isolation (getting the UK, France and 

Israel to refrain from arms sales, suspending Chilean 

participation in UNITAS, etc.). 

למחלקת המדינה, ארה"ב הביעה  7.9.1988לפי מסמך משגרירות ארה"ב בלונדון מיום  .ז

 ממכירת ישראל ספינות טורפדו וציוד צבאי נוסף לחונטה: דאגה

The U.S. has also expressed its worries to Israel, which has 

sold Chile fast torpedo boats and wide range of military 

equipment. 

המתעד מסיבת למחלקת המדינה,  13.3.1990לפי מסמך משגרירות ארה"ב בצ'ילה מיום  .ח

 עיתונאים שקיים הסנאטור אדוארד קנדי בסנטיאגו, ישראל שיפצה מטוסי קרב לצ'ילה.

למחלקת המדינה, כמעט כל  28.5.1991לפי מסמך משגרירות ארה"ב בצ'ילה מיום  .ט

 המדינות בעולם שפינושה ביקש לבקר בהן, כולל ישראל, סרבו לו:

On may 12, the government of Israel. One of Pinochet's 

possible destinations declared that Pinochet would not be 

allowed to visit that country. 

לשגרירויות ארה"ב בפרגוואי, ארגנטינה  19.11.1991מיום  ממחלקת המדינהלפי מסמך  .י

 :פינושה שוב היה מעוניין לבקר בישראל, וצ'ילה

Pinochet wants to visit Israel. International reports that 

general Pinochet has requested a tour of Israeli arms 

manufacturers. Reportedly, the idea stems from Pinochet's 

desire to improve his public image by showing that he has 

respect internationally. 
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משרד הביטחון הישראלי רצה להביא את פינושה  1993בתקשורת, בשנת  פרסומיםפי ל .92

לישראל כדי לחתום על עסקת נשק גדולה )פינושה התנה את אישור העסקה בהגעתו האישית 

חברי כנסת הודיעו  20-)כ רת הציבורית ובכנסתלישראל(, לאור התנגדות משרד החוץ, והביקו

 ., הביקור בוטלעל התנגדותם(

, 2012", משנת "Chile - Israel relations 1973-1990. The Hidden Connectionבספר  .93

של משרד הביטחון  , מהאקדמיה ללימודי ביטחון ואסטרטגיהHugo Harveyשכתב 

שראל לצ'ילה מדינת י של רבים לגבי הקשר הדיפלומטי והצבאיהצ'יליאני, הוא פרסם פרטים 

על ראיונות עם שגרירי ישראל בצ'ילה דאז,  מבוסס, בין היתר,. הספר 1973-1990בין השנים 

 :, חומרי ארכיון בצ'ילה, ועודגורמים צ'יליאנים שהיו מעורבים ביחסים בין המדינות

 צ'ילה התחילה לרכוש ציוד לחימה מישראל. 1974בדצמבר  .א

ביקר בישראל נשיא האוניברסיטה הקתולית של צ'ילה )בהמשך הפך לשר  1974בשנת  .ב

, שהצהיר כי קיים דמיון רב בין שתי המדינות Jaime Del Valleוץ של המדינה(, מר הח

 האחת נרדפת ע"י הערבים והשנייה נרדפת ע"י הקומוניסטים. –

פרופ' יחזקאל דרור נבחר יחד עם ישראלים נוספים ע"י החונטה לשמש כיועץ  1975בשנת  .ג

, Julio Canessa Robert רל בוועדה לרפורמה ביורוקרטית ומנהלית בצ'ילה, תחת הגנ

 שבנתה והכשירה את שירות החוץ של החונטה.

לאשדוד כדי הגיעו , קצינים מחיל האוויר של החונטה 1975לבין אפריל  1974בין דצמבר  .ד

    אלתא הישראלית. לפקח על בניית ארבע מערכות רדאר שהוזמנו מחברת

 אווירית.מערכות רדאר להגנה  4צ'ילה רכשה מישראל  1975עד  .ה

(, באופן המוסד, סוכן המוסד נחום אדמוני )בהמשך מונה לתפקיד ראש 1975בסוף שנת  .ו

)טיל נגד ספינות( מהחונטה. בתמורה  Exoctאישי תיאם עסקה לרכישת ישראל טילי 

קיבלו הכשרות  DINA, סוכני השב"כ הצ'יליאני ולרכישת צ'ילה נשק מישראל לכך

 ואימונים בישראל וע"י ישראלים.

, ביקרה בנמל חיפה הספינה אזמרלדה של חיל הים הצ'יליאני, אשר שמשה 1976בשנת  .ז

 לאחר ההפיכה כמתקן מעצר ועינויים.

 Jose  נתה גנרל לשעבר מחיל האוויר הצ'יליאני,יצ'ילה מ 16.3.1978ביום  .ח

Berdichewsky Scher (1980 לשנת, לשמש כשגריר בישראל )שימש בתפקיד עד . 

 כדי לקדם עסקאות ביטחוניות., 1978י )מוטה( גור ביקר בצ'ילה ביולי שר הביטחון מרדכ .ט

 צ'ילה קיבלה מישראל מערכות ירייה ממחושבות. 1978בשנת  .י

ספינות  6-ו AIM-90 Shafrir  1,500אוויר-צ'ילה קנתה מישראל  טילי אוויר 1979בשנת  .יא

 . Reshefטורפדו 

 350-וכלים, מדים וקסדות, רה לצ'ילה טילי ברק ומשגרי טיישראל מכ 1979בשנת  .יב

Command Car light trucks.  
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מרדכי ציפורי, ומפקד חייל בצ'ילה סגן שר הביטחון, תא"ל )מיל'(  וביקר 1979בינואר  .יג

ראשות ראש העת הגיעה לצ'ילה גם משלחת מסחרית, בבאותה  האוויר דוד עברי.

 מחלקת אמריקה הלטינית במשרד התעשייה והמסחר, דניאל גולן.

את אל"מ )מיל'( זאב לירון לנספח צה"ל בשגרירות ישראל  1980נתה באוגוסט יישראל מ .יד

 בצ'ילה.

הוביצר  מערכות 30-טנקי שרמן וסופר שרמן, וכ 150צ'ילה קיבלה מישראל  1980בשנת  .טו

הגיעה  1980מ"מ. כמו כן, בין נובמבר לדצמבר  155לירי פגזי  מחברת סולתם הישראלית

 הצ'יליאני לאימונים בירי הפגזים והשימוש בטנקי השרמן. לישראל משלחת של הצבא

, C-120, חלקים למטוסי משא low beds for tank transport 40בנוסף נמכרו מישראל 

 Dabur, שש ספינות IAI 1124 Westwind , שני מטוסי Mirageככל הנראה מטוסי 

class picket.  

 Fernandoהוזמן לביקור בישראל מפקד חייל האוויר הצ'יליאני הגנרל  1981בשנת  .טז

Matthei. 

 Hernan Garciaביקר בישראל ראש רשות השידור הצ'יליאנית, מר  1980בשנת  .יז

Barzelatto.שבמקרה היה נשוי לביתו של פינושה , 

 נחתם הסכם מסחרי בין צ'ילה וישראל. 1981בשנת  .יח

לסנטיאגו לחתום על  והמסחר הישראלי, גדעון פת, הגיע עשייהשר הת 7.3.1982ביום  .יט

 הסכם סחר עם צ'ילה.

וחתם על  1982, ביקר בישראל בפברואר Alejandro Medinaנשיא אוניברסיטת צ'ילה,   .כ

 הסכם אקדמי עם אונ' ת"א.

נפגש עם פינושה וחתם הממשלה, מר דוד לוי, ביקר בסנטיאגו, סגן ראש  1982בשנת  .כא

 שונים. םישראל על הסכמיבשם ממשלת 

 .1983, ביקר בישראל בנובמבר Miguel Alex Schweitzerשר החוץ של צ'ילה,  .כב

 ביקר שוב בצ'ילה., תא"ל )מיל'( מרדכי ציפורי, שר התקשורת 1984בשנת  .כג

, כי ישראל 10.6.1984שר הקליטה, יעקב צור, אמר בראיון לעיתון "על המשמר" מיום  .כד

 בייצור מטוסים ופצצות מצרר. עזרה לפינושה

  , האקדמיה של חיל האוויר הצ'יליאני עשתה אימונים בישראל.1985בינואר  .כה

 נחתם הסכם בין צ'ילה לישראל לקידום תיירות. 21.1.1986ביום  .כו

, mm. Ramta ANTI AIRCRAFT CANNONS 20 40נמכרו מישראל לצ'ילה  1986בשנת  .כז

 .Complete system for Fleet Command and Co Controlסימולטורים ו

נשק קל  ,Fire control systems (shooting computers)נמכרו  1978-1985בין השנים  .כח

 ותחמושת.

וגם   mm. Portable anti-tank cannon 106 100נמכרו מישראל לצ'ילה  1989בשנת  .כט

Storm Jeeps. 
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 .MAPATSנמכרו טילי  1992בשנת  .ל

 Water cannon anti-riot trucks ,Dry storage material forנמכרו  1992-1993בשנים  .לא

tanks ,Light Artillery Rockets. 

 .Storm Jeeps 220נמכרו  1993בשנת  .לב

 .Airborne Warning and Control Systemנמכרה מערכת  90-באמצע שנות ה .לג

, אשר הוא ואשתו היו שליחים של גבו עדות מהמחנך והמשורר, מר איתן קלינסקי המערערים .94

בבירה סנטיאגו, כי  1989הסוכנות היהודית בצ'ילה, והעידו כי ראו במהלך חודש ספטמבר 

כוחות הביטחון של פינושה נשאו רובי עוזי תוצרת ישראל, וכן כי נעשה שימוש בהפגנות 

 –הפגנות זרחים ואזרחיות שהשתתפו בדבר שאפשר סימון של א –ברכבים לפיזור מים בצבע 

עוד העיד מר קלינסקי כי הוא פגש במרכז הספורט של הקהילה  תוצרת קיבוץ בית אלפא.

 .היהודית נציגים של החברות הישראליות אלקטרה ותע"א

נרצחו או  1989בשנת , הנ"ל  Rettigדו"ח ועדת פי -עדותו של מר קלינסקי חשובה, שכן על .95

' הייתה תקופה קריטית בצ'ילה, 80-שנות ה אזרחים ואזרחיות. סוף 19הועלמו רק בסנטיאגו 

כאשר העולם כולו עצר את נשימתו כדי לראות אם פינושה יאפשר את המעבר לדמוקרטיה. 

אמנם היקף הדיכוי הצטמצם ביחס לשנים הקודמות, והתקיימו הפגנות המונים בצ'ילה 

זרחים לתמיכה בדמוקרטיה, אך כוחות הביטחון של פינושה המשיכו להעלים ולרצוח א

ואזרחיות שהשתתפו בהפגנות, ובפרט את מי שזוהו כמנהיגים או כפעילים בולטים למען 

 המעבר לדמוקרטיה.

אזרח ישראלי שעבד מעדות מערערים נמסרה לירה המקורית, תבנוסף, לאחר הגשת הע .96

הוגשה אף . העדות 70-נות השהעבירה נשק מישראל לחונטה של פינושה, באמצע ש באוניה

 ביהמ"ש קמא.היא לכב' 

 

  מאבק המערעריםמשמעות הפרסומים בישראל ובחו"ל על  .ה

 

כב' ביהמ"ש קמא שגה כאשר התעלם בקביעתו לגבי התחולה הגורפת של הסייג בהוראת  .97

( לחוק חופש המידע, מכך שממילא המאבק המשפטי של המערערים לחשיפת 1)א()9סעיף 

המסמכים מהקשר הביטחוני והדיפלומטי בין מדינת ישראל למשטר פינושה, פורסם בהרחבה 

 156-157)סעיפים  והיחסים בין המדינות לא התמוטטובישראל, בצ'ילה ובאמריקה הלטינית, 

 . בין היתר:לכתב העתירה המתוקנת(

"לילי טראובמן: לא , 1פורסם בעיתון הארץ ראיון נרחב עם המערערת  29.10.2015ביום  .א

 .16אשקוט עד שאגרום לישראל להודות בקשרים עם משטר פינושה"

"הקיבוצניקית נגד , 1ראיון עם המערערת  ynetפורסם באתר החדשות  19.11.2015ביום  .ב

 .17משרדי הביטחון והחוץ"

                                                 
16 http://www.haaretz.co.il/magazine/ayelet-shani/.premium-1.2763484  
17 http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4727135,00.html  

http://www.haaretz.co.il/magazine/ayelet-shani/.premium-1.2763484
http://www.haaretz.co.il/magazine/ayelet-shani/.premium-1.2763484
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4727135,00.html
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4727135,00.html
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", על מאבק "Cooperativa.clפורסם באתר החדשות הצ'יליאני,  21.3.2016ביום  .ג

 .18המערערים

, על מאבק "hoyxhoy"פורסם באתר החדשות של העיתון הצ'יליאני  21.3.2016ביום  .ד

 .19המערערים

, אתר החדשות EFEיעות של אמריקה הלטינית פרסמו סוכנות היד 20.7.2016ביום  .ה

", אתר החדשות של הטלוויזיה של אמריקה הלטינית "el mostradorהצ'יליאני 

telesurtv" ואתר החדשות של התכנית הספרדית ,"la hora" על  3", ראיון עם המערער

 .20העתירה ותשובות משרדי החוץ והביטחון

", כתבה "diario la regionיתון הצ'יליאני פרסם אתר החדשות של הע  21.7.2016ביום  .ו

 .21על העתירה

 La Prensa פרסם העיתון של העיר הצ'יליאנית פונטה ארנס " 21.7.2016ביום  .ז

Austral22", כתבה על מאבק המערערים. 

 Crónica פרסם אתר החדשות של ערוץ הטלוויזיה הארגנטינאי " 20.7.2016ביום  .ח

Televisión 423-ו 1-2המערערים ", כתבה על המאבק של. 

", ראיון עם המערערת "bio bio chileשידר הרדיו הצ'יליאני הפופולרי  22.7.2016ביום  .ט

 .124מס' 

ארגון "האסירים הפוליטיים לשעבר" של צ'ילה הצטרף לדרישת המערערים ממדינת ישראל,  .98

לחשוף את המסמכים המבהירים כיצד ישראל עזרה לאחד המשטרים האכזריים ביותר 

ריקה הלטינית. בפנייה פומבית לנשיאת צ'ילה, ארגון האסירים קרא לה לדרוש רשמית באמ

ממדינת ישראל לפתוח את הארכיונים בנושא. להלן תרגום לעברית של הפנייה מיום 

21.8.201625: 

 ,נשיאת צ'ילה -מישל בצ'לה חריה  גברתלכבוד 

ידוע לנו על המאמצים שמקיימים צ'יליאנים תושבי ישראל בנוגע 

לחשיפת מידע אודות שיתוף פעולה צבאי שהתקיים בין מדינת ישראל 

לצ'ילה בתקופת הדיקטטורה של פינושה. שיתוף פעולה זה סייע למשטר 

 .של פינושה בביצוע פעולות דיכוי נגד אזרחים

                                                 
18 http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/victimas-de-dictadura-pidieron-a-israel-revelar-documentos-de-venta-de/2016-

03-21/181949.html  
19 http://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2016/03/21/382464/Demandan-a-Israel-para-que-libere-documentos-sobre-venta-

de-armas-a-Chile.aspx  
20http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/20/israel-estudia-abrir-archivos-secretos-sobre-relaciones-con-pinochet  ; 

http://www.telesurtv.net/english/news/Israel-May-Release-Documents-Showing-Ties-with-Pinochet-Regime-20160720-

0014.html ; http://www.lahora.cl/2016/07/israel-planea-abrir-archivos-relacion-pinochet/ ; http://www.efe.com/efe/cono-

sur/politica/israel-estudiara-abrir-archivos-reservados-sobre-sus-relaciones-con-pinochet/50000818-2990898  
21 http://www.diariolaregion.cl/portal/?p=39529  
22 http://laprensaaustral.cl/nacional/israel-estudia-abrir-archivos-secretos-sobre-gobierno-de-pinochet/  
23 http://www.cronicaviva.com.pe/israel-abriria-archivos-reservados-sobre-sus-relaciones-con-pinochet/  
24http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/actualidad/2016/07/22/la-batalla-legal-de-lily-traubmann-para-conocer-los-

vinculos-de-israel-con-pinochet.shtml  
25https://www.facebook.com/noadictadura/photos/a.143629589386441.1073741828.143611199388280/200737587008974/?type

=3&theater  

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/victimas-de-dictadura-pidieron-a-israel-revelar-documentos-de-venta-de/2016-03-21/181949.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/victimas-de-dictadura-pidieron-a-israel-revelar-documentos-de-venta-de/2016-03-21/181949.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/victimas-de-dictadura-pidieron-a-israel-revelar-documentos-de-venta-de/2016-03-21/181949.html
http://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2016/03/21/382464/Demandan-a-Israel-para-que-libere-documentos-sobre-venta-de-armas-a-Chile.aspx
http://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2016/03/21/382464/Demandan-a-Israel-para-que-libere-documentos-sobre-venta-de-armas-a-Chile.aspx
http://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2016/03/21/382464/Demandan-a-Israel-para-que-libere-documentos-sobre-venta-de-armas-a-Chile.aspx
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/20/israel-estudia-abrir-archivos-secretos-sobre-relaciones-con-pinochet
http://www.telesurtv.net/english/news/Israel-May-Release-Documents-Showing-Ties-with-Pinochet-Regime-20160720-0014.html
http://www.telesurtv.net/english/news/Israel-May-Release-Documents-Showing-Ties-with-Pinochet-Regime-20160720-0014.html
http://www.lahora.cl/2016/07/israel-planea-abrir-archivos-relacion-pinochet/
http://www.efe.com/efe/cono-sur/politica/israel-estudiara-abrir-archivos-reservados-sobre-sus-relaciones-con-pinochet/50000818-2990898
http://www.efe.com/efe/cono-sur/politica/israel-estudiara-abrir-archivos-reservados-sobre-sus-relaciones-con-pinochet/50000818-2990898
http://www.diariolaregion.cl/portal/?p=39529
http://www.diariolaregion.cl/portal/?p=39529
http://laprensaaustral.cl/nacional/israel-estudia-abrir-archivos-secretos-sobre-gobierno-de-pinochet/
http://laprensaaustral.cl/nacional/israel-estudia-abrir-archivos-secretos-sobre-gobierno-de-pinochet/
http://www.cronicaviva.com.pe/israel-abriria-archivos-reservados-sobre-sus-relaciones-con-pinochet/
http://www.cronicaviva.com.pe/israel-abriria-archivos-reservados-sobre-sus-relaciones-con-pinochet/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/actualidad/2016/07/22/la-batalla-legal-de-lily-traubmann-para-conocer-los-vinculos-de-israel-con-pinochet.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/actualidad/2016/07/22/la-batalla-legal-de-lily-traubmann-para-conocer-los-vinculos-de-israel-con-pinochet.shtml
https://www.facebook.com/noadictadura/photos/a.143629589386441.1073741828.143611199388280/200737587008974/?type=3&theater
https://www.facebook.com/noadictadura/photos/a.143629589386441.1073741828.143611199388280/200737587008974/?type=3&theater
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הצדק, הגנה על זכויות האדם, אנחנו, הפעילים בארגונים הפועלים למען 

והמתנגדים למתן חסינות לפשעים נגד האנושות שביצעה הדיקטטורה 

של פינושה, מצפים מממשלת צ'ילה, שכהוכחה של בגרות דמוקרטית 

זכויות האדם, תכריז על תמיכתה ביוזמה של בני ארצנו תושבי על והגנה 

 .ישראל

ם פעולה בענייני ילה וישראל, שיתפוברור היום ששתי המדינות, צ'

צבאיים בתקופת הדיקטטורה, לרבות חילופי מידע וסיוע טכני בפעולות 

טלוגן כמדינות מנודות, ה זיכה אותן בגינוי בינלאומי ובקדיכוי. שיתוף ז

 .יחד עם דרום אפריקה בתקופת האפרטהייד

אנחנו מאמינים שאת, כאסירה פוליטית של משטר פינושה, נשיאת 

לשעבר, וכיום כנשיאת ארצנו, ולכן אחראית על  האו"ם לענייני נשים

מדיניות החוץ של צ'ילה, אינך יכולה להתעלם מהפניה של בני ארצנו 

 .שהוהצ'יליאנים, שהיו עצמם קורבנות של הטרור של פינ

 ,אנו נפרדים ממך בהערכה רבה ובציפייה לתשובתך החיובית לדרישתנו

 נלי קרקאמו ורגאס

 .יטיים בצ'ילה לשעברנשיאת איגוד האסירים הפול

 2016באוגוסט  21סנטיאגו, 

 

 גילוי חלקי של המידע המבוקש .ו

 

כב' ביהמ"ש קמא שגה כאשר קיבל את עמדת המשיבים כי אין לגלות מידע כלשהו לגבי  .99

 2-3האיסור הגורף על עיון במסמכים שאותרו ע"י המשיבים הייצוא הביטחוני לצ'ילה. 

 ועוסקים בייצוא הביטחוני, עומד בסתירה להוראות חוק חופש המידע. 

המתייחסים למידע לא יעלה על הדעת, כי לא ניתן לחשוף ולו באופן חלקי את המסמכים  .100

ערערים שצירפו המהנ"ל על הייצוא הביטחוני שממילא גלוי לציבור כמתואר בראיות 

 לעתירה. 

לחוק חופש המידע מטיל למעשה חובה על המשיבים שלא לסרב סירוב מוחלט  11ס'  .101

וגורף לבקשה למסירת מידע. זאת כל עוד ניתן להיענות לבקשה באופן חלקי, או תוך קביעת 

תנאים המתחייבים לפי העניין. עוד נקבע כי על המשיבים להראות ולנמק כי מניעת העיון 

לפס"ד בעע"מ  31את פסקה  ע לכל פרט שהושמט ו/או שונה. בעניין זה, ראומוצדקת בנוג

 הנ"ל: משרד התחבורה 6013/04

, אין לקבל את גישתה הגורפת של המערערתמסקנתי היא, אפוא, כי 

לפיה בכל הנוגע לדו"חות של ביקורת פנים, החיסיון הוא הכלל וגילוי 

דופן. מאידך -צאיהמידע הוא, לכל היותר, חריג השמור למקרים יו

גיסא, גם גישתו של בית המשפט המחוזי עלולה להתפרש כמרחיבה 

-אין לקבוע חובת גילוי כללית בלתיהמידה את חופש המידע. -על-יתר

מבוקרת, אך גם אין לקבוע, בשום פנים, חיסיון גורף. על המערערת 
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לשקול תמיד גילוי מלא או חלקי של המידע, ועליה הנטל להראות כי 

ככל שאינטרס הציבור  ת העיון, בכל מקרה ומקרה, מוצדקת היא.מניע

במידע בולט יותר, כך נדרשת המערערת להעמיד נימוק משכנע יותר 

לסמן ב"עפרון כחול" את לחיסויו. מקום בו הדבר אפשרי, על הרשות 

, ולפרסם את היתר. אמצעים חשובים החלקים שלא ניתן לגלותם

 ם תמצית ממצה והשמטת שמות.בהקשר זה, שיש לשקלם, הם פרסו

 )הדגשה א.מ(

מאחר שהמשיבים מודים כי המסמכים אותרו ונמצאים ברשותם, בשל החשיבות  .102

 .הציבורית העצומה, כב' ביהמ"ש מתבקש לעיין במסמכים ולהכריע לגופו של כל מסמך ועמוד

 

 ( לחוק חופש המידע1)8שאלת התקיימות הסייג לפי ס'  .ז

 

קבע שהמשיבים הציגו תשתית עובדתית מספקת  כב' ביהמ"ש קמא שגה כאשר .103

)סעיפים  2בהתעלם מן ההתפתחויות בגרסת המשיב  ,למשאבים הבלתי סבירים הנדרשים

כב' ביהמ"ש קמא שגה כאשר לא דרש  במיוחד לכתב העתירה המתוקנת(. 111-131

 בהחלטתם, כדי המתוארתג )הבדיקה הראשונית( של הבחינה -מהמשיבים לבצע את שלבים א

מן הסתם, יש להניח כי לא כל המסמכים  –שיוכלו לדעת בכלל בכמה מסמכים מדובר בפועל 

יעברו בהצלחה את כל המסננות, ולכן החישוב הכולל של משך הבדיקה בהחלטה הוא 

 תיאורטי בלבד. 

כן, כב' ביהמ"ש קמא שגה כאשר קבע כי יש לראות בפעילות המשיבים עד כה משום -כמו .104

תומכים בגילוי המידע ובין ו המערערים הציגוה בין האינטרסים אותם נקודת איזון סביר

 השקעת המשאבים אותה ניתן לדרוש מהמשיבים בנסיבות העניין.

 6.9.2015ביום . הערעור תאת בקשת המידע נשוא המערעריםהגישו  16.4.2015ביום  .105

בחזקתו  , מרבית המידע המבוקש בבקשה, שהיה בעברבבקשה לפיה 3נמסרה החלטת המשיב 

ו רהודיע כי במהלך הבדיקה אות 3, הופקד זה מכבר בגנזך המדינה. המשיב 3של המשיב 

, אשר 1996-1998מסמכים ספורים הנוגעים לקשר בין מדינת ישראל לבין צ'ילה בין השנים 

ו נבדקו ע"י הגורמים המוסמכים במשרד החוץ ר"המסמכים שאותרלבנטיים לבקשה, כאשר 

להחלטה צורפו תאם הוחלט למסור את המסמכים המצורפים". ובמשרד הביטחון ובה

עשתה ישראל ש "הסחר הדיפלומטי"מסמך החושף את מסמכים בעלי חשיבות ציבורית רבה )

וצ'ילה לא  שכנותיה לא תתערב באו"ם בסכסוכים של צ'ילה עםעם צ'ילה, לפיו, ישראל 

ייחסות לפוטנציאל התמסמכים בהם יש , של ישראל במזה"תבסכסוכים תתערב באו"ם 

העסקאות הביטחוניות עם צ'ילה, וסקירה של הליכי ההסגרה של פינושה באירופה על רקע 

( 1)א()9מעורבותו בפשעים נגד האנושות(, אך לגבי חלק מהמסמכים נטען כי חלה הוראת ס' 

 לחוק חופש המידע.

למרות שטרם עלה בידו , הלפי, 18.8.2015מיום  2נמסרה החלטת המשיב  7.9.2015ביום  .106

עמודים  19,000-אותרו על ידו כעד אותו היום לבדוק את מלוא החומר הרלוונטי, 

 2ונטית, אך המשיב הרלוהביטחון בין מדינת ישראל לצ'ילה בתקופה  לקשריהמתייחסים 
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הודיע על סירובו לבדוק את אפשרות גילוי המסמכים בשל הצורך בהשקעת משאבים בלתי 

( לחוק חופש המידע. עוד צוין כי לאור מהותו של המידע המבוקש, 1)8על ס'  סבירה, בהסתמך

( 1)א()9טים בס' לא מן הנמנע כי בסופו של יום לא ניתן יהיה למסרו מן הנימוקים המפור

 לחוק חופש המידע:

בפנייתך בנדון בקשת את חשיפת כל המידע הרלבנטי ליחסי הביטחון בין מדינת ישראל  .1

 שנים. 28סה"כ  – 3.11.1970 -10.3.1998בין וצ'ילה בתקופה ש

-עד יום, למרות שטרם עלה בידינו לבדוק את מלוא החומר הרלבנטי, אותרו על ידינו כ .2

עמודים המכילים חומר המתייחס לצ'ילה. החומר כולל מסמכים בכתב יד, דפי  19,000

 נים,פרוספקטים שו ,פקס דהויים וקשים לפענוח, דפים דקיקים שקופים מודפסים

 קטעי עיתונות וכיו"ב.

שרות מסירותו והכנתו לקראת מסירה פשלבי הטיפול באיתור החומר, מיונו, בחינת א .3

 להלן:דהינם כ

 שני ימי עבודה. –איתור החומר במגנזת המשרד  .א

 ימי עבודה. 8 –בהנחה שייסרקו ארבעה עמודים בדקה  –סריקת החומר  .ב

חלק מהחומר מתייחס למדינות אחרות באמריקה  – בדיקה ראשונית של החומר .ג

בהנחה שתידרש דקה  –הלטינית. חלקו של החומר הינו באנגלית ובספרדית 

מהחומר  80%-ותר כוימי עבודה )ההערכה הינה שיי 34 –בממוצע לקריאת כל עמוד 

 עמודים(. 15,000-דהיינו כ –הגולמי 

ורמים גבדק פעמיים, ע"י בהתאם לנהלי המשרד כל חומר נ –בדיקת אבטחת מידע  .ד

 ימי עבודה. 125 –שונים. בהנחה שבדיקת עמוד תארך בממוצע שתי דקות 

בשל אופיו של המידע קיים חשש לפגיעה ביחסי החוץ.  –בדיקת משרד החוץ  .ה

 ימי עבודה. 62.5 –ג' לעיל 3בהנחה לזמן בדיקה זה לאמור בסעיף 

 ימי עבודה. 231.5סה"כ: 

מ"תחנות הטיפול" בחומר קיימים עובדים מסוימים היכולים  נוסיף ונבהיר כי בכל אחת .4

ודאי של העבודה  קלבצע את המטלה והסטת עובדים אלה לטיפול בבקשתך יגרום לשיתו

 השוטפת במקומות אלה.

לאור האמור אני נאלצת לדחות את בקשתך וזאת בשל הצורך בהשקעת משאבים בלתי  .5

י לאור מהותו של המידע המבוקש, לא מן ( לחוק. נציין כ1)8סבירה, בהסתמך על סעיף 

 ( לחוק.1)9הנמנע כי בסופו של יום לא ניתן יהיה למסרו מן הנימוקים המפורטים בסעיף 

מידע הנוגע  2, לא צוין כי לא קיים ברשות המשיב 18.8.2015יודגש, כי בהחלטה מיום  .107

את  ולקרוא לבדוק מסרב 2ומשפחתן, אלא רק כי המשיב  1-2פן אישי לעותרות באו

 המסמכים הרלוונטיים שאיתר אצלו.

 .27.10.2015 ביוםבתיק,  הגישו את העתירה המקורית המערערים .108

מטעם המשיבים, בה הם טענו לגבי המסמכים הוגשה תגובה מקדמית  11.4.2016ביום  .109

בטרם עלה בידי משהב"ט לבדוק "לאחר בדיקה מקדמית, ועוד כי:  2שאותרו אצל המשיב 

המכילים חומר  עמודים 19,000-כ, אותרו במשהב"ט חומרים הרלוונטייםחלק גדול מה

"יוער, כי לא עלה בידי וכי:  ,(5)הדגשה במקור, פסקה  "המתייחס לצ'ילה באותן השנים
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משהב"ט לאתר מסמכים הנוגעים ספציפית למשפ' טראובמן, שנראה כי עניינה כלל אינו 

 (.15)פסקה  "נוגע למשהב"ט

העמודים שהוזכרו בה הם רק  19,000, 18.8.2015ד לאמור בהחלטה מיום הנה כי כן, בניגו .110

"משהב"ט לבדוק חלק גדול חלק מכמות גדולה של חומרים שאותרו, כאשר טרם עלה בידי 

הודיעו  המשיבים 18.8.2015בנסיבות אלה, כאשר בהחלטה מיום  – מהחומרים הרלוונטיים"

 19,000וכאשר  )שלב ג' בבדיקה לטענתם( כי הם מסרבים לקרוא את המסמכים לגופם

יכול  2העמודים הם רק חלק מכמות גדולה של חומרים שאותרו, כלל לא ברור כיצד המשיב 

 מידע ספציפי לגבי משפחת טראובמן.או לאו לדעת אם קיים בהם היה 

טענו כי מאחר שהמשיבים מסרו  המערערים, 31.5.2016שנתקיים ביום המקדמי בדיון  .111

אינם יודעים כמה עמודים מהמסמכים המערערים ולכב' ביהמ"ש גרסאות סותרות,  להם

אינם יודעים כמה מבין העמודים שאותרו המערערים הרלוונטיים אותרו ע"י המשיבים, 

, ואם המשיבים מסרבים לקרוא את ונקראו עמודים טרם נבדקו וכמהכבר, ונקראו בדקו נ

ימים מסמכים ספציפיים לגבי משפחת טראובמן. לא קיכיצד הם יודעים ש המסמכים לגופם

שניתן להגיע למתווה מוסכם עם לוח זמנים סביר, שבו ישוחררו  טענו המערעריםזאת ועוד, 

על שיעברו בלמו"ס, כפי שנעשה בארה"ב, ולכל הפחות בכל פעם חלקים מהמסמכים לאחר 

כדי  בהחלטתם, ג )הבדיקה הראשונית( של הבחינה כמתואר-לבצע את שלבים אהמשיבים 

מן הסתם, יש להניח כי לא כל המסמכים  –לדעת בכלל בכמה מסמכים מדובר בפועל  שיוכלו

, ולכן החישוב הכולל של משך הבדיקה בהחלטה הוא יעברו בהצלחה את כל המסננות

  תיאורטי בלבד.

סירבו לבצע בדיקה כלשהי של המסמכים או להגיע למתווה בדיון חזרו והמשיבים  .112

"ב"כ העותרים מדבר על סעיפים א, ב, ג הבהירה כי:  4מוסכם לבדיקה בשלבים. המשיבה 

קת אבל כשכתבתי בדיקה פא כתבתי בבהירות מסלומבקש שנעשה אותם עכשיו, אולי 

לבין שלא, לא מדובר ראשונית של החומר זה היה על מנת לעשות אבחנה בין חומר רלבנטי 

)עמ' אחוז מהחומר הגולמי"  80-על בדיקה לגופו של עניין. כתבתי שההערכה היא שייוותר כ

בדיון, לא ברור כיצד המשיבים  4שוב, לאור טענה זו של המשיבה  –לפרוטוקול(  21-25ש'  3

 יודעים אם קיימים או לאו מסמכים ספציפיים לגבי משפחת טראובמן.

כי המשיבים  המערערים, המקבלת את עמדת נתן החלטה כדלקמן קמאכב' ביהמ"ש  .113

, וכי עליהם לבדוק את וקריאה של המסמכים מכל בדיקה לחלוטין אינם יכולים להימנע

 :החומר שאותר בשלבים

אני סבורה שכדי לקדם את העניין יש מקום שהעותרים יצמצמו בשלב 

שניתן יהיה  ראשון וימקדו את בקשתם למספר שנים בלבד בתחילה כדי

 ליצן צו למדינה לבדוק את המסמכים.

מתשובת המדינה עולה שכדי להיעתר לכל הבקשה של העותרים כל 

המדינה להשקיע משאבים וזמן שגם אם יתחילו מהיום ללא הפסקה זה 

יקח לפחות שנה כאשר הדבר ישבית את אותם פקידים מסווגים מכל 

 עבודה אחרת.
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אורכה ארוכה למדינה על מנת  בקשתו של בא כוח העותרים ליתן

 19,000-להיעתר לכל בקשתם לגילוי אותם מסמכים, כשמדובר בכ

 לא תועיל.-מסמכים 

דווקא לטובת העותרים לעתור בשלבים קטנים לגילוי, דבר שניתן יהיה 

 ליישם. ולכפות על המדינה לבדוק.

ככל שמדובר בשנים האחרונות יש להניח שמרבית החומר ממוחשב 

 הרבה יותר קל לאתרו.ויהיה 

הנני נותנת אורכה לצדדים לנסות ולהגיש מסמך משותף לגבי מועדים 

 ימים. 30לבדיקה חלקית של החומר, בשלבים. המסמך יוגש תוך 

תוך הגישו הצדדים הודעה מוסכמת, לפיה  19.7.2016כב' ביהמ"ש, ביום לאור החלטת  .114

חודשים תבוצע בדיקה אודות  3ך "הסכימו ביניהם כי בתושמירה על טענותיהם, הצדדים 

 ".3.11.1970-31.12.1979המידע המבוקש בשנים 

החלטה עדכנית של  למערעריםנמסרה  16.11.2016בחלוף כארבעה חודשים, ביום  .115

, בזה הנוסח: 2שנמצאו אצל המשיב  1970-1980המשיבים לגבי המסמכים מבין השנים 

, עברנו על החומר אשר אותר על ידינו 56304-10-15"בהתאם להסכמות אליהן הגענו בעת"מ 

פי החוק בגילויו. קיים -. מצ"ב החומר אשר אין מניעה על1970-1980 םוהמתייחס לשני

( לחוק חופש המידע בשל חשש 1)א()9למסרו וזאת בהתאם לסעיף  למידע נוסף אשר לא נוכ

 .ץ שלה"לפגיעה בביטחון המדינה וביחסי החו

של  יםהעוסקים בשליחת צוותבודדים מסמכים  מערעריםבפועל, המשיבים מסרו ל .116

 .1980לצ'ילה באוגוסט  צה"לרופאים צבאיים, ומינוי נספח 

 4-ו 2, המשיבים 1970-1980של מסמכים מבין השנים , לאחר בדיקה ממושכת הנה כי כן .117

, ובו החלטה על מינוי המתוקנת העבירו רק מסמך אחד שרלוונטי לבקשה נשואת העתירה

. שמו של הנספח הצבאי צונזר מטעמים של ביטחון המדינה 1980לצ'ילה באוגוסט נספח צבאי 

ומבזה  במערערים תהמזלזל מדובר בהתנהלות שערורייתית)כפי שיפורט בהמשך,  ויחסי החוץ

 לנספח צבאי בצ'ילה לנוכח העובדה כי מינויו של אל"מ זאב לירון את ביהמ"ש הנכבד,

 .  (ועמותת חיל האוויר יל האווירמפורסם באתר האינטרנט הרשמי של ח

 ים, הינה עלבון לשכל הישר.מסירת מסמכים העוסקים בשליחת צוות רופאים צבאי .118

לסיוע הביטחוני שישראל נתנה למשטר פינושה, והפומביות משמעיות -החדלנוכח הראיות 

 ריםהמערעהניסיון להציג את טיב היחסים כסיוע הומניטארי בלבד, הינו פוגעני לא רק כלפי 

במענה לבקשת  ,באופן דומהבהקשר זה, ל הציבור בישראל ובצ'ילה )כלכלפי , אלא 4-ו 1-2

שישראל נתנה יחד עם אחרים/ות בעניין הסיוע הביטחוני  3 המערערחופש מידע שהגיש 

כתובת של בית כנסת  3 מערערלתחילה העביר  3המשיב לפשעים נגד האנושות בסרי לנקה, 

 .(בבירה קולומבו

אף שלפי הפסיקה הנטל בהצגת התשתית העובדתית למשאבים הבלתי סבירים קרה שכך  .119

 קמא הנדרשים, הינו על המשיבים, כאמור, מאחר שהמשיבים מסרו להם ולכב' ביהמ"ש

גרסאות סותרות, המערערים אינם יודעים בשלב זה כמה עמודים מהמסמכים הרלוונטיים 

כמה מבין העמודים שאותרו נבדקו ונקראו אותרו ע"י המשיבים, המערערים אינם יודעים 

אין כל  16.11.2016מיום ת המשיבים כבר, וכמה עמודים טרם נבדקו ונקראו. בהחלט
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דקו את התייחסות או פירוט למספר העמודים שנותרו, לאחר שהמשיבים טענו כי ב

 , והדבר גם לא קיבל מענה בפסה"ד של כב' ביהמ"ש קמא.1970-1980    המסמכים מהשנים

נשואת  שאורך בקשת המידעהמשיבים קיבל את טענת כב' ביהמ"ש קמא שגה כאשר  .120

בקשת : הנטל הבלתי סביר שקבלתה תטיל על המשיביםו ההכבדה הממשית מעיד על הערעור

נא לגלות מידע ומסמכים רלוונטיים בנוגע למשל: "סעיפים כלליים ) 13בנויה לפי  המידע

ליצוא הביטחוני ו/או הקשר של מדינת ישראל ו/או ישראלים עם זרועות הביטחון 

, ותתי סעיפים המסבירים את הסעיפים הראשיים/כלליים )למשל, מפרטים "(הצ'יליאניים

לקבל ממילא ביקשו  מערעריםה(; את שמות זרועות הביטחון הצ'יליאניים באותה התקופה

את כל החומר מהקשר הדיפלומטי והביטחוני עם משטר פינושה מהתקופה הרלוונטית, כאשר 

גורמים הרלוונטיים אצלם ללמוד ולהכיר ללסייע למשיבים ו כדי גםהבקשה המפורטת נועדה 

האם המשיבים  (.של פינושה את הנושא )מן הסתם, הם לא שימשו בתפקידם בזמן החונטה

יגישו בקשה של שורה אחת )"נא להעביר את כל המידע בנוגע  םמערעריהיו מעדיפים שה

  לקשר הביטחוני והדיפלומטי"(? כנראה שהם היו טוענים כי הבקשה כללית מדי.

את עמדת המשיבים שמספר השנים שבקשת גם כב' ביהמ"ש קמא שגה כאשר קיבל  .121

 מערעריםהמידע מתייחסת אליהן מעיד על הכבדה ממשית. מדובר בעניין אחד, כאשר ל

משמעי לחקור אותו עד תום. מן הסתם, סיוע בפשעים נגד האנושות -ולציבור יש אינטרס חד

ופגיעה במעבר לדמוקרטיה במדינה זרה אינם דבר של מה בכך. זאת במיוחד כאשר ישראל 

דבקה ותמכה בפינושה גם כאשר כל תומכיו האחרים בעולם נטשו אותו. האם בניגוד לשכל 

בקשות מידע נפרדות לכל שנה ושנה, ולאחר מכן  28ם יגישו מערעריההישר היה עדיף ש

-ו 1-2 המערעריםעתירות נפרדות )שמן הסתם יאוחדו(? דרישה זו של המשיבים מ 28שיידונו 

, נרדפי משטר פינושה, דומה לכך שגרמניה תודיע ל"יד ושם" כי אין לה משאבים לפתוח 4

ותדרוש ש"יד ושם" יצמצם את הדרישה רק לשנת ארכיונים מכל משך שואת יהודי אירופה, 

1944. 

"רק השקעת משאבים ניכרת, שאינה עומדת ביחס מידתי פרופ' זאב סגל ציין בספרו כי  .122

לחשיבות המידע הספציפי המבוקש, יכולה להצדיק דחיית בקשה לגילוי מידע... ראוי 

רבים תהא בלתי שרשות ציבורית תוכל לדחות בקשה לקבלת מידע רק אם השקעת משאבים 

 (.166, עמ' הזכות לדעת באור חופש המידע)ר' זאב סגל,  סבירה באופן מפליג..."

פרשנות מבחן סבירות הקצאת המשאבים נועדה ליישב בין האינטרס של יעילות  .123

כאיזון בין אינטרס  .חוק חופש המידעפי תכלית -אדמיניסטרטיבית לבין הזכות למידע על

ארבל  כב' הש' ע.לפסק דינה של  11פסקה  )ראהר באיזון אנכי מדובלזכות, נקבע בפסיקה ש

 רשות ההגבלים העסקיים -התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל  11120/08עע"ם ב

 (.(17.11.2010, פורסם בנבו)

 -מדינת ישראל   2398/08מ "עעמ. נאור ב הש' לפסק דינה של כב' הנשיאה 28בפסקה  .124

לחוק  (1)8 בס'סף הסבירות  (, נקבע כי19.6.11)פורסם בנבו,  משרד המשפטים נ' אליצור סגל

מצוי בקיומה של הכבדה ממשית על הרשות שהיא בעלת זיקה להקצאת "חופש המידע 

"איננה . כב' הנשיאה הש' מ. נאור קבעה כי הנוסחה ת"המשאבים הנתונה אצל הרשו

נסיבות העניין...נדרש  "נוסחה" נוקשה, אלא מבחן גמיש וכללי של איזון אינטרסים על פי

תמונת  איזון, מן הצד האחד, בין הטעם הניצב בבסיס הגילוי, לבין הצד האחר, הוא
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הסבירות עשויה להיות מושפעת הן מן החשיבות  המשאבים של הרשות המינהלית...

 לפסה"ד(.  31-32)פסקאות " שבגילוי המידע  הציבורית והן מן החשיבות הפרטית

 הםעצומה בגילוי המידע.  אישיתקיימת חשיבות  4-ו 1-2 מערעריםכמתואר, לבענייננו,  .125

ביקשו לקבל הן מידע אישי הנוגע אליהן והן מידע כללי על הקשר בין מדינת ישראל למשטר 

וחות עונו ונרצחו ע"י כ משפחתם וחבריהם החונטה, ניצולי םה 4-ו 1-2המערערים . פינושה

משפחות רבות שנפגעו של ן את קוללדעת את האמת  םבדרישת יםמשמיע םהביטחון שלה, וה

 י החונטה.ונרדפו ע"

בבקשה, יש בכך כדי לחזק  4-ו 1-2למערערים כאשר קיים אינטרס אישי ממשי, כפי שיש  .126

על אף את זכות העיון הציבורית, ובהתאם, להרחיב את מבחן סבירות הקצאת המשאבים: "

על האינטרס האישי שלו במידע, מדובר  שאין הדבר נדרש על פי החוק, אם מצביע המבקש

 לפסק דינה של כב' הש' ע. ארבל 18פסקה ) בטעם משמעותי לטובת מסירת המידע לידיו"

 ((.6.9.06, פורסם בנבו) גבע נ' ראש העירייה הרצליה 7024/03עע"ם ב

, כפי , אין צל של ספק בדבר החשיבות הציבורית העצומה בגילוי המידעכמתואר לעיל .127

המידע חשוב כדי לעשות חשבון נפש בישראל, למצות את הדין בין היתר,  –שפורטה בהרחבה 

הציבורי והמשפטי עם האחראים לסיוע הישראלי למשטר פינושה, וכדי למנוע מהדבר לחזור 

 על עצמו בהווה ובעתיד.

 ,ידעלבדיקת המ הדרושיםהנתונים על המשאבים והזמן שנכונים אף אם נניח יודגש, כי  .128

להגיע למתווה  היה ניתןכאמור , הרי ש18.8.2015מיום  2בהחלטת המשיב  כפי שפורטו

מוסכם עם לוח זמנים סביר שבו ישוחררו בכל פעם חלקים מהמסמכים לאחר שיעברו 

המערערים חזרו והציעו זאת למשיבים עוד טרם הגשת  בלמו"ס, כפי שנעשה בארה"ב.

 ם בפני כב' ביהמ"ש קמא. העתירה המקורית, וכן במסגרת ההליכי

אזרחי/ות צ'ילה ואמריקה הלטינית קיבלו  –כאמור, מדינת ישראל הפכה למעין בדיחה  .129

כי אין לו משאבים וכוח אדם כדי לבדוק את עשרות  2בהומור ובזלזול את הטענה של המשיב 

ידו מהקשר עם החונטה הרצחנית של פינושה. מספר העמודים -אלפי המסמכים שאותרו על

, לטענתו, פורסם חזור ושנית והפך לסמל לאטימות 2ידי המשיב מס' -על ו!( שאותר19,000)

 הישראלית. 

 

 איבוד המשיבים את חזקת התקינות המנהלית .ח

 

התעלם מאיבוד המשיבים את חזקת התקינות המנהלית, שגה כאשר כב' ביהמ"ש קמא  .130

במעמד צד אחד בדבר ולא נתן לכך כל משקל כאשר קיבל במלואן את טענות המשיבים 

 142-145)סעיפים  התקיימות חשש בוודאות קרובה לפגיעה בביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה

 לכתב העתירה המתוקנת(.

של המשפט המנהלי הישראלי, הינו חזקת התקינות  אחד מן העקרונות הבסיסיים .131

פי -רת. על, לפיו הרשות המנהלית מוחזקת כמי שפעלה כדין, כל עוד לא הוכח אחהמנהלית

עוצמת הראיות או יה, כאשר נהלי נעשה שלא כדין, עליו הראהפסיקה, הטוען כי מעשה מי

)ראו  מהות הנסיבות הנדרשות כדי להפריך את חזקת החוקיות תלויות בנסיבות המקרה
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האגודה  446/12 צ"בג(; 12.11.1998)פורסם בנבו,  מלבסקי נ' שר הפנים 1227/98למשל בג"צ 

דר'  1637/06 "צבג; (26.8.2012 )פורסם בנבו, בע"מ נ' מועצת מקרקעי ישראללצדק חלוקתי 

 ((.3.1.2010)פורסם בנבו,  אליהו ערמון נ' שר האוצר

החלטה על מינוי נספח  16.11.2016ביום  מערעריםכמתואר, בענייננו, המשיבים מסרו ל .132

את אף שפרטיו , וצנזרו את שמו את מי שמונה לתפקיד, ז1980צבאי בצ'ילה, באוגוסט 

 :26מפורסמים בגלוי באתר האינטרנט הרשמי של חיל האוויר ועמותת חיל האוויר

קיד מונה זאב לירון לנספח צה"ל בצ'ילה ואקוודור, תפ 1980באוגוסט "

, 62, בגיל 1984באוקטובר  31-ב ם.אותו הוא מילא במשך שלוש שני

הפרישה  לאחר...השתחרר זאב לירון סופית משרות בצה"ל בדרגת אל"מ

שימש זאב לירון, במשך חצי שנה, בתפקיד יועץ מיוחד למפקד חיל 

האוויר של צ'ילה. במשך ארבע שנים שימש זאב כאיש קשר בין קיבוץ 

נצר סרני וממשלת צ'ילה, במסגרת פרויקט השבחת טנקים שנמכרו על 

הצטרף זאב לירון לשותפות בעסק של  1988ידי ישראל לצ'ילה. בשנת 

אניק(. למעשה כמעט עד יומו האחרון המשיך זאב לעסוק אחיו משה )מ

 ".במסחר בין ישראל וצ'ילה

כלפי  בהגינות וביושרבכך, המשיבים הפרו את החובה המוטלת עליהם לנהוג בתום לב,  .133

בפסיקה נקבע כי חובת ההגינות המנהלית, . קמא וכב' ביהמ"ש המערעריםהציבור כולו, 

יותר מחובת תום אף מחמירה  ,כנאמנה כלפי הציבורהציבורית שיסודה במעמדה של הרשות 

הלב הנדרשת מן הפרט. המידה המחמירה חלה בין אם פועלת הרשות בתחום המשפט 

עפרן נ' מינהל  4422/92 צבג"האזרחי ובין אם פועלת היא בתחום המשפט הציבורי )ראו: 

בן חיים נ' מינהל מקרקעי  294/75 צבג" ;860, בעמ' 853( 3), פ"ד מזמקרקעי ישראל ואח'

מינהל  –לנגברט ואח' נ' מדינת ישראל  8733/96רע"א ; 415, בעמ' 412( 1), פ"ד לישראל

בניני ישקו ומקרקעין בע"מ נ'  3979/01ע"א  ;179, בעמ' 168( 1), פ"ד נהמקרקעי ישראל

  (.423( 5) , פ"ד נזמינהל מקרקעי ישראל

ראש מועצת עירית  2732/05 "צבגהש' א. ברק ב יפים גם דבריו של כב' הנשיא )בדימוס( .134

 לפסה"ד(: 7)פסקה  (15.6.2006)פורסם בנבו,  עזון נ' ממשלת ישראל

בעתירה שלפנינו התגלתה תופעה חמורה. לא הוצגה בפני בית המשפט 

העליון בעתירה הראשונה התמונה בשלמותה. בית המשפט דחה את 

העתירה הראשונה על בסיס מידע שרק בחלקו היה מבוסס. יפה עשתה 

הודיעה על כך  149/5הפרקליטות, כי משנודע לה על השיקול בדבר תכנית 

ולנוכח פסק דיננו  –המשיבים כי על רקע זה  לבית המשפט, ויפה עשו

שינו את תוואי הגדר מיוזמתם שלהם. עם זאת,  –בפרשת אלפי מנשה 

העתירה שלפנינו מצביעה על אירוע שאין להשלים עימו, לפיו המידע 

שסופק לבית המשפט לא שיקף את מלוא השיקולים שעמדו לנגד עיניהם 

תירה, שגם המשיב מסכים של מקבלי ההחלטות. כתוצאה מכך נדחתה ע

כיום שצריך היה לקבלה. הוסברו לנו הנסיבות המיוחדות אשר במסגרתן 

                                                 
26 http://tkumatosky.org/profiles/details/84  

http://tkumatosky.org/profiles/details/84
http://tkumatosky.org/profiles/details/84
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. מקווים אנו כי הדבר לא פעלו אנשי הביטחון, ואשר הביאו לתקלה

 יישנה. 

בנסיבות אלה, המשיבים איבדו את ההגנה שניתנה להם מכוח "חזקת התקינות  .135

 לכך משקל משמעותי באיזונים שעשה.היה חייב לתת קמא המנהלית", וכב' ביהמ"ש 

לאור כל האמור לעיל, ביהמ"ש הנכבד מתבקש לקבל את הערעור, להורות למשיבים  .136

להעביר את המידע המבוקש באופן מלא או חלקי, ולחייבם בהוצאות המשפט של המערערים 

 ושכ"ט עו"ד.

 

                       _____________ 

 מק, עו"דאיתי                        

 3מס'  המערער                       

  המערעריםוב"כ             

 4-ו 1-2 מס'   


