דצמבר 2005

זכויות אד והחברה הישראלית
תרגיל סיו

ש המרצה :ד"ר דפנה גולעגנו
מגישה :ברדוגו לירו

1

מבוא )אלטרנטיבי(
18.4.2001
צה"ל נסוג מ השטח שתפס ברצועה .דובר מחלקת המדינה האמריקאית פרס

גינוי חרי

לתפיסת השטח.
ישראל הודיעה שעצרה עוד שניי ממשתתפי הלינ '#ברמאללה.1

מה זה לחקור.
לוקחי אד  .קושרי אד  .מנערי אד  .חודרי לאד .
נתקלי בד .
חושבי  :כל מה שהוא אמיתי ובטוח ,כל מה שמרגישי עליו ככה ,לומדי מ החושי .
אבל הד ד  .נוזל אדו על כל דבר ג א לא מבקשי .
מטפט הד  .עושה הכתמי הד  .נקרש הד  .נסגר וממשי( לזרו .
כמו הב אד .
עושה .מטפט  .נקרש .וממשי( לחלו ...
ומה זה לחקור.
פותחי תא .מציצי לתא .סוגרי תא.
מתייקי  :אד  .איש

ועל כל פני

גבר שאי אפשר לדעת את גילו )טוע כי נולד בעונת

האבטיחי ( ,זר או נוכרי או גר ,ועל כל פני ב מיעוטי  .עיניי עצובות ומבט שחור כמו מחשבה
כוזבת ,מחזיקי תחת מטר שישי ושניי סנטימטר של שיווי משקל מעורער.
מסמני  Vליד מי זכר .מסמני  Xליד אזרחות X .ליד תארי( לידה משוער.
מדפיסי ומתייקי  :כמו חוקר קט אבל מנוסה בעצמו .עושה .מנגב .רוח #ידיי  .וממשי( להלו
בקיר.
אבל הד ד .
ממשי( באדו ללכל(.והכיסא הריק ,שלוש רגליי ובלי משענת גב ,ממילא הוזז.
נשאר השולח .נשאר הקילוח הצהוב הנושר עליו מקערת מסטינג הפוכה .נשאר חוקר א' שאי
אפשר לראות את פניו אבל אפשר לשמוע את קולו .מתיז מעורפו האפור ,מגבו ,את האור בחזרה.
מטיל ספק ,או מבט ,או אגרו בכל דבר שזז ,ג א לא מבקשי .2

1נסים קלדרון" ,התבנית והנוף" ,בזמן מלחמה )הוצאת כינרת ,(2002 ,עמוד .65
2שם ,עמ' 144-145
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הקטע האחרו לקוח מתו( " הא אתה רואה את מה שאני שומע" ,סיפור על העינויי שעובר
פלסטיני במתק של השב"כ .במסגרת התנדבותי בועד הציבורי נגד עינויי

בישראל ,עסקתי

בעיקר בכתיבת תלונות של פלסטיני /יות על תנאי מעצר וחקירת בידי צה"ל והשב"כ.
כאשר עוצרי לרגע מהכתיבה והתיוק המכאניי  ,מהניסוחי הקבועי המתארי מעצר אלי ,
תנוחות בלתי אפשריות ושפה בוטה עמה נאלצו המתלונני להתמודד עולה התמונה המצטיירת
בקטע שצוטטתי לעיל ועמה השאלה :מה קורה בגופו ובתודעתו של אד

מעונה? ומתעוררת

מתרדמתה שאלה נוספת :מה היה עובר עליי אילו היו מעני אותי? אי( הייתי מרגישה אילו כפתו
את ידיי ,לשעות ארוכות ,מאחורי גבי הקמור? מה הייתה עושה לי בעיטה בפה? בעי? איו
שיהרסו את ביתי ויפגעו במשפחתי?
ומאיד( ,המציאות מכה בפני  :מאז התמוטטותו של המהל( אל השלו שהחל באוסלו ,עול
של של מעשי  ,של מוסדות ושל תקוות התמוטט ונעשה אנרכי ,אמורפי ,מטור  .במעגל של
מעשי רצחניי שמבוצעי )ומתוכנני ( כדי להכות בהל

את העיניי  ,האוזניי  ,המחשבה,

הזיכרו מצאתי את עצמי מבקשת כמה רגעי שקט ,כדי לחשוב על מה שאת ,דפנה ,הגדרת כה
טוב" :ואיפה אני בסיפור הזה?"
במסגרת הקורס עצמו ,בשיחות שהאירו מציאות אחרת ,הנסתרת והמודרת במכוו מעיני מרבית
הישראלי ובמסגרת עבודתי במערכת "ידיעות אחרונות" בירושלי בתקופת הפיגועי במרכז
העיר ) (20002002נחשפתי אישית לאותה "טבלת דמי " בלתי נראית המכתיבה את הסיקור
העיתונאי ונטייתו ,אותה נית להכליל על מירב כלי התקשורת הכתובה והמשודרת ,בישראל.3
יתירה מכ( ,הקורס וההתנדבות עוררו בי דילמה מוסרית קשה:
הא קיימת דרגת "מצב חירו " בה מותר להפעיל עינויי ? הא נית להתיר במצב כלשהו
)לדוגמא ,כאשר לדעת החוקר ,נמצא למולו נחקר שיכול לספק מידע בנוגע ל"פצצה מתקתקת"?
לגבי זהות מבצעי פיגועי אות סיקרתי וא הייתי עדה לחלק מה באופ אישי?(
השאלה הנ"ל ניקרה בי תדיר וא הובילה אותי להחלטות אישיות לא קלות ,בפרט לאור היותי
סטודנטית המתמחה במשפט וארגוני בינלאומיי  ,תו( דגש רב על תחו זכויות האד .

" 3טבלת הדמי " לפיה ,בראש הסיקור נמצאי אזרחי יהודי ישראלי )וא ה מפורסמי או בעלי ייחוד
כלשהו סיפור קורע לב ,ביזאר או סיטוציה שאינה שגרתית מה טוב( .ברמה שניה נמצאי הדרוזי והבדווי
)שהלא ה "מכוחותינו"( ואחרי שאינ נמני על ערביי ישראל .אחריה  ערביי ישראל .ובתחתית הסול 
הפלסטיני כאשר התמוטטה תקרת מוס( בי בשישי בצהריי וקברה תחתיה שני פועלי פלסטיני  היה ברור
שהידיעה לא תשרוד עד ראשו בבוקר )וא המקרה היה מתרחש ביו חול אולי הייתה מצוינת בבוקסה קטנה בסו
העיתו ,(...וכ( ג במקרה בו אוטובוס עמוס מטיילי התהפ( בחצות )על ס הורדת העיתו לדפוס( בצפו האר.#
כאשר התקשרתי לראש המערכת להתייע #עמו הא לעצור את ההורדה ,התנהלה השיחה הבאה" :אוטובוס? באמת?
כמה נפגעי ?" –"בסביבות  16בינוני"" ,יהודי ?"" ,ברשת ב' אמרו שמאיזה כפר"" ,אז מה את מעירה אותי ,זה
בכלל לא מעניי" .משיחה כזו ,נית ללמוד יותר מאשר בקורס או בתואר בתקשורת .שכבה אחת של עיוורו קולפה
לה .ע זאת ,גרעי "הישראליות" עדיי בתוכי.
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א .זכויות אד

והאיסור על עינויי – המישור הבינלאומי

ואולי אתחיל בשאלת ת " :לש מה בכלל זכויות אד ? מהי תרומת כלל?".
נשיא צ'כיה ,וצלאב האבל ,סיכ זאת בנאומו במעמד החגיגי לציו היובל להכרזה האוניברסלית
בדבר זכויות האד :
"אי אפשר לשנות את העול המורכב כל כ( שבו אנו חיי בבת אחת ובכוחה של הצהרה אחת .א
על פי כ אני מאמי בחשיבותה ההיסטורית של הצהרת זכויות האד  ,וההפרות התכופות של
עקרונותיה מתגמדות לנוכח ההתחייבות הגלובלית שהיא יוצרת .בפע

הראשונה בהיסטוריה

קיי כלי בעל תוק ומוניטי עולמיי שנית להעמידו כמראה מול האומללות שבעול ; אמת
מידה אוניברסלית שבאמצעותה נית למדוד בכל רגע נתו את מצב הענייני האקטואלי ,לחשו
את העוולות ולהלח בה בשמה .כיוו שכול שותפי לאמת מידה זו ,יעזו רק מעטי לערער על
קביעותיה .משמעות הדבר היא שאלו המפרי באופ בוטה את עקרונות ההכרזה חייבי מעתה
לעמוד מול החידוש ההיסטורי הזה .א לומר זאת בפשטות ,חייה של כל אלה הלועגי לזכויות
האד קשי מאז קיומה של הצהרה זו פי כמה משהיו לפניה".
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ההכרזה הנ"ל התקבלה באו" ב  10.12.1949תחת הרוש הכבד שהותירו זוועות מלחמת העול
השניה ומהווה את ההגדרה הבינ"ל הראשונה של זכויות האד  .היא נפתחת בהצהרה כי כל בני
האד נולדו בני חורי ושווי בערכ ובזכויותיה  ,ומפרטת ב 30סעיפי את זכויות האד ,
ביניה איסור על עבדות ,עינויי

ועונשי

אכזריי  .כיו  ,נחשבת האמנה לחלק אינטגראלי

מהמשפט הבינ"ל המנהגי .משמע ,ה מצויות מעל למשפט ולשליטה הפנימית של כל מדינה.
תביעה ממדינה לא להפר בה את זכויות האד לא תיחשב איפוא כהתערבות בענייניה הפנימיי
אלא כנושא הומניטארי גרידא כל אד באשר הוא אד זכאי לה.
לפי סעי  5של ההכרזה "לא יהיה אד נתו לעינויי

או ליחס או לעונש אכזריי

או בלתי

אנושיי או משפילי " .ב  1984גיבש האו" אמנה מיוחדת לצור( המאבק בעינויי  ,המוגדרי
כגרימה מכוונת של "סבל או כאב חמור ,בי א נפשי ובי א פיסי" ,בי השאר לש "השגת
מידע ממנו או מאד שלישי" .5האמנה אוסרת ,חד משמעית ,שימוש בעינויי בכל מצב שהוא
כאשר "אי להיאחז בנסיבות חריגות כלשה ,בי א מצב מלחמה ,איו במלחמה ,אי יציבות
פוליטית פנימית או כל מצב חירו ציבורי אחר כהצדקה לעינויי " .6ג אמנות אחרות ,כגו

4אדי קאופמן ,זכויות האדם  ,האוניברסיטה המשודרת )ת"א ,משרד הביטחון ,(2001,עמ' .151-152
5סעיף  (1)1ל"אמנה בדבר איסור על עינויים וצורות אחרות של יחס אכזרי ,בלתי אנושי או משפיל" .האמנה התקבלה בעצרת
האו"ם ב ,1984-נכנסה לתוקף ב 1987-וישראל אישררה את האמנה ב.1991-
6סעיף  ,(2)2שם.
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האמנה בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות )סעי  (7ואמנות העוסקות בדיני מלחמה ,7כול אוסרות
על עינויי ועל צורות אחרות של יחס ועונשי אכזריי  ,בלתי אנושיי או משפילי  .המשפט
הבינ"ל מכיר בכ( שבעתות חירו לעיתי אי מנוס מפגיעה זכויות אד מסוימות ע זאת ,לגבי
עינויי קיי עקרו האיסור המוחלט 8על עינויי  .כתוצאה ,ולמרות הקשיי בה נתונה מדינה
והצור( הדוחק בה להלח בטרור ,החוקרי אינ מוסמכי בשו מקרה להשתמש בעינויי .
בהתא

לסעי  16להכרזה ,ישנו ג

איסור גור להשתמש בשיטות חקירה אכזריות ,בלתי

אנושיות או משפילות .במקרי רבי נוצרת התנגשות בי זכות אד אחת למשנהה או בי זכות
אד לאינטרס ציבורי )כבוד האד מול צרכי ביטחו /הגנת הציבור למשל( .ע זאת ,על החשיבות
הרבה שמייחס המשפט הבינ"ל מייחס לאיסור על עינויי והתעללות נית ללמוד ג מהעובדה כי
כל בתי המשפט בה

נשפטו פושעי מלחמה החל מנירנברג בשנות ה 40וכלה בטריבונאלי

העוסקי ברואנדה וביוגוסלביה לשעבר ,לא זוכה מעול אד לאחר שבית המשפט קבע כי הוא
עינה אחרי בעילה שהמעשה היה חוקי או מוצדק בהתא לנסיבות בה נעשה.
חוקת בית הדי הפלילי הבינ"ל ,שהתקבלה ברומא ב ,1998מגדירה עינויי
כ"פשעי

נגד האנושות" 9וה כ"פשעי מלחמה"
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והתעללות ה

וזאת בלא שמי מנציגי המדינות שהשתתפו

בניסוח הביע הסתייגות מהגדרה זו .ישראל חתמה א( טר אשררה אמנה זו.
סיכו נאה נית למצוא בקביעתו של בית המשפט האירופי לזכויות אד בנוגע לתביעת אירלנד
מבריטניה לחדול משימוש בעינויי בשיטות החקירה שהופעלו כנגד פעילי המחתרת האירית:
"פעולות טרור נתקלות בצדק בתגובה חריפה מטע שלטונות המדינה .ע זאת ,בשו נסיבות
שה אי להתיר לתגובה זו להידרדר לכדי מעשי של התעללות בידי הכוחות הממוני על אכיפת
החוק .מעשי

כאלה מהווי

הפרות בוטות של זכויות האד  ,וה

פוגעי

באפשרות להשיג

ראיות אמינות במאבק נגד הטרור .ה ג משפילי את עובדי הציבור המשתמשי או אמורי
להשתמש בה  ,וגרוע מכ( ה

עלולי

בסופו של דבר לחתור תחת יסודותיה של חברה

דמוקרטית".11

7למשל :התקנות הנספחות לאמנת האג מ ,1907-סעיף -,4לגבי שבויי מלחמה ,סעיף  -44לגבי אזרחים; סעיף  (1)3המשותף
לארבע אמנות ז'נבה מ -1949-לגבי קונפליקט שאינו בינ"ל; אמנת ז'נבה השלישית ,סעיפים  -13-17לגבי שבויי מלחמה;
אמנת ז'נבה הרביעית ,סעיפים  -27,31,32לגבי אזרחים הנמצאים באיזור כבוש.
8
Mission Permanente dIsrael apres dOffice des Nations Unites et des Organizations Internationals a
Geneva, Statement by Ms. Nili Arad..and Mr. Shai Nitzan..State Attorneys Office, 18th Session of the
Committee Against Torture (CAT), Geneva, 7 May, 1997, Para. 3.
9סעיף  (K)+(F)7לחוקת בית הדין הפלילי הבינלאומי.
10סעיף  (II)(A)(2)8וסעיף  ,(I)(C)(2)8שם.
11אדי קאופמן ,זכויות האדם  ,האוניברסיטה המשודרת )ת"א ,משרד הביטחון ,(2001,עמוד 145
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ב .תיאוריה פוגשת מעש :זכויות אד

והאיסור על עינויי בישראל

כפי שהראיתי לעיל ,המשפט הבינלאומי אוסר באופ מוחלט על השימוש בעינויי  .למרות זאת
קיימות פרשנויות רבות בנושא זה .חלק נובעות מהיבטי שוני בעצ הגדרת המושג "עינויי "
וחלק אחר מדילמות עקרוניות או פרגמטיות .אחת הבעיות החמורות במיוחד מתבטאת בוויכוח
המתנהל בישראל והעוסק בהצדקת השימוש בעינויי לצור( מה שמוגדר כ"הצלת חיי אד חפי
מפשע" ,במקרי המוגדרי כ"פצצה מתקתקת" .דהיינו ,כאשר הזמ העומד לרשות החוקרי
לגילוי האמת הוא קריטי מבחינת שלו הציבור ,ישנה לא פע תמיכה רחבה המצדיקה שימוש
בכל האמצעי להשגת המידע על מנת להציל חיי אד במדינה בה התרחשו במש( השני מעשי
טרור אכזריי  ,חלק

בידי מתאבדי שפוצצו עצמ

וקיפחו חיי אזרחי רבי חפי מפשע.

בשנת  1987קבעה ועדה בראשות השופט העליו לנדוי בהמלצותיה קו נורמטיבי ברור שלפיו
למדינה דמוקרטית הניצבת בפני בעיה קשה של טרור מותר להפעיל רק "לח #פסיכולוגי לא
אלי " ו"מידה מתונה של לח #פיסי" .ועדת לנדוי אסרה על שימוש באמצעי חמורי ביותר
המגיעי לדרגה של עינויי וניסתה להבטיח שהאמצעי בה התירה להשתמש יופעלו א( ורק
נגד מי שידוע שיש בידו מידע העשוי להביא להצלת חיי אד  .לצור( ביצוע קפדני של מדיניות זו
צירפה הוועדה נספח סודי המנחה את החוקרי  .משפורס דו"ח ועדת לנדוי נמתחה עליו ביקורת
משפטית ,מוסרית וציבורית באר #ומחוצה לה .הביקורת נסבה על עצ ההיתר שנתנה הועדה
לשב"כ להשתמש בלח #פיסי ופסיכולוגי ועל סכנת ה"גלישה במדרו תלול" כאשר מרחיבי את
מושג ה"פצצה מתקתקת" ג למקרי בה לא נשקפת סכנה מיידית ומתירי להשתמש בלח#
פיסי בשלל המצבי

של צור( מידי .12נית למצוא ביטוי לטענות הנ"ל ברב שיח שהתקיי

בעקבות דו"ח הוועדה .המשפט והעיתונאי משה נגבי ציי כי כבר "בשנת  1965קבע בית המשפט
העליו כי "אסור להרשות מצב שבו הנחקר חסר אוני

ונעשה כחומר ביד החוקר .יש לפסול

תחת לח #המתבטא בעצ

דרכי החקירה כגו שימוש בשיטות

הודאה שנסחטה מפי נאש

פסיכולוגיות שמטרת לכלות את כוח התנגדותו .שומה על בתי המשפט לשמור ולהישמר מתופעות
הידועות לנו לשמצה ,ממשטרי טוטליטריי שבדרכיה לא נל(" .את הדברי הללו כתב השופט
לנדוי בשנת  1965בדו"ח הועדה לא זו בלבד שנית הכשר למה שהועדה קראה "לח #פיסי מתו"
)איננו יודעי בדיוק למה הכוונה כי הפירוט נמצא בנספח הסודי לדו"ח( לש גביית הודאות אלא
למעשה משתמע מכ( לדעתי ,שבמקרי מסוימי ג אי זו עבירה מצד החוקר להפעיל את הלח#

12אדי קאופמן ,זכויות האדם  ,האוניברסיטה המשודרת )ת"א ,משרד הביטחון ,(2001,עמ' 142-148
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הזה...מדוע מה שהיה נכו ב 1965לא נכו ב ,1990מדוע להעניש חוקרי המשתמשי באמצעי
לח #ולפסול כל הודאה הנגבית באמצעי לח #פסיכולוגי או פיסי מדוע זה לא נכו ג היו ?".13
פרופ' מרדכי קרמניצר ,משתת נוס ברב השיח העלה את השאלה המוסרית במלוא חריפותה:
"יש כא איסור אבסולוטי שבא מהמשפט הבינלאומי המנהגי ,ג

לגבי מצבי חירו

וא לא

ממשפט העמי  לפחות ממשפט הטבע וא לא ממנו מרצונה של חברה להיות נאורה  ,חברה של
אנשי שיכולי להסתכל על עצמ בראי...א רוצי למנוע עינויי יש רק דר( אחת לעשות זאת
והיא לשי טאבו מוחלט על גופו של הנחקר .אי הגיו לבוא אל החוקר ולומר לו :סטירת לחי
אחת או שתיי ואת השלישית לא .מי שנת את שתי הסטירות הראשונות ולא הצליח בכ( יית
את הסטירה השלישית .זה טבע האד ומי שמאשר לח #פיסי מתו ,מאשר בפועל ג עינויי .
השאלה כמוב היא הא

החברה הישראלית מוכנה לאשר עינויי

וזו שאלה של אחד צרי

להתמודד עימה...זהו מבח חשוב כי מי שחוקר חוקר מטעמנו .כאילו שאנחנו חוקרי  .אד
צרי לשאול את עצמו הא

הוא מוכ להשתמש באמצעי

האלה"
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)ההדגשה אינה במקור

ל.ב.(.
מול השאלה הזו בדיוק ניצבתי בעת ההתנדבות בועד הציבורי נגד עינויי בישראל )להל :הועד(.
במסגרת התנדבותי בארגו הייתי אחראית על כתיבת התלונות על העינויי לגורמי הרלוונטיי
)יועמ"ש ,הפרקליטות ,השב"ס( .את הריאיו הראשוני ע המתלונני מבצע אחד מעורכי הדי או
עובדי השטח של הארגו .המידע מועבר לתרגו לעברית לתצהיר )מרבית הריאיונות התבצעו
בערבית שפת אמ

של המתלונני ( ,ומש אליי ,לכתיבת התלונה .תהלי( זה ,של הפיכת

התצהיר חומר הגל  ,לטופס משפטי ,סטנדרטי למראה א( מזעזע בתוכנו ,גר

לי ללבטי

מוסריי ואישיי  .אול ראשית ,מעט רקע על הארגו עצמו:
הוועד הוק באוגוסט ) 1989מעט לאחר דו"ח ועדת לנדוי( וש לו למטרה להילח נגד קיומ של
עינויי

בישראל בעיקר כשיטת חקירה בשב"כ ,במשטרה ,במצ"ח ובכל גור

אחר המקיי

חקירות מסוג זה .בספטמבר  ,1999בעקבות עתירת הועד הציבורי נגד עינויי בישראל ואחרי
לבג"צ ,אסרו תשעה שופטי בית המשפט העליו את השימוש בעינויי

במהל( חקירה .הוועד

מבצע מעקב אחר יישו החלטה זו בבתי המעצר השוני ונאבק נגד השימוש בעינויי בחקירות
בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינית :בדרכי משפטיות ,באמצעות תחיקה רלוונטית ועל ידי

13הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ,לחץ פיסי מתון :שיטות חקירה בישראל ,רב שיח בעקבות דוח ועדת לנדוי) ,ירושלים,
 ,(1999עמ' .9-10
14שם ,עמ' .17-19
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מער( הסברה שתפקידו להעלות את המודעות הציבורית לנושא .15אול  ,ג כפי שנוכחתי אישית
לדעת ,ג פס"ד המפורס לא היווה סו פסוק בנושא העינויי  .בדו"ח מעקב שפרס הוועד לגבי
עינויי והתעללות בעצירי פלסטיני במהל( המעצר והחקירה בי ספטמבר  2001לאפריל 2003
ציי הוועד כי "פסיקת בג" #ב 1999היוותה צעד אמי #ומשמעותי בכיוו הנכו .ע זאת ,הפגמי
בפסיקת בג" ,#שעליה הצבענו בעבר נחשפי עתה במלוא חריפות  .בג" #נכשל בכ( שלא אסר
על התעללות ועינויי באופ מוחלט ,והשאיר על כנה את התפיסה המשפטית והמוסרית לפיה
חוקר שב"כ רשאי לשקול ,ולו ג במקרי קיצוניי  ,עינויי כאופציה חוקית ולגיטימית .הישגי
הפסיקה נשחקי

בשל פגמי אלה ,בשל מדיניות העינויי של השב"כ ובשל העובדה שבג",#

פרקליטות המדינה והיועמ"ש הפכו בנושא זה ,משומרי החוק ומגיניו לשומרי הס בשער מרתפי
העינויי של השב"כ" .16בעקבות פסיקת בג"צ ,השתנו מעט הכללי  מעט מדי .אמנ  ,השב"כ
הפסיק לנקוט בשיטת העינויי ששילבה מניעת שינה ,ישיבה או עמידה בתנוחות מכאיבות ,כיסוי
הראש בשק מסריח והשמעה רצופה של מוזיקה רועשת א( הראה "יצירתיות" בדרכי אחרות.
בתלונות רבות שכתבתי ונית למצוא לה חיזוק בתחקיר שער( הוועד עלה כי השב"כ חורג ממה
שהתיר בג"צ ומצטיירות שיטות התעללויות שהשב"כ נוקט בחדרי החקירות .להל סקירת אופני
ההתעללות והעינויי ששבו ועלו מהתלונות:
שיטות שגרתיות
מניעת שינה; כבילה לכיסא בתנוחות מכאיבות; מכות ,סטירות ובעיטות; איומי  ,קללות
והשפלות.
שיטות מיוחדות )אינ שגרתיות א( חוזרות בתלונות מעת לעת ,ג לאחר פסיקת בג"צ מ(1999
כיפו הגו בתנוחות מעוותות ומכאיבות ביותר; הידוק מכוו של האזיקי ; דריכה על האזיקי ;
לח #על חלקי

שוני

בגו ; טלטול גופו של הנחקר בצורות שונות; אילו #הנחקר לכרוע

)"קמבז"(; חניקה; שיטות אחרות של אלימות והשפלה )תלישת שיער ,יריקות ועוד(.17
דוגמאות לשימוש בשיטות החקירה הנ"ל נית למצוא בקטעי התצהירי בנספח א' .קריאת
אינה קלה ,על כמה וכמה הפיכת התצהירי הנ"ל שאינ אלא סיפורי חיי של אנשי שרוב
לא יחלימו ,בי א פיסית או נפשית ,מהחוויה המפוקפקת לה זכו באדיבות מדינת ישראל .זוהי
בדיוק הנקודה בה מהדהדת שאלתו של קרמניצר לפיה על כל אד להעמיד עצמו במקומו של
15

http:/www.stoptorture.org.il
16הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ,חזרה לשגרת העינויים -עינויים והתעללות בעצירים פלסטינים במהלך המעצר
והחקירה ,ספטמבר  -2001אפריל ) ,2003ירושלים ,יוני  ,(2003עמ' .11-12
17הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ,פרצות בהגנה -עינויים והתעללות בחקירות השב"כ לאחר פסיקת בג"צ6.9.1999- ,
) ,6.9.2001ירושלים ,נובמבר  ,(2001עמ' .30-31
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החוקר ולשאול עצמו הא יוכל להסכי ע שימוש באמצעי אלו בש "הגנת הצור(" חשוב ג
להבהיר כי הועד מכיר בקיו האיו הביטחוני על ישראל ,א( רואה בשימוש בעינויי "למע
ביטחו המדינה" אמצעי אכזרי ובלתי יעיל הפוגע באושיות הדמוקרטיה.
ההתנדבות עצמה היוותה עבורי ,לכל הפחות ,חוויה מטלטלת )והפע  במונחה החיובי .(...כמי
שגדלה על ברכי "משפחת חיל האויר" וגדלה ביישוב קהילתי שהוק עבור אנשי צבא ,כל הווייתי
החינוכית והמסגרת החברתית שלי הייתה הומוגנית למדי .איש לא הטיל ספק במוסריותו של
צה"ל ,בקוד האתי המוביל אותו.And then came Daphna.
המפגש ע החומר הראשוני )נית למצוא בנספח ב' דוגמא לתצהיר מלא( גר לי להתעמת מול
הפני

האחרות של צה"ל ומערכת הביטחו .פני

שלא הכרתי .לא היו ש

טייסי

הרואי

ומסכלי מזימות חרש מהשב"כ אלא שפע תיאורי ברוטליות יומיומית שאינה תורמת אלא להזנת
מעגל השנאה והפחד בי הצדדי  .לפתע נדחקו הביטויי המוכרי כל כ( דוגמת "כי בתחבולות
תעשה ל( מלחמה"" ,באי תחבולות ייפול ע " והביטוי היחיד נית לשפת האלימות .ללא
תחבולות פשוט "להכניס מכות" .חשוב לציי כי לא רק במתקני החקירה של השב"כ נחשפו
הפלסטיני

לאלימות ולהשפלה .כלל הכוחות שפעלו בשטחי

ומשטרת ישראל ,ובכלל

– חיילי צה"ל ,שוטרי מג"ב

היחידות המיוחדות השונות ,הרבו להשתמש באלימות קשה בעת

המעצר ובדר( למתק המעצר ,ובכלל זה מכות בקתות הרובי  ,סטירות ,בעיטות ,גרירה בכוח,
הטחת הראש בעצמי שוני  ,חשיפה לתנאי מזג אוויר קשי במש( שעות ,קללות והשפלות ועוד.
ג חקירת של פלסטיני בידי גורמי שאינ שב"כ – כלומר צה"ל ומשטרת ישראל ,לוותה לא
אחת באלימות קשה .נקודה זו שבה וחזרה בעדויות ובתלונות השונות.

במקביל לכאב ולקושי הנפשי ,במהל( ההתנדבות היו לא מעט רגעי בה גיליתי שאבסורד רב כל
כ( מתרחש בחיי הייתי תופסת את עצמי מזמזמת את שירי להקות צה"ל בדר( להתנדבות או ע
הרדיו ,בעת כתיבת התלונות עצמ; הומור שחור ביני ולבי עורכי הדי על תוכ התלונות; זכורה
לי אפילו פע בה הסעתי בדרכי לוועד בת של מכרי קרובי ששירתה במחנה עופר כמש"קית
ת"ש וא ערכה לי סיור מודר( ברחבי הבסיס .ה א התפלאה על ידיעתי את הפרטי הקטני 
בעיית הביוב העולה על גדותיו ,היתושי  .טע מר היה בפי כל אותה העת .כיצד יכולתי לומר לה
שמחנה זה מוכר לי ,א( מצדדיו האחרי ? שהפרטי הללו חוזרי בכל אות עדויות אות אני
עורכת ומגישה כתלונות א( מעול לא נתקלתי במענה עליה?
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זוהי סוגיה נוספת שיש לתת עליה את הדעת .לא רק שנעה עוול מצד כוחות הביטחו אלא שג
רשויות החוק ,האמורות להוקיע התנהגות זו אינ עושות זאת ומעדיפות לגונ על המעני !
דוגמא בולטת נית למצוא בטיפול בתלונות על חוקרי השב"כ .לכאורה נתו הטיפול בתלונות
כאלה למחלקה לתפקידי מיוחדי בפרקליטות המדינה שאינה כפופה כמוב ,לשב"כ.
אלא שכל התלונות הללו מועברות ל"ממונה על בירור תלונות נחקרי " )מבת"( ,שהוא עצמו סוכ
שב"כ .לדברי פרקליטות המדינה ,הסוכ " מונחה מקצועית" בידי פרקליטות המדינה בכלל
ופרקליטת המדינה בפרט ופועל עלפי הוראותיה 18.אלא שדבר זה אינו משנה את העובדה
שפלסטיני אשר עונה ,הותש והושפל בידי סוכני השב"כ מובא לפני סוכ שב"כ אחר ונדרש לפרט
בפניו את מעשי עמיתיו .המבת" הוא ג זה שחוקר את חבריו לעבודה באשר לתלונות נגד ,
ונדרש לקבוע ,אובייקטיווית ,טענותיו של מי אמינות יותר – של אות חברי או של "המחבל"
הפלסטיני .לשיטה מפוקפקת זו של בדיקת תלונות שתי תוצאות ברורות ,צפויות וקשורות זו בזו:
 .1בחלק גדול מהמקרי  ,נחקרי פלסטיני חוששי לחזור בפני המבת" על התלונות שהעלו
בפני עורכידינ  ,וכ( קל לפרקליטות לדחות את התלונות כבלתי אמינות.
 .2מאז הועברה חקירת תלונות נחקרי לפרקליטות המדינה ,בשנת  ,1994כלומר במש( שבע
שני תמימות ,לא הועמד לדי פלילי ולו חוקר שב"כ אחד ,ג לא כשנחקרי יצאו מאגפי
החקירות של השב"כ כשה נכי לצמיתות בגופ או בנפש  ,ואפילו לא כשסוכ שב"כ עינה
למוות נחקר פלסטיני )עבד אלסמד חריזאת( במו ידיו .אותו חוקר חזר ,לאחר תקופה לאארוכה
של השעיה ,לחקור  ומ הסת לענות  עצירי פלסטיני .
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העדויות הללו אינ עוזבות אותי ג כעת ,כשנה וחצי לאחר סיו הקורס וההתנדבות .מה לגבי
אותו ילד בכיתה ו' שבדרכו לביתו מבית הספר קפצו עליו שני שוטרי מג"ב ושברו את ידיו? מה
לגבי ה"משחק" שהמציאו החיילי

במחסומי  "קופסת ההפתעות"?20והכרחת הממתיני

במחסו לשיר שירי יחידות צה"ל? .21ע זאת ,אלו ה המקרי הקלי להתמודדות מוסרית.
ומה לגבי המקרה בו תוארה התעללות פיסית ונפשית קשה מנשוא ברוקח מחברו ,כאשר לקראת
תו עדותו ,ואני על ס דמעות ,הסתבר כי נחשד בניסיו אספקת ציאניד למבצעי הפיגוע במלו
 18הדברי נמסרו טלפונית לחנה פרידמ ,מנכ"לית הוועד ,ב.27.8.2001
 19כרמי גילו ,שב"כ בי הקרעי  ,עור( רמי טל) ,תלאביב :משכל ,(2000 ,עמ' 394395
"20קופסת ההפתעות" -בעת התנדבותי תוארו במספר מקרים עדויות לגבי קופסא הניצבת לצד החיילים במחסום ובה פתקים
עם שמות איברים .העוברים במחסום התבקשו להגריל פתק -ושם האיבר שצויין בו ,נשבר בגופם.
21במקרה מסוים הגיע המצב לכדי אבסורד -מחברה שעבדה בארגון זכויות אדם שקישר בין צעירי הפת"ח לנוער ה"עבודה"
ומר"צ נודע לי כי במפגש שערך הארגון בין הצדדים ביוון ,ערכו צעירי הפת"ח באחד הערבים קומזיץ על שפת הים .בעודה
מטיילת על החוף עלתה זמרתם ,ולהפתעתה הם שרו את "אחד חומוס ,אחד פול ,אני אוהב את משמר הגבול"...
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"פארק" בנתניה? אלו ה מקרי המבח האמיתיי  כאשר מבח "הגנת הצור(" עומד מול( פשוטו
כמשמעו ,בצבעי חיי  .ומדממי .
ודווקא הייתה מי ששאלה ובדקה זאת .ב ,20.6.2001הגישה ח"כ זהבה גלאו ,לבקשת הוועד,
שאילתא לשר המשפטי ובה ביקשה לדעת הא הועברו ליוע #המשפטי לממשלה ,מאז פסיקת
בג"צ ,מקרי בה חוקרי השב"כ טענו כי עמדו בפני מקרי של "פצצה מתקתקת" ,שבעניינ
קבע בג"צ כזכור כי נית להתיר בדיעבד אמצעי חקירה "פיזיי " )כלומר עינויי (.תשובתו של שר
המשפטי  ,מאיר שטרית ,שנמסרה לפרוטוקול הכנסת ב ,11.7.2001הייתה" :עד כה לא הובאו
לאישור היוע #המשפטי לממשלה תיקי חקירה בה נטענה טענת "הגנת הצור( 22".במלי אחרות,
במש( כמעט שנתיי  ,ובתוכ תשעת החודשי הראשוני של אינתיפאדת אלאקצא ,סבר השב"כ
כי כל פעולותיו ה בגדר "חקירה סבירה" עלפי פסיקת בג"צ ,וכי חוקריו לא מצאו עצמ במצב
של "פצצה מתקתקת" המאפשר לה

לחרוג מחקירה כזו.

והעינויי

נמשכי

והעדויות

מצטברות.

 22שאילתה מס'  ,2299ישיבה רכ"ב –  ,11.7.2001ע'  .30תשובה דומה נמסרה במכתבי לשכת היוע #המשפטי
לממשלה לחנה פרידמ ,מנכ"ל הוועד ,ב  24.6.2001וב.23.7.2001
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סיכו
ואלי אתחיל בסו  .אני דווקא נכשלתי ,ברחתי .מנהלת בתו( ראשי יחסי משיכהסלידה מתחו
זכויות האד מאז הקורס שפקח את עיניי והאיר לעוולות שמתרחשות ליד הבית .הדילמות
המוסריות הפכו עבורי לאישיות וגררו אחריה ג החלטות לא פשוטות .ההתנדבות האירה לי
צדדי מציאות שלא הכרתי ,לא שיערתי ,ואולי אפילו העדפתי שלא להמשי( ולהתעמת עימ .
כשקראתי את מאמרו של סטנלי כה על הכחשה נדמה היה לי כי כתב עליי .באחד השיעורי
בקורס ישבה לידי בחורה בש רי ואמרה" :זה קשה לדעת ,אבל זה חשוב" .והמשפט הפשוט
הזה מהדהד בראשי ג עתה ,ג לאחר שעברתי תחו  ,למשפט הקהילה האירופית .היורו לא
מדמ ולא נית לענותו .עברתי מדינה ,בבריסל הייאוש באמת יותר נוח .א( מהעוולות לא ברחתי
העדויות באו איתי ,הזיכרונות והטע המר ,הלאות הנפשית לאחר יו בוועד עוד זכור לי היטב.
מה ג שמי שפקחו את עיניו לראיית אי הצדק הנעשה סביבו ,לא יכול להתעל עוד ממנה .ומה
יאמרו אלו שחוו את שאני א( קראתי? "המילה הכתובה הלא יודעת פחות מ המציאות .שו
צירו מילי לעול לא יתקרב אל טע המי שהחוקר ירק אל תוכ ואחר כ( הכריח את הנחקר
לשתות מה ".23

"אני חושבת שג אני חלק מאותו ציבור שעוצב על פי אתוסי ומיתוסי שמקלי עלינו לראות
את הדברי בשחור לב ,לראות את הדברי כסכסו( של צודקי מול לא צודקי  ,שלתחיית הע
היהודי מול הטרוריסטי  ,של פלסטיני מול יהודי . .וכשאני יודעת מול איזה ציבור אני מופיעה,
משו שאני בעצ ג חלק מהציבור הזה ,אני יודעת כמה זה קשה .ואני באמת חלק מהציבור
הזה משו שאני בעצמי עברתי את כל הדר( הזו" .24לי ,בניגוד לעו"ד נטע זיו ,לא עמד האומ#
לעבור את כולה .בתחילת ההתנדבות בוועד הוצעה לי משרת דוברת הארגו .שמחתי התחלפה עד
מהרה בקושי ובמועקה מיד כשהתחלתי לבחו את הסוגיות והבג"צי שהובילו את הוועד באות
ימי  .לא יכולתי להתייצב בפני הציבור בסוגיית הסיכולי הממוקדי המהווי אחד ממוקדי
פעילות הוועד בימי אלו .בפרט לא בפני הציבור הפרטי שלי .קשה היה לי להודות בפני עצמי
ולקשר בי שכניי ,הורי חבריי ובעצ

רובה המכריע של הסביבה החברתית שלי ,בה גדלתי

ועוצבתי ,שחזרו רוב ככול מדי ערב בסרבלי וסמלי יחידות ובי אות תמונות על המרקע של

23נסים קלדרון" ,התבנית והנוף" ,בזמן מלחמה )הוצאת כינרת ,(2002 ,עמוד 72
24דפנה גולן-עגנון ,איפה אני בסיפור הזה?) ,כתר ,(2002 ,עמ' 60-61
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בתי מופגזי " .כל מטוסינו חזרו בשלו " ,ועלתה המחשבה לראשונה ומה ע אלו שלמטה,
הא ה חיי היו ? פצועי ? היכ יישנו הלילה? ומחר? ושארית חייה ?
התשתית המשפטית של הוועד הייתה ללא רבב ,ובחנתי אותה לפי מיטב הכלי
האינטלקטואליי

שהעניקו לי לימודי התואר השני במשפט בינ"ל תו( התמקדות מיוחדת

בזכויות אד ודיני מלחמה .וגאוותי על התואר א( כירכמה פניי הפע והקשתה עליי א יותר
מדוע לא מצאתי בה א פג  ,א שבר שיכול היה להוות לי טיעו נגדה חו #מאשר פשוט להודות
שה ...צודקי ? כל העקרונות ,כל התיאוריות בשמ דיברתי עמדו כעת במבח לו לא יכולתי.
וחזרתי ושאלתי את עצמי אז לש מה אני לומדת ומתמחה בזכויות אד ? הא איני מסוגלת
להתמודד ע נושא זה באמת? הא חמש השני האחרונות לא היו אלא משחק אינטלקטואלי
תיאורטי? קשה הייתה לי עצ הידיעה שמכריי אינ אלא ,בסופו של יו  ,פושעי מלחמה ולא
יכולתי כלל לייצג גו שסוגיה זו היוותה סוגיה עיקרית בפעילותו .א בפני עצמי קשה לי להודות
כיצד אייצג?
ומצבי הגיע לדלת סגורה .וויתרתי על המשרה א( המשכתי בהתנדבות .אולי היה לי קל יותר
להתמודד ע עינויי "רגילי " ,על הקרקע ,שאנשי מוכרי לי אינ נוטלי חלק בה  .היה לי
חשוב להמשי( בהתנדבות ,להתמודד ע

הנושא א( כנראה לא יכולתי לשאת את כל הדר(

ולעמוד מולה באופ ציבורי.

בסופו של יו  ,הדילמה הא ישנה דרגת חירו בה מותר לענות ברורה לי היטב איסור מוחלט.
ג בסוגיית הסיכולי הממוקדי  .אבל בינתיי  ,במאבק לכ( ,אעדי לתמו( מ הצד .ומה לגבי
פעילות בתחו זכויות האד ? מרגע שנפתח הצוהר וקול העיוורו אי דר( חזרה .אז אולי לא
ברחתי ממש ,כי לא נית .אני פשוט בהפסקה.
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נספח א' דוגמאות לשיטות חקירה חלקי תצהירי :
הערה :אי המדובר בחלקי תצהירי שעסקתי בה באופ ישיר בעת ההתנדבות .המידע לקוח
מתו( מסמ( הוועד הציבורי נגד עינויי בישראל ,פרצות בהגנה עינויי

והתעללות בחקירות

השב"כ לאחר פסיקת בג"צ) ,6.9.19996.9.2001 ,ירושלי  ,נובמבר  ,(2001א( ראיתי חשיבות
בהבאת כדוגמאות מוחשיות.

מתו עדותו של עו"ד עדנא אל חג'אר:
הושיבו אותי על כיסא קט – לא כיסא של ילדי  ,אבל אני בגובה  1.85מטר
ושוקל  110קילו .הכיסא היה קט בשבילי – ה

קשרו את ידיי לכיסא כ(

שנאלצתי לשבת כפו  ,מה שגור לי לכאבי גב עד היו .
 ...בחקירה הייתי תמיד כבול לכיסא הקט ,באותו אופ .חקרו אותי  20שעות
ביו במש(  14או  15יו  .בימי ששי ושבת לא חקרו אותי .בימי ראשו החקירה
היתה מתחדשת.
 ...אות שאלות חזרו על עצמ שוב ושוב .שעה אחרי שעה ,יו אחרי יו  .אמרתי
לה כמה פעמי  :כבר שאלת אותי את השאלה הזאת  50פע היו  ,ובכל
פע עניתי את אותה התשובה – אי לי כוח כבר .החוקרי

התחלפו פעמי

רבות והשאלות נשארו.
 ...בשלושת הימי

הראשוני

ה

התנהגו יפה ,אחרכ( החלו לקלל ולאיי .

למשל :אתה עור(די ועובד בזכויות אד ? כל זכויות האד בתחת שלי; אמ(
זונה ,אחות( זונה; כל ארגוני זכויות האד גנבי ; כולכ מושחתי ; חמור,
כלב .כשהייתי אומר שאני צמא ,ושייקה אמר לויליא ]שניה חוקרי שב"כ[ :ת
לו כוס מי  ,ויליא היה אומר :שאני אביא לערבי מי ?
או :אני אעביר אות( למעצר מנהלי .או :נית ל( לצאת לחו"ל והגורל של( יהיה
כמו אבו ג'האד ]שנהרג בפעולת התנקשות ישראלית[ .יש לנו מטוסי וקומנדו,
נשיג אות( בכל מקו .
לעתי

היו נוקטי

בשיטות שונות בכדי להפחיד אותי היו מכי

על הקיר

מאחורי ,חוקר היה יושב קרוב אלי ומקרב את הפני אלי.
אמרתי לה שאי לי עסק בפוליטיקה ,רק בזכויות אד ובחוק .אמרתי שאצלי
כל בני האד שווי  ,ללא קשר לגזע ,צבע ,דת או מי.
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אחד החוקרי היה צועק בכל הכוח בתו( אזני ,עד שהפסקתי לשמוע באוז הזו.
ביקשתי ללכת למרפאה ונתנו לי תרופה.
שייקה סבל משפעת ,והוא קירב את פניו לפני ע כל השיעולי והנזלת .עד היו
יש לי כאב גרו.
בשבוע השלישי ממש לא נתנו לי לנוח בכלל במש( ארבעה ימי  .היתה חקירה
רצופה של  20שעות ביממה .אפילו את האוכל נתנו לי בתו( חדר החקירה .לא
אכלתי בכלל – האוכל היה כלכ( מגעיל .באותו שבוע ,ג בארבע השעות בה
הייתי אמור לישו מנעו זאת ממני .השוטר היה דופק על הדלת ,או מכניס את
האוכל ,או בא לשאול א אני רוצה סיגריה ,או להתקלח .במש( ארבעה ימי
אלה לא ישנתי בכלל.
לעתי היו מחזיקי אותי  34שעות בלא לחקור אותי .החוקר היה עובד על
המחשב .כל פע שניסיתי לישו החוקר היה בא ומעיר אותי .בכל מקרה התנוחה
היתה כלכ( לא נוחה שלא יכולתי לישו .ה

לכאורה השתמשו בשיטות לא

פיסיות אבל למעשה סבלתי מאוד ג מהבחינה הזאת .הגב שלי היה כפו כל
הזמ ,והתחכ( בכיסא .במש( אות ארבעה ימי היה ג צו מניעת מפגש ע
עור(די.

מתו תצהירו של מוחמד אבו דאהר:
החוקרי היו בשמות :גנרל אבו שרי  ,קולונל שלו  ,קפט אוסקר וקפט מיקי.
יש לציי כי ביקשתי מה לשחרר לי את האזיקוני כי הרגשתי כאבי תופת,
א( ...ה התעלמו מבקשותיי.
החוקרי מיד התחילו לחקור אותי .חקירתי היתה רק על הקשר שלי ע מר
מוחמד אלסינואר וכשעניתי שאינני מכיר אותו ,קיבלתי  3סטירות חזקות על
פניי מהגנרל אבו שרי  .לאבו שרי היה פטיש .הוא התחיל לנופ בו באוויר ,פנה
לשלו ואמר לו" :זה אחר כ( ".כתוצאה מהאזיקוני ההדוקי

ידיי התנפחו

והצבע שלה נהיה שחור .באותו רגע לא היה ביכולתי לסבול את הכאבי העזי
ואז התחננתי בפני החוקרי " :תראו את ידיי" ומשראו אות
האזיקוני והביאו במקומ אזיקוני אחרי .
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גזרו לי את

 ...שלו ואוסקר הלכו ונשארו איתי שני החוקרי האחרי א( ה לא חקרוני.
ה סיפרו סיפורי ע"מ שאשאר ער .קיס ]חוקר[ סיפר לי על קשריו הטובי ע
הערבי ] ...עד הבוקר[ למרות שלא נחקרתי ה לא נתנו לי לישו.
 ...בבוקר ...בעת חקירתי אבו שרי נת לי סטירה חזק על הפני וקיס לח #על
כתפיי בחוזקה.
 ...בעת החקירה הייתי כבול באזיקי

ברגליי

וג

בידיי

כשזרועותיי היו

מתוחות לאחור .החוקר שלו ישב מולי ,הפריד בי רגליי ,לח #בחוזקה עליה
וש את ידו על חזי ולח #על גופי ...הרגשתי כאבי תופת.
 ...אחרהצוהריי חקר אותי חוקר בש אודי .ג אודי חזר ועינה אותי באותה
שיטה.
 ...בשעות הערב חקרו אותי ויליא ושאקי עד שעה מאוחרת .הייתי עיי וניסיתי
לישו ואז ויליא הורה לי" :עכשיו תשב בצורת קמבז .מה ,אתה לא יודע אי(
יושבי בקמבז? תכרע על בהונות רגלי( ".ידיי היו כבולות מאזיקי מקדימה
והאזיקי שברגליי היו הדוקי וכשניסיתי לשנות תנוחה נעניתי בצעקות" :מה
אתה לא גבר ,תשב בקמבז כמו שצרי( ".זה נמש( כ 10דקות.
יש לציי כי תו( כדי כריעתי הוא לח #על רגליי וג

על כתפיי .אחרכ( הוא

החזירני לכיסא וכשניסיתי לישו הוא הורה לי לעמוד .כעבור כמה דקות הודעתי
לו שאי ברצוני לישו ואז החזירני לשבת על כיסא.
 ...הושבתי על הכיסא ,בהיותי כבול באזיקי ברגליי ובידיי וכשזרועותיי היו
מתוחות לאחור .שלו

ישב מולי ומייסו לצדי .שלו

הפריד בי רגליי ולח#

עליה ברגליו בעצמה ובידו לח #על חזי עד שגבי נמתח הצידה והיה באוויר .בטני
רעדה מרוב הכאבי והרגשתי שייגר לי שיתוק .כשניסיתי לשי את ידיי על
הרצפה מייסו בעט בי .זה נמש( כ 10דקות .נחקרתי כ 23שעות ביממה ,חקירה
ממושכת ורצופה.

מתו תצהירה של מונא עובייד:
 ...אז התנפל עליי "מרטי" ,תפס אותי בחולצה משני הצדדי

והחל למשו(

אותי קדימה ואחורה בכוח .הוא עשה זאת  6 - 5פעמי  ,ומעוצמת הטלטול
הייתי עפה לכיוו הקיר שנמצא מאחוריי ,והראש שלי היה נדפק בקיר .הוא צעק
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עליי" :זונה ,כלבה ,אדפוק ל( את הצורה ,את מעונינת בחוקר אחד בשיחה
אינטימית כדי שתתחילי לדבר ."...החיילת שנכחה בחדר נבהלה מאוד ממה
שראתה ,והיא שמה את שתי ידיה על ראשה והסתירה אותו בי הרגליי .
כתוצאה מכ( נגרמו לי כאבי
"מרטי" אמר לחוקרי

עזי

האחרי

בראש ,סחרחורת ,ועמדתי להתעל  .אז

שהיו בחדר" :קחו אותה לביתחולי

כדי

שלא תמות לנו כא."...
נספח ב תצהיר לדוגמא:
הערה :אי המדובר בתצהיר שעסקתי בו באופ ישיר בעת ההתנדבות .המידע לקוח מתו( מסמ(
הוועד הציבורי נגד עינויי בישראל ,פרצות בהגנה עינויי והתעללות בחקירות השב"כ לאחר
פסיקת בג"צ) ,6.9.19996.9.2001 ,ירושלי  ,נובמבר  ,(2001א( ראיתי חשיבות בהבאתו כדוגמא
מוחשית.

ראמי יאסר זעול ,ב  ,16תושב הכפר חוסא שבנפת בית לח  .נעצר ב  29.10.2000בביתו והועבר
ל"מתק ההשהיה" המשטרתי בעציו .תצהירו נגבה ב  25.1.2001בכלא מגידו בידי עו"ד חנא
ח'טיב מהוועד הציבורי נגד עינויי בישראל.

אני הח"מ ראמי יאסר זעול ת.ז  851820878מחוסא נפת בית לח .
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשי הקבועי בחוק א לא אעשה
כ ,מצהיר בזה בכתב כדלקמ:
 .1הנני יליד  1984רווק ,מתגורר בכפר חוסא נפת בית לח  ,ע בני משפחתי המונה  8נפשות
וכול קטיני .
 .2בתארי(  29.10.00או בסמו( לכ( ובסביבות השעה  1:30לפנות בוקר ובהיותי יש בחדרי ע
אחי שמעתי דפיקות חזקות בדלת  ,אחי התעורר ופתח את הדלת.
 .3מייד התקרב אלי אחד החיילי

וסחב את השמיכה מעלי וצווה עלי לקו

וללוות אותו,

ביקשתיו לחכות עד שאתלבש א( בקשותי הושבו ריק ורק בהתערבות אבי אשר התחנ בפניה
לאפשר לי להתלבש ה נענו לכ(.
ברצוני לציי שנכנסו לבית כ  20חיילי ע רובי  ,דבר שהבהיל את בני משפחתי ,אמי ואחותי
התחילו לבכות.
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 .4ה כבלו אותי באזיקי ע ידיי מאחורה וכיסו את עיני ,תו( כדי קללות וצעקות" :יא מניאק
 אתה רוצה להודות או לא?" עניתי לה  ":על מה אני צרי( להודות ,ולמה אני עצור בכלל?" אחד
מהחיילי ענה לי" טוב ,כשנגיע לתחנה ,אכניס ל( את המקל בגדול ..ואז תדע למה אתה עצור".
מיותר לציי שהחיילי התבטאו בקללות גסות שאד סביר לא יכול לסבול מה ששומע  ,וכא אני
מתבייש לחזור עליה .
 .5אח"כ הכניסוני לג'יפ ודחסו אותי בי הכיסאות ולאור( כל הדר( ולאור( כל הדר( היו תוקפי
אותי במכות,אגרופי אלות וקללות.
ברצוני לציי שכאשר הייתי מרי את ראשי למעלה היה באפשרותי לראות מה מתרחש ,לכ
הרמתי את ראשי והבחנתי בשני עצירי נוספי נמצאי איתי בג'יפ.
 .6כשנעצר הרכב ,הורידו אותי וצוו עלי לעמוד על רגל אחת וכל תזוזה נענתה במכות חזקות.
 .7מאוחר יותר גררו אותי ותו( כדי גרירה נדחפתי ע"י חייל וכתוצאה מכ( נפלתי מגובה של כ 1
 1.5מטר .
 .8הוכנסתי לרופא לש בדיקות ,וכשסיי הרופא את עבודתו לקחוני והושיבוני בהמתנה ליד שני
עצורי אחרי אשר הצלחתי להכיר אחד היה בש טארק עמירה והשני היה בש מוסטאפה
אנואר.
 .9אחרי כמה דקות החיילי חזרו וחזר אית אותו תסריט אימי  ,ציוו עלינו לקו וללכת תו(
הדרכה מה איפה ללכת" :שמאל ....ימינה "...עד שנתקעתי בקיר וראשי נחבט בו.
 .10התעוררו אצלי חשדות ומחשבות ,שהחיילי לקחו אותנו תחילה לרופא ע"מ לבדוק א אנחנו
יכולי לסבול מכות או לא וזאת מאחר שהחיילי היו אומרי " הוא חמור...יכול לסבול מכות"
 .11ציוו עלי לצאת לחו #חר הקור העז ,אחד מה התקרב אלי ותפס את חולצתי ושפ( מי
קפואי  ,אחר הכריח אותי להתפשט ונשארתי בחולצה ע שרוולי קצרי והיו ממשיכי לשפו(
על ראשי מי קפואי  ,אחר כ( התקרב אלי וקרע לי את המכנסי  ,כ ג הכריחו אותי לגרור
עמוד מע #בהיותי אזוק ע ידיי מאחורה ותו( כדי גרירה היה אחד מה

עולה על העמוד,

וכשהייתי מתעיי ומפיל אותו נעניתי במכות חזקות.
 .12הועברתי לחדר החקירות ,הייתי כולי רועד ,מתקשה לדבר וצוו עלי לעמוד ליד מזג מופעל
למש( כ  10דקות ,אח"כ שאלוני "יש ל( מה להגיד?" וכשעניתי לה "לא" לקחוני לשירותי
ואחד מהקציני צעק "טוב ,אנחנו נחנ( אות( יא מניאק" והכניס את ראשי לאסלה והפעיל את
המי .
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 .13אח"כ הביא את התורה ואמר לי ":תנשק את הקורא" ,אמרתי לו "זה לא קורא" ואז הוא
צרח והתחיל לקלל בדת המוסלמי ובנביא מוחמד ,וכשאמרתי לו  ":תכה אותי אי( שאתה רוצה
אבל אל תקלל בנביא ובדת שלנו" ספגתי מכה חזקה אשר גרמה לי להתעל .
 .14התעוררתי בסביבות השעה  8:00בבוקר ומייד באו אלי וצוו עלי לחתו  ,שאלתי "על מה אני
צרי( לחתו " ,ה ענו "על הודאת(" וכשסירבתי הותקפתי חזק וכתוצאה מכ( נאלצתי לחתו על
מסמ( שלא ידעתי את תוכנו מאחר והיה בשפה העברית שאינני דובר.
 .15כתוצאה מהעינוי שעברתי במהל( מעצרי סבלתי מכאבי

עזי

וכתוצאה מכ( הובהלתי

לבי"ח הדסה ,ש אושפזתי למש( כיו .
.16הועברתי לביתהמשפט להארכת מעצר ,אז נודע לי שהמסמ( שחתמתי עליו היה הודאה
שבכלל לא יצאה מפי ,הייתי מואש בהכנת  500בקבוקי תבערה ,יידוי אבני  ,וכ היה מצויי
שהודיתי על אנשי אחרי דבר שהפתיע אותי והודעתי לשופט שכל מה שרשו במסמ( הוא כזב
ושקר.
חשוב לציי שביומיי הראשוני למעצרי הוחזקתי בצינוק בעציו אשר היה ברוחב כ  1.52מ"ר
 ,ובגובה של  4מטר ,חלו קט ,מלוכל( ומסריח.
 .17בבית המעצר בעציו שהיתי כ  67ימי  ,תנאי המעצר היו קשי ביותר ,אי מי חמי ,
האוכל היה מלוכל( ומקולקל ,השמיכות והמזרוני שהיו בלי סדיני היו מסריחי  ,מלאי אבק
ושערות ,תא המעצר היה כ 4X4מטר ,צפו  ,מלוכל( ומסריח וכתוצאה מכ( פניתי ביחד ע
עצורי אחרי לקצי וביקשנו ממנו לאפשר לנו לנקות את התא והוא נענה לכ(.
חלק מהסוהרי

היו מתנהגי

איתנו בצורה אכזרית ובלתי אנושית ,כשהיינו שרי

ה

היו

משתיקי אותנו בצעקות.
זכור לי אחד מהקציני וביכולתי לזהותו ,הוא התנהג איתנו בצורה מעליבה ,היה מתמיד לצעוק
ולקלל ,היה מביא לנו את האוכל קר ולא מאפשר לי להתקשר למשפחתי למרות שהיה מאפשר
זאת לשאר העצורי וכששאלתיו על הסיבה ענה לי "אתה מנהיג קבוצה של מחבלי אני לא
מרשה ל( להתקשר".
 .18מאוחר יותר הועברתי לבית מעצר במגידו ,התא היה בגודל של כ  68מ"ר  ,מוחזקי בו
כ  1618עצורי  ,צפו  ,לפעמי מנתקי את המי והחשמל למש( זמ ארו( ,יש חוסר במצרכי
בסיסיי כגו סוכר  ,תה..
 .19קוד למעצרי הייתי בריא לחלוטי ה באופי וה בנפשי.
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 .20כתוצאה ממעצרי ובעקבותיו סבלתי והנני סובל עד עצ היו הזה מכאבי ראש עזי  ,נדודי
שינה  ,מצבי הנפשי התדרדר וזאת מאחר ואי ביכולת של בני משפחתי לבקרי וכ כתוצאה
מתנאי מעצרי לרבות העינויי שעברתי.
 .21ברצוני להוסי כי ביקשתי בבית מעצר מג'ידו לקבל טיפול רפואי א( טר נעניתי.
 .22אי לי עבר פלילי.
 .23זהו שמי ,להל חתימתי ותוכ תצהירי זה נכו ואמת.
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