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עינוייםהגדרת.1

למצואקשה,"עינויים"המלהמשמעותאתאינטואיטיוויבאופןמביניםשרובנולמרות
ופוליטיותרגשיותקונוטציותלהשישמלהזוהי.ואובייקטיוויתברורההגדרהלה

שימושתוךורקאךזהח"דולכתובהיהניתן.משמעותטעוןבההשימושעצם.עמוקות
,"התעללות","כוח","אלימות"כגון,יותרנייטרלייםלכאורהשהםבמונחים

סעיף,להלןראה]לנדויח"דובעקבותבישראללפרסוםשזכההביטויאו,"התעמרות"
יש"עינויים"במלהמהשימושמכוונתלהימנעותגםאך."מתוןפיסילחץ"-[4

בכךהכרוךהסיכוןכלעם-ולנסות,לשמהנקיהמלשוןלהימנעהעדפנואנו.משמעות

.האדםלזכויותלאומיים-הביןהסטנדרטיםשלהאוניוורסליתבשפהלהשתמש-

כדי)משפטיותלמטרותהןשנוסחולהגדרות"עינויים"המלהזכתהזומסורתבמסגרת
.(וטבעההתופעההיקףאתלאמודכדי)מחקרלמטרותוהן,(ותקנותאיסוריםלנסח

.1975-בם"האושפרסם"עינוייםנגדהצהרה"במופיעהוהמוסמכתהמקובלתההגדרה

וגורמתבהמרצתואוציבורעובדידי-עלהנעשיתמכוונתפעולהכלפירושםעינויים

עדותאוהודאהגבייתושמטרתה,גופניאונפשילסבלאוחמורלכאבלאדם

אנשיםעלאועליואיוםאושעשהמעשהעלענישה,שלישימאדםאומהאדם

הקשורממקרהאוממצבכתוצאהרקהנגרמיםכאבאולסבלהכוונהאין.אחרים

.בעציריםלטיפולהמינימוםכלליבמסגרתשהיאחוקיתבהענשה

וסבלכאב'שלהחומרהדרגתמהי"השאלהכמו,בעיותכמהמעוררזובהגדרההשימוש

לחקיקהכבסיסכיוםהמקובלתעבודהמסגרתמעניקהההגדרה,זאתעם.'"חמור

סובייקטיווייםכהמונחיםבהגדרתהכרוכההבעייתיותאף-על.ולמחקרלאומית-בין
של'בבחלקהמתועדותהפעולהשדרכימורההישרהשכלכיסבוריםאנו,"חמור"כגון

בהןיכירלאהישרהשכלאםוגם.כעינוייםמגדירהם"האושהצהרתמההןזהח"דו
שאימצנו,זוהגדרהלאור."ומשפילאנושי-לא,אכזרייחס"מהוותודאיהן,כבעינויים

:נקודותמספרלהדגישברצוננו,מחקרנולצורך

.כאחדופיסיפסיכולוגיוסבלכאבובמפורשבבירורכוללתההגדרה.1

אתזהח"בדוכללנולו."הודאהאומידעקבלת"שלבהיבטמתרכזשערכנוהמחקר.2
תחומיהיו,ם"האובהגדרתהנכללותוהפחדההטרדה,ענישהשלהרבותהצורותכל

.המעצרשלשלבבכללגעתעליווהיה,מתרחביםהמחקר

המנוהליםבמתקניםהרווחיםהכללייםהכליאהאוהמעצרבתנאיעוסקיםאיננולכן.3

חוקי"כי,לצייןישזאתעם).הסוהר-בתישירותאוהצבא,המשטרהידי-על
,ם"האוהגדרתמתייחסתשאליהם*"אסיריםכלפיליחסהמינימלייםהסטנדרטים

אואנושי-לא,אכזרייחסוכל,אפללתאאסיריםהכנסת,גופנייםעונשיםאוסרים

,ו"אונסקידי-על1957-באושרואלהחוקים.משמעתיותעבירותבגיןכעונשמשפיל
מקרים,האשמהנגדםשתהיהמבלישנעצרואנשיםעלגםתחולתםהורחבה1975-וב

.(בישראלמינהלייםמעצריםהכוללים

בלתירפואייםלשירותיםמתייחסיםאיננו,ם"האוהגדרתשלמחמירפירושפי-על.4
ישנוכןאםאלא,"עינויים"כאלרפואיטיפולשלמכוונתלמניעהאולהזנחה,הולמים

.הודאותאומידעלסחוטמנתעלנעשואלהדבריםכילהאמיןיסוד



לאומיים-ביןאיסורים.2

אמצעעד.לעינוייםקץהושם19-וה18-ההמאהבמהלךכיהיאהמקובלתהסברה

20-הבמאהחזרתם.מידעלהשגתמאושרחוקיככליהעינוייםנעלמוהקודמתהמאה

.השניההעולםמלחמתוזוועותטוטליטרייםמשטריםשלעלייתםעםלראשונהנקשרה

אתעימםהביאודומיםזוועהמעשיהישנותלמנועלאומית-הביןהקהילהשלמאמציה
בהןואשר,השניההעולםמלחמתלאחרשנוסחוהאדםזכויותבנושאההצהרותגל

יותרמאוחרשאירעוהתפתחויות.בעינוייםשימושעלהמוחלטהאיסורלראשונההוזכר

מתוחכמותטכניקותפיתוח,יריה'באלגהדמוקרטיתצרפתידי-עלבעינוייםהשימוש-

הפכואלהכל-השלישיהעולםבמשטריבעינוייםהנפוץהשימוש,בחשיבהלשליטה

לאומי-הביןבגינויהטמוןהכוחאתחיזקואלוכל3.יותרלמורכבתהתמונהאת

לעינוייםביחסביותרהחשוביםלאומיים-הביןהאיסורים.אותוערערוולא,לעינויים
:להלןמפורטים

שלהכלליתהעצרתשאימצה"האדםזכויותבדברהעולמיתההכרזה"של5סעיף.1

ולא,לעינוייםנתוןאדםיהיהלא"כי,קובעזהסעיף.1948בדצמבר10-בם"האו

."משפיליםאואנושיים-בלתי,אכזרייםלעונשאוליחס

אופיסיתכפיהתופעללא"כימורה1949-מהרביעיתנווה'זאמנתשל31סעיף.2

."שלישייםמצדדיםאומהםמידעלהשיגכדיבמיוחד,מוגניםאנשיםנגדמוסרית

אואנושי-לא,אכזרישהינואחרויחסעינוייםמפניאדםכלהגנתעלם"האוהצהרת.3
9-בהכלליתהעצרתידי-עלאחד-פההתקבלהאשר,("עינוייםנגדההצהרה")משפיל

להרשותאולהצדיקכדימצבבשוםאין"זוהצהרהשל3סעיףפי-על.1975בנובמבר

יוצאותנסיבות.אחרמשפילאואנושי-לאיחסאו[לעילמצוטטתהגדרה]עינויים
מצבכלאופנימיתפוליטיתיציבות-אי,למלחמהאיוםאומלחמהמצבכגוןדופן

אואנושי-לא,אכזריעונשאולעינוייםכצידוקתשמשנהלאאחרציבוריחירום

."אחרמשפיל

לתוקפהנכנסהואשר)בדצמבר10-בהכלליתהעצרתשקיבלה"עינוייםנגדהאמנה".4

,1975משנתהכללייםהאיסוריםועלההגדרהעלחוזרתזואמנה.(1987ביוני26-ב

אלהאתולהענישמימשלפקידישמבצעיםעינוייםלמנועבמפורשמיועדתגםוהיא

תשמשלאציבוריתסמכותאובכירפקידשלפקודה"כק-מציינתגםהיא).האחרונים

.("לעינוייםצידוק

בדצמבר17-בם"האושקיבל"החוקאכיפתעלהממוניםלאנשיםהתנהגותכללי".5

כלירשהאויזום,יגרוםלאהחוקאכיפתעלהממונהאדם"כימצייניםאלה.1979

יביאלאוכן,משפילאואנושי-לא,אכזרישהואאחרעונשאויחסאו,עינוייםפעולת
איוםאומלחמהכגוןדופןיוצאותנסיבותאו,מגבוהפקודותלעינוייםכצידוק

חירוםמצבכלאופנימיתפוליטיתיציבותחוסר,הלאומילביטחוןאיום,מלחמה

.(5סעיף)"אחרציבורי

.האדםזכויותעללאומיות-ביןבאמנותהמופיעיםהרביםמהניסוחיםכמהרקהםאלו

כלשהירפואיתהתערבותבנושאהמיוחדיםהאיסוריםעלדעתנולתתעלינוכךעלנוסף

1975-בשפרסם,(עינוייסבנושאלרופאיםהנחיות)"טוקיוהצהרת"פי-על:בתהליך

10



בפעילותחלקליטולאועיןלהעליםרופאיםעלנאסר,"העולמיהרפואהאיגוד"בטוקיו
פי-על.משפילאואנושי-לא,אכזרישהואאחרעונשלכלאולעינוייםהקשורות

סבילאופעילעיסוק,(1982בדצמבר18-בם"האושקיבל)"הרפואיתהאתיקהעקרונות"
להםהסכמה,בעינוייםהשתתפותהמהוותבפעולות(רופאיםובמיוחד)רפואהאנשישל

,נסיבותכלקיימותלא.הרפואיתהאתיקהכללישלחמורההפרההם,לבצעםניסיוןאו
.(2'מסעיקרון)זהעיקרוןשללהפרתועילהשתהוונה,ציבוריחירוםמצבכולל

ההצהרה)ם"האושלאלהובמיוחד,אלוכגוןהצהרות,השלילייםהאיסוריםעלנוסף

מדינותשלמחויבותןאתרבבפירוטמציינות,(1984-באושררהואשר1975-בשפורסמה

כולליםאלה.בעינוייםהשימושאתלמנועמנתעלצעדיםלנקוטהאמנהעלהחתומות

,לדיןמעניםהעמדת,החוקאכיפתעלהממוניםאנשיםהכשרת,החקירהדרכיבחינת
.עינוייםלקורבנותמשפטיוסיועפיצויוהענקת

אתאוסרותכולן.מוחלטהואעינוייםנגדהאיסור:משותףמכנההללוההצהרותלכל
אודופןביוצאימכירהאינהמהןאחתואף,סדירלענייןבעינוייםהשימושהפיכת
ההתייחסות.מוסריתאוחוקיתמבחינהמותריםעינוייםשבהםתנאיםמזכירה
דברכאלהיא,מטוסיםולחטיפתמלחמהלפשעי,עםלרצח,לעבדותוכן,לעינויים

הזכותגםולכן)האיסורמשפטייםבמונחים.צידוקלואיןנסיבותובשוםשלעולם

ניתנתאיננההחוקסמכותכלומר,לגריעהניתןובלתיגורףהוא(מעינוייםמוגןלהיות

4.נסיבותאוזמןבכללדחיהאולערעור

ארגוניםשלכאלהובעיקר,עינוייםנגדשונותלאומיות-ביןבמערכותגםבולטהדבר

שאימץ"עינוייםלמניעתהנקודותעשרה-שתיםתוכנית"מובאת1בנספח.אמנסטיכגון
.1983באוקטובראמנסטיארגון

אתלהכחידבניסיוןבעייתיותישנהגםכך5,עינוייםבהגדרתהכרוכהלבעייתיותבדומה
אותןלהפרממשיכותכך-ואחר,אלההצהרותעלחותמותרבותארצות.בהםהשימוש

הסלקטיוויתהחלתםעלביקורתמותחתכשהיאצודקתישראלממשלת.וגלויגסבאופן

ארצותמצדלגינויזוכהישראלכימציינתוכשהיא,אלהלאומיים-ביןסטנדרטיםשל
גםהממשלהעםהצדק.שבשגרהענייןהיאאדםזכויותשלמחפירההפרהבהןאשר

מדוקדקתבחינהמאפשרתהישראליתהחברהשלהיחסיתשפתיחותיואומרתכשהיא
אתלערעראועינוייםלהצדיקכדיבואיןאלהמטיעוניםאחדאףאך.מבחוץיותר

.לאומיים-הביןהאיסוריםשלמוחלטותם

להחלישאמורההיאאיןאולם,פוליטיתמבחינהחשובהאחריםאצלצביעותחשיפת

יששבהבדרךטמונההעיקריתהבעיה.אותולחזקאלא,מדוברבוהמוסריהעיקרוןאת
,בהצהרותביטוילידיהבאלאומי-הביןהקונסנסוסאףעל.אלהאיסוריםלאכוף

בקרבגם,במחלוקתשנויהאיסורשלהמחייבכוחו,הרבותובאמנותבהסכמים
אינםעצמאיותמדינותכנגדהאמיתייםהאכיפהכוחות.לומחויבותשלכאורהממשלות

סנקציותלהפעילניתןלאכןכמו.לאומיות-ביןאדםזכויותלגביבנאמרתומכים
חוקיםועלשלהחוקיהעלועוברתפשעיםמבצעתאשרמדינהנגדיעילותפנימיות

באופןבומעורבים,בעינוייםשימושנעשהשבהןבארצותהמימסדגופי.לאומיים-בין
.סבילבאופןלומסכימיםאו,פעיל

.הישראליבהקשראלהבבעיותעוסקזוהקדמהשלהאחרחלקה



הישראליתהמשפטיתהעמדה.3

לאומיות-ביןאמנות.א
לכלשותפההיא,ם"האוכגוןבגופיםמלאהחברהבהיותה,ישראל,כלליתנרמה

כדמוקרטיהמעמדהאתביססהאשרכמדינה.לעילשהובאווההצהרותהאיסורים

האדםזכויותבנושאלאומיות-ביןלנורמותמחויבותה,התיכוןבמזרחהיחידההמלאה
מחויבותםעלוהצהירוחזרובישראלוהממשלההמשפטבתי.ברורההחוקושלטון

.הללוהנורמותלרוח

בעינילאומיים-הביןהאיסוריםמחייביםכמהעדברורלאהרשמיתברמה,זאתעם
לשטחים,הרביעיתנווה'זאמנתכגון,התנהגותכללימערכותשלישימותןמידת.ישראל
באשרוהמשפטיתההיסטוריתלשאלההקשורמורכבלדיוןנושא,1967מאז,מהווה

הןאלה6.זהח"דושלמיריעתוחורגתהוויכוחשלכלליתסקירה.השטחיםלריבונות

:המנוגדותהעמדותשתיבקצרה

,האדוםוהצלבם"האוכמובארגוניםהמקובלתלאומית-ביןהסכמהישנהאחדמצד
.בשטחיםבמלואהמוחלת(מלחמהבזמןאזרחיםבהגנתהדנה)הרביעיתנווה'זשאמנת

היחידההרשמיתההגנההיאנווה'זאמנת,בשטחיםהריבונותבנושאהסכמהללאגם

7.אזרחיותזכויותנטולתשהיאמקומיתאוכלוסיהשל

אינםנווה'זאמנתשלתנאיה,ישראלממשלתשלהרשמיתעמדתהפי-על,זאתלעומת

אחרלמלאביוזמתהישראלהחליטהכן-פי-על-אףאך,בשטחיםלמצבישימים

8.האמנהשלההומאניטרייםהעקרונות

שלעמדתואולם.העליוןהמשפט-ביתשלעוקבותפסיקותבסידרתמשתקפתזועמדה

השטחיםשלמעמדםאתמקבלהוא:הממשלהשלמזומעטשונההמשפט-בית

לאהאמנה,אותהואישרהנווה'זאמנתעלחתמהשישראללמרותכיגורסאך,ככבושים

שפיטה-בתלאאך,יישום-בתהיאהאמנה,זוטענהלפי.המקומיבחוקעוגנה

רשמיבאופןנתונות,זאתלעומת,הצבאיהמימשלשלפעולות).בישראלהמשפט-בבתי
.(עצמהבישראלממשלתיותלפעולותבדומה,העליוןהמשפט-ביתשללביקורתו

שנייםישנם,תכבדםכיהצהירהשישראל,נווה'זאמנתשלההומאניטרייםכלליהבין
כפיהבשוםמוגניםכלפילהשתמשאין":העינוייםלשאלתישירבאופןהקשורים

וכן,(31סעיף)."שלישימצדאומהםידיעותהשגתלשםובפרט,מוסריתאוגופנית

הפרות"המהוותמהפעולותאחתהואבעינוייםהשימושכיקובעאשר147סעיף

עונשכגוןבשאלות)אחריםכלליםשלהמחייבכוחםבעוד.האמנהשל"חמורות

רשמיישראלימקוראף,למחלוקתנושאמהווה(מלחמהשבויימעמדאוגירוש,קבוצתי
הכניסהלאאףישראל.עינוייםעלהאיסורשלהחלתובעיקרוןספקפעם-איהטיללא

יתיראשר-(חירוםלשעת)ההגנהבתקנותלאגם-(ירדני)המקומיבחוקשינויכל
.עינויים

כל,נווה'זאמנתמצויהזוובקטגוריה,ההסכמילאומי-הביןהחוקשקרויממהלבד
,הטיעוניםאחדפי-על.המנהגימהמשפטנפרדבלתיחלקמהוויםעינוייםנגדהאיסורים
לתקנותבסתירהעומדהואכןאםאלא,מחייבהואהמנהגילאומי-הביןהמשפט

משפטעםאחדבקנהלעלותהלאומיתהחקיקהעל,אחרטיעוןפי-על,מפורשותמקומיות



להלןשמצויןכפי:משתמשיםאנומהטיעוניםבאיזהחשובזהאין.כזהלאומי-בין

אתמצייןאינווהוא,חקירהבמהלךבכוחשימושעלאוסרהישראליהחוק,[(ב)3]

.דופןיוצאכמקרההשטחים

לאומיות-הביןלהצהרותבאשרישראלממשלתשלעמדתהאתמציגהשלהלןהרשימה
ףהרלוונטיות

1.Prisoners01Treatment110[8חStandard Minimum Rulesידי-על1955-בנוייחו6חז
הכלכליתהמועצהאימצה57.7.31-ב.בפושעיםולטיפולפשעלמניעתם"האוועידת

ככלנרחבפרסוםלהםלתתהחברותהמדינותאתהזמינה,הכלליםאתוהסוציאלית
הממשלה.ביישומםההתקדמותעלם"האול"למזכשנים5כללדווחוהמליצה,האפשר

.בלבדהמלצהאלהבכלליםרואה

2.Persons from Tortu

re

andי110גProtection1חס6חDecleration5ח8110אThe United

0Degrading[חטק[1ח6הקה5 Treatment]0other Cruel , Inhumanם"האוידי-עלאומצה
כלהסכמתאתמשקפתהיאכלומר,ישראלנציגנכחשבהבישיבה,הצבעהללא1975-ב

.שנכחוהחברותהמדינות

4.The Code of Conduct for Law Entorcement Officialsהכלליתהעצרתידי-עלאומץ

הכלליםשלעיגונםבחיובלשקולהמליצההעצרת.הצבעהללא,1979-בם"האושל
כלהסכמתאתמשקףוהקוד,ישראלנציגגסנכחבישיבה.לאומיתחקיקהבמסגרת
.שנכחוהחברותהמדינות

Degradingעל.6 Treatment]0Conventiorl against Torture and other Cruel , Inhuman
,האמנהאתלאשררהמליץהחוץמשרד.86.10.22-בישראלמדינתחתמה0[1ח6חקח5וחטק

וכן,האמנהשלזהאשרור.המשפטיםבמשרדאשרורבהליכיכעתנמצאתוהיא

עםמסכימהשישראלמעידיםהאחרותההצהרותבאימוץוההשתתפותההסכמה
.הרלוונטיותלאומיות-הביןההצהרות

בישראלהחוק.ב

הבחנהלעשותיש,בישראלהמינהליובחוקהאזרחיבחוק,הפליליבחוקלדוןבבואנו

.השטחיםוביןעצמהישראלבין(הנוכחיח"הדואורךלכלנעשתהשאכןכפי)ברורה

ההוראותחלותכןאםאלא,בשטחיםגםמוחלהישראלישהחוקהואהכלליהמצב

לשעת)ההגנהולתקנותהרגיללחוקמתייחסהדבר.הצבאיהמימשלשלוהתקנות

אובשטחים)הצבאייםהמשפט-בבתינשפטיםמהשטחיםפלסטינים.1945(חירום
למרותהנתוניםישראליםציבור-עובדיהםחוקריהם.(בלודהצבאיהמשפט-בבית
.הרגילהחוק

,הישראליהפליליהחוקשלביותררלוונטייםסעיפיםשנייש,זהח"דושללעניינו
.בכוחשהושגוראיותובקבילותציבורעובדיידי-עלבכוחבשימושהעוסקים

ציבועעובדיידי-עלבכוחהשימוש(1

:277סעיףפי-על.ציבורעובדידי-עלבכוחשימושעלברוראיסורכוללהעונשיןחוק

:שניםשלושמאסרדינו,מאלהאחתהעושההציבורעובד"



או,ממנולסחוטכדיאדםנגדבאלימותאובכוח,להשתמשמורהאו,המשתמש(1)

;עבירהבדברמידעאובעבירההודאה,בוענייןלויששהאדם,מאחר

שלאושלו,בנכסיואובגופובפגיעה,עליושיאיימומורהאו,אדםעלמאיים(2)

מידעאובעבירההודאההאדםמןלסחוטכדי,בוענייןלויששהאדםאחר
."עבירהבדבר

חוקכיברור.הכלליהביטחוןשירותאנשיגםנמניםציבורעובדיעם,ההגדרהפי-על

שלממרותופוטראשרצבאיצוקייםלא.(ירושליםובמזרח)עצמהבישראלחלזה
בתחיקהגםקייםהמקבילהאיסור).השטחיםתושביאתהחוקריםכ"שבאנשיהחוק

.הרלוונטיתהתחיקההיאלאומי-הביןהמשפטשלמחמירהפרשנותפי-עלאשר,הירדנית

החוקלמרותתמידנתונים,ישראלכתושבי,זאתלעומת,הכלליהביטחוןשירותאנשי
.(תהאאשרהקורבןשלזהותותהא,הישראלי
ההגדרותבאמצעותגםלטפלאפשרעצוריםנגדבאלימותהשימושעלבטענות

,העונשיןלחוק22סעיףפיעלאולם.(העונשיןבחוק378סעיף)לתקיפההמקובלות
המיוחדיםבהקשרים,פליליתמאחריותאדםלפטורניתןתקיפהשלמסוימיםבמקרים

4סעיףראה]לנדויבוועדתנדוןזהסעיף.טרורפעולותלמנועהמיועדותפעולותשל

[להלן

בנוחשהושגוראיותקבילות(2

21סעיףפיעל.ראיותשלקבילותןלגביומפורשותברורותהגבלותמכילהישראליהדין

תהאעבירהעברכיהנאשםהודאתעלעדות":א"בתשל,[חדשנוסח]הראיותפקודתשל
המשפט-וביתההודאהניתנהשבהןהנסיבותבדברעדותהתובעהביאאםרקקבילה

."ומרצוןחופשיתהיתהשההודאהראה

הפליליהחוק(1)-במצויות(בכללחקירהשיטותועל)הודאותהשגתעלאחרותהגבלות
,כפשעחקירהבעתבכוחשימושמגדיראשר,לעילהנזכרהעונשיןלחוק277סעיףראה)
הנגרםנפשיאוגופנינזקמגדיריםהנזיקיןלפקודת25-ו23סעיפים)האזרחיהחוק(2)

עובדיכמו,כ"השבחוקריאתהמחייב)המינהליהמשפט(3);(תקיפהשלכסוגלחשוד

הנחיותהמהוות"השופטיםתקנות"(4)-ו(החוקיתמסמכותםלחרוגלא,אחריםציבור

.העליוןהמשפט-ביתבפסיקותשנקבעו-האנגליבחוקהקיימותלאלהבדומה-

הודאותכימפורשתדרישהבהןישאך,משפטיתמבחינהמחייבתוקףאיןלאלה

.חופשירצוןמתוךתושגנה

(הראיותלפקודת12סעיףשלובעיקר)יחדיוהללוהרשמיותההגבלותכלשלמשקלן

בין,אשרפרשניםישנם.בכוחהמושגותהודאותלפסילתבאשרלמדימשמעי-חדהוא
קפדניותהגבלותלהצדיקניסיוןמתוךאםוביןבישראלהשיטהעלביקורתמתוךאם

המשפט-בתילמעשההלכהכיטוענים,[להלן4סעיףראה]לנדויועדתכמו,פחות

אינההשגתןואשר,לחץהפעלתידי-עלשהושגוהודאותרבזמןזהמקבליםבישראל

שלתקדימיםשנילפחותקיימים.חופשימרצוןהודאהשלהעיקרוןאתתואמת

באמצעותאו)לחץבאמצעותהמושגותשהודאותכךעלהמרמזיםהעליוןהמשפט-בית

בתנאי,פניהןעלתיפסלנהלא(פרובוקטורבסוכןשימושלמשלכמושוללהחשודהולכת
10.יסודלערכיבניגודהעומדיםאומשפילים,"קיצונייםאמצעים"-בשימושנעשהשלא
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אףעלכיהיאהמקובלתהדעהכלליבאופןאך,זהבנושאשונותמשפטיותדעותישנך

מחוקיםיותרמתירנייםהם,בישראלהקבילותחוקישללכאורההברוריםעקרונותיהם
מוחליםאינםמחמירים"פסילהכללי".בריטניהאוהברית-ארצותכגוןבארצותאלה

שיטות"באמצעותשהושגושהודאותיותרגבוהסיכוייש,לדוגמא,כך.אוטומטיבאופן
שפורסמהמשפטיתהערכהלמשלכך.תתקבלנה,תחבולנותכגון,"פוגעותמשטרתיות
שהודאותייתכן,בישראלההודאהחוקילפי"כימציינתהברית-בארצותלאחרונה
1!".בישראלקבילותהינןהאמריקאיהחוקידי-עלנפסלותהיושכיום

אלא,מוחליםוהתקדימיםהאיזורחוקי,בשטחיםויישומו(בכלל)הצבאיהחוקפי-על
צבאידין-בית":כימציין(1955)הצבאיהשיפוטחוקשל477סעיף.אחרתצוייןכןאם
ההודאהאתנתןהנאשםכימשוכנעהואכןאםאלא,נאשםשלהודאהכראיהיקבללא

נרחבותלסמכויותזכוהצבאייםהדין-בתי,למעשההלכהאולם."שלוחופשירצוןמתוך
הוראותבדברצושל9סעיףפי-על.אלומעיןמהגבלותלהתעלםלהםהמאפשרות

שקיימותבמקרההראיותמדינילחרוגצבאידין-ביתשלבסמכותו...",378'מסביטחון
,למעשההלכה."נחוץהדברכינראהאם,תירשמנהאלהסיבות.מיוחדותסיבותלכך

כאשר.זהרשמיבשיקוללהשתמשרחוקותלעתיםאךנדרשיםבשטחיםהמשפט-בתי
שופטי,כפיהתוךממנונסחטההודאהכינאשםטענתצבאידין-ביתבפנימובאת

אכןכישהתבררכפיהכלכיפוסקיםאוזולגירסהלהאמיןמסרביםפשוטהדין-בית
.חופשירצוןשלהקריטריוןאתמפרהאיננהבוצעה

בדינינוסףמתירניסעיףמהווה"תמירתיקון"-שהרי,זהמחמירבלתילפירושבנוסף

,תמירשמואלשםעלהקרוי)הראיותדינישל(א)10סעיףפי-על.בישראלהראיות
נאשמיםלהרשיעואףלדיןלהעמידניתן,(זהתיקוןשהתקבלבעתהמשפטיםשרשהיה

שניתנהמבלי,שלישיצדשלבכתבתצהירסמךעלוזאת,הודאהעללחתוםהמסרבים

המערכותבמרביתהקיימותההגבלותאתמסירזהתיקון.המשפט-בביתחיהעדות

עלהמשפט-בביתיופיעועדיםכידורשותואשרשמיעהעדותפוסלותאשרהמשפטיות

איןכאשרזהסעיףעללהסתמךיכולההתביעה.חוזרתלחקירהלעמודשיוכלומנת

במשפטיםתכופותלעתיםקורההדבר.מהודאתובוחוזרהמודהכאשראוהודאה

(השופטיםעםפעולהבשיתוף)כ"השב,שבידינוהמידעפי-ועל,בישראלפליליים

להשתמשיכוליםחוקריםגם.צבאייםדין-בבתי"תמירתיקון"בתדירבאופןמשתמש
.כאיוםבו

במערכתההודאותשממלאותהמרכזיהתפקידבשלבמיוחדחשובהקבילותנושא

לשםבחקירהבלעדיכמעטבאופןתלוייםכ"השבחוקרי.הישראליתהצבאיהשיפוט

שלדיווחיםכמו)אחריםבאמצעיםשימושנעשהרחוקותלעתיםאך.הודאותהשגת

שנמסרהמרגע,בהמשךשיוסברכפי.(המשפטיתהרפואהמתחוםעדותאוראיהעדי
.בקבילותהספקהטלתידי-עללפוסלהאפשריבלתיהודאה

הגלליהביטחוןשינותשימעמדי.ג
בתוךהנגדיוהמודיעיןהביטחוןנושאיעלהמופקדהוא(כ"השב)הכלליהביטחוןשירות

גוףלשוםכפוףאינווהוא,הממשלהראשכלפיהיאהישירהאחריותו.ובשטחיםישראל

.הכנסתשלועדהמטעםולאכלשהוממשלתימשרדמטעםלא,חיצונימפקחאומבקר



צופי-על)באיזורהצבאיהמפקדשלמזונגזרתבשטחיםכ"השבשלהחוקיתסמכותו

עוצרהגבולומשמרהמשטרה,ל"צהעםפעולהבשיתוף.(121'מסהצבאיהמפקד

.המדינהביטחוןאתהמסכנתבפעילותבמעורבותהנחשדיםאנשיםוחוקרכ"השב

הוראותבדברצו"-במפורטיםראשוניתוכליאהמעצרלביצועהרשמייםהנהלים
שלרחבבמיגווןמעצרצוללאאנשיםלעצורמתירהצו."(1970)(378'מס)ביטחון

צו.'וכוהצבאימהמטהזימוןלאחר,הפגנותבעת,ברחוב,בלילהבביתם:נסיבות
אתלקחתחובהמוטלתהעוצרהקציןעלכי,במפורשמציין378.מסהצבאיהמפקד

12."מעצרלמקוםאומשטרהלתחנתהאפשרככלמהר"העצור

יום18עדבמעצראדםלהחזיקמותרהמעצרביצועלאחרמייד,הצושל78סעיףפיעל

,הישראליהחוקפיעל,ירושליםבמזרח).1שלבזהו.משפט-ביתבפנילהביאומבלי
הימים18בתוםאם.(בשטחיםמתמקדלהלןהמובאהתיאור.שעות48היאהתקופה

הלכה.שופטידי-עלהמעצרתקופתמוארכתכןאםאלא,לשחררויש,העצורהואשםלא

(התביעהאוהמשטרהבאמצעותאוישירות)כ"השבמבקשהמקריםברוב,למעשה

זהשימועבמהלך.אוטומטיתכמעטאותהנותניםהצבאייםוהשופטים,זוהארכה

מחלקאומהודאתובולחזורהעצורעשויכאן.העצורתגובתאתהשופטמבקש

סימניםישנםאםובעיקר,זהבמקרה)בכוחשימושנעשהכילטעוןאו,מהודאתו

-המעצרשל2שלב-זוהארכה.(מתועדתהתלונה,גופניותפגיעותשללעיןנראים

6לבקשכ"השבעשויימים45תוםעם.יום45אפילואו15,30-ללהיותיכולה

.לשחררואוהעצוראתלהאשיםישזובנקודה:3שלב.נוספיםחודשים

עברייני"לגביביותרמוגבלתמשפטלפנידין-עורךעםלשוחחהמקובלתהזכות
זוזכותלממשניתןתיאורטיבאופן.הצבאייםהצוויםשללמרותםהנתונים,"ביטחון

378הצבאיהצואתהמתקן)1220הצבאילצו53תיקוןאולם.המעצרלאחרמייד

15עדשללתקופה(דין-עורךעםמגעשל)זוזכותלהשעותהכלאלמפקדמאפשר(1970-מ

הדבראםאו,האיזורביטחוןעלשמירהלשםנחוץהדברכימוצאהואאם..."יום

.כתובצובאמצעותלהיעשותזוהסמכהחייבת1988מאז."החקירהטובתאתמשרת

חוקריידי-עלאלא,(צבאיאואזרחי)הכלאמפקדידי-עללאזוסמכותמופעלת,בפועל
הכלאלהנהלתמעניקה,29'מסהצבאיבצו11סעיף,אחרתתקנהכיאם)כ"השב

אתמצייניםהללוהימים15.(דין-לעורךגישהבמניעתנוסףדעתשיקוללהפעילסמכות
,נוספיםיום15-להארכהעודמותרת.דין-עורךעםהתייעצותללאמעצרשל1שלב

סיבות"המפרטכתובצובאמצעותלהינתןחייבתהיאוגם2שלבאתהמהווים
אתלהאריךסמכותהשופטיםבידייש3בשלב."החקירהטובת"אתאו"ביטחוניות

הדורש-4שלב.(יום60שלסךכהעד)נוספיםיום30-בדין-לעורךהגישהמניעת

תקופתתיתכןכך.נוספיםיום30מאפשר-המשפט-ביתנשיאסגןאונשיאאישוראת

.דין-לעורךגישהשתותרמבלייום90שלכוללתמעצר

מעניק(1988ממארס)1220צבאיצו.למשפחהגישהלגביגםקיימותדומותהגבלות
ומקוםהמעצרלסיבותבאשר"דיחויללא"מיודעיםלהיותהזכותאתעצוריםלמשפחות

בסודהמעצראתלשמורהצבאלשלטונותמתירצואותושל(ד7%סעיףאולם.הכליאה

.המשפטביתשלמתאיםצוהוצאאם-ימים8למשך

מתקייםועינוייםהתעללותשלשיחסמשוםאלהפרטיםלהדגישלנכוןמוצאיםאנו
החיצוניהעולםעםקשרללאהמעצרשלזוראשוניתבתקופהבעיקרהטענותפי-על
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)incomeunicado(.אודין-לעורךגישהכלללא,מבודדיםלהיותיכוליםהעצורים

אתלראותזוכיםאינםדין-עורכי.יותראףאוחודששלתקופהלמשך,למשפחה
שלנציגשלביקורלעציריםמותרזאתעם.זוראשוניתחקירהתוםלפנימרשיהם

האדוםהצלב13.לוזוכיםתמידכמעטוהם,האדוםהצלבשללאומית-הביןהוועדה

העציראצלביקורלערוךמורשהוהוא,התרחשותולאחריום12מעצרעלהודעהמקבל
.למעצר14-המהיוםהחל

ידי-עללהיחקרתיאורטיתהעצוריכולמעצרלאחרכליאהשלזוראשוניתתקופהבמשך
שמבצעיםבחקירותנתרכזאנו.הכלליהביטחוןשירותאנשיאומשטרה,צבאאנשי

והןבישראלהןפלסטיניםחשודיםחקירותשלהאריחלקעלהאחראים,כ"השבאנשי
.בשטחים

בשטחים.כלא-בתי/כליאהבמתקניהממוקמיםנפרדיםבאגפיםנערכתכ"השבחקירת

תקווה-בפתח)ובישראל,הסוהר-בתישירותאול"צהפיקוחתחתאלהכלא-בתינתונים

נתוניםהחקירותאגפי.המשטרהפיקוחתחת(למשל,בירושליםהרוסיםבמגרשאו

לאגפיםהכניסהכיטועניםהכלאעובדיאומשטרה,צבאאנשי.כ"השבפיקוחתחת
כפי)למעשההלכה.(האדוםהצלבשללאומית-הביןהוועדהועל)עליהםאסורהאלה

,(ליווייםבעתלמשל)העצוריםעםמגעישאלהאחריםלגופים(מחקרנושהעלה
המשטרה,הצבאומשמורתאחריותתחתנשאריםהעצורים,משפטיתומבחינה
.הכלאשלטונותאוהישראלית

או)עצוריםבתלונותטיפולאוכ"השבחקירותעלפיקוחלגביהחוקוהוראות

מופיעיםכ"השבאנשי.ברורותאינןהולםבלתייחסעל(שלהםהדין-עורכי
רושםאשר,משטרהלחוקרהחשודמועברהחקירהלאחר.נדירותלעתיםהמשפט-בבית

רוב-פי-עלמוגשותמעצרלהארכתבקשותגם.המשפט-בביתמוצגתשהיאכפי,הודאה

:דרכיםבשתימטופלותהמשפט-בביתתלונות.המשטרהידי-על

שימושעלהמעידיםלעיןנראיםסימניםקיימיםשבהםהנדיריםבמקרים,ראשית

לאחררקכלל-בדרךכיאם,בפרוטוקולזאתלרשוםהשופטעשוי,התעללותאובכוח

לעזובמתבקשהדין-עורךשבהםמקריםיש).הסניגורידי-עלרשמיתתלונהשהוגשה
אוהמשטרה.(מרשועםלהיפגשרשותקיבללאשעדייןמשוםהמשפט-ביתאת

אחראיםהםאיןוכיהראשוניתהחקירהעללהםידועלאכילטעוןיכוליםהפרקליטות

אותןמפניםוהם,בתלונותלטפלממשיכיםאינםצבאייםמשפט-בתישופטי.לה

.אחרותלסמכויות

החקירהבמהלךהנאשםהודאתכאשר."זוטאמשפט"המכונהרשמיהליךקיים,שנית

והואבמקרה,המקריםבכלכמעטנכוןשהואדבר,היחידהאוהעיקריתהעדותהיא

בלתיבשיטותהושגההודאתוכי,לטענהערך-שוותהינהטענתו,אשםאינוכיטוען

מידתלגבי"זוטאמשפט"עריכתמאפשרזההליך.כעדותקבילהאינהולכןהולמות

עללהחליטשעליומאחר,עצמוהמשפטלהיות,במהותו,הופךזההליך.ההודאהקבילות

דבריואמיתותלגביוהןהחקירהתהליךלגביהןטענותלהעלותניתן.הראיותאמינות

נגדיתלחקירההעומדכעדמופיעכ"השבסוכן.החקירהנסיבותלגביכ"השבאיששל

הינההעדותכי)התביעהטענתלבין(כפיהבדבר)ההגנהטענתביןלבחורהשופטועל

.(קבילה
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עציריםשלבאפשרותםישתיאורטיתמבחינה,עצמוהמשפטבעתנחננותמהעלאתלבד

כ"השבראשהאיזורןשלהצבאיהמפקד:גופיםלמספרתלונותלהגישדינם-עורכיאו

אתגםכוללאשר)המשטרהמשרדהכלליןהתובע;(הממשלהראשמשרדבאמצעות)

גורםקייםלא.[6.בסעיףראהכןכמו].לממשלההמשפטיוהיועץ(הסוהר-בתישירות

.תלונותלחקורשתפקידומבקרכ"בשבמונה1987בפברואר.אלהתלונותהבודקחיצוני
להינקטעלוליםמוצדקותנמצאותהןואס,בכתבמתועדותפה-בעלהמוגשותתלונות

פרטלמשפחהאוחיצונייםלגורמיםמועברלאמידעכל.החוקרנגדמשמעתייםצעדים
יותרמאוחר.הביקורביוםהעצירשלהבריאותיומצבו,ומקומוהמעצריוםעללפרטים

שלעבודתהאתלבדוקיוסמךהמדינהמבקרכי[להלןראה]לנדויח"דוהמליץזובשנה

ככל.(חקירותשללמידגםחופשיתגישהלותינתןוכי)כ"השבשלהחקירותיחידת

פתחפותחכ"השבשלהמיוחדמעמדו.זהמסוגבדיקהנערכהלאעתהעד,לנוהידוע

הביטחוןשירותאתשהקיםחוקאין.לבקרהניתניםתמידשלאהתעללותלתהליכי
:אחריםארגוניםשלבסמכויותמשתמשכ"השב.במרוכזסמכויותלומקנהאוהכללי

פעולה-שיתוף,מקוםהמספקים,המשפט-ובתיהצבא,הסוהר-בתישירות,המשטרה

לביקורתנגישלאוהואופיקוחביקורתשלהיררכיתשרשרתנקבעהלא.חוקיוכיסוי

מופיעיםהםבמשפטוגםהשלביםבכלהציבורמעינינעלמיםהחוקרים.ציבורית

.פרגודמאחוריאוסגורותבדלתייסכלל-בדרך

בבידודלפעולכ"לשבמסייעמאחריותפיזורכמהעדונדגישנשובח"הדובמסקנות

.הציבוריתהביקורתמןהרחק

הנושאיםבכלישירותנוגע1987-בשפורסםהכלליהביטחוןשירותבנושאח"הדו

זכויותבנושאלאומיים-ביןלכלליםישראלשלמחויבותהדהיינו,זהבסעיףהנדונית
לתשומתראויזהח"דו.כ"השבשלומעמדוהפליליבחוקהרלוונטיםהסעיפים,האדם

.מיוהדתלב



כ"השבעל(נ1987לנדויח"דו.4

שביןאלא,הציבוריתוהביקורתהעיןלתחוםמחוץהגדרתןמעצםהןכ"השבפעולות

הבמהבמרכזלעמודכ"השבעל,בהרחבהשהתפרסמו,אירועיםשניכפו1987-ל1985

יותרהקשורהשניואילו14,"300אוטובוסקופרשת"היההראשוןהאירוע.הציבורית
.נאפסופרשת-לענייננו

בגידהבעווןמאסרשנות18-ל1982-בנידוןאשררקסי'צל"צהקציןהואנאפסועיזאת

וכי,מפשעחףהואכיטענתועלעמדמשפטוכדיתוךשהתנהלזוטאבמשפט.וריגול

-זוטענההכחישוכ"השבקציני.כ"השבחקירתבעתבכוחממנונגבתההודאתו

.לערעוריםהצבאיהדיןבביתוהן,המקוריהצבאיבמשפטהן-בשבועהבעדותם

משתמעומכך)ערעורואתהעליוןהמשפטביתקיבל1987ובמאי,בטענתוהתמידנאפסו

שנהאותהביוני.שחרורועלוציווה,(קודמיםצבאייםדין-בתילשנישיקרוחוקריוכי
המשפטביתנשיאבעברשהיהמישלבראשותו,רשמיתממשלתיתועדההוקמה
15.שלהח"הדואתהוועדההגישהחודשיםארבעהכעבור.לנדוימשההשופט,העליון

עיקרייםוהמלצותמימצאים.א
לולהקדיששנובלמזומרובהלבלתשומתהראוי,וסבוךחשובמסמךהואלנדויח"דו

,כ"השבפעולותשלאופייןאתסוקרהראשוןחלקו.חלקיםמשנימורכבהוא.כאן

חבלניתלפעילותביחס"עובדות"האתמתארהוא.ואילך1971-שמבתקופהבמיוחד
והשימוש,כ"השבבשיטותשנגבוהודאותאודותעלכוזבותעדויותלמתן,(ע"פח)עוינת
עלפרטיםבוכלולים.פורסםולא,סודיהואהשניחלקו.חקירותכדיתוךפיסיבלחץ
.המותרותהחקירהלשיטותמנחיםקוויםבוומפורטים,בעברכ"השבפעולות

במישוראלונושאיםשנימכסהח"הדו.מותרולחץשקרעדות:נושאיםבשנינתרכז

:אומרהווה.(הללוהמישוריםביןמבדילהואתמידלא)כאחדוהנורמטיוויהעובדתי

.לעתידוהמלצותיה,הוועדההערכות,לאשורוהמצב

שקרעדות(1

יותרגדולחלקתופסת(נאפסובפרשתבציבורשהתעוררהכפי)השקרעדותשאלת

ביןכיקובעתהוועדה.(53.2-22.2סעיפים)עצמןהחקירהשיטותמאשרהוועדהח"מדו
.לבבתוםוהתקבלו,כחוקמשפטבבתישהוצגוההודאותהושגו1971-ו1967השנים

מקריםשלרבמספרבשלויותריותררביםזוטאמשפטינערכוכאשרואילך1971-מ
עקביבאופןלשקרכ"השבהחל,הודאותשלקבילותןלגביהתנגדויותהועלושבהם

מבהירההוועדה.הודאותלקבלתפיסיבכוחשימושנעשהכיבהכחישו,המשפט-לבתי

,הנחקרשלחופשירצוןשלבעיקרוןפוגעות(בזמנןהורשואםאף)כאלושיטותכי
בלחץבשימושהודאהשכן-"דילמה"להפתרון.(26.2סעיף)ההודאותאתופוסלות

.שקרפשוטהיה-לזיכוימובילההיתה

(א)237סעיףעלברורהעבירההואכיאף,"זוטאמשפטי"בשקרעדותלהעידהנוהג
:ושגרתישיטתיהיההנוהג.1986עדלפחותנמשך,שקרעדותבנושאהעונשיןלחוק
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מצטטתאףהוועדה.(30.2סעיף)"שנים16במשךלכללשהפךמעורערבלתינוהל"
בענייןהמשפטבביתלשקרבמפורשהמורה,1982משנתכ"השבשלפנימיתזכיר

היתהשקרעדות.(31.2סעיף)לשקרשישהשקרסוגעלומורה,פיסיבלחץהשימוש

נחשף,כ"השבבענייןבציבורהדאגהעקב,1986לאחררק."מאליהומובנתמושרשת"
.לחלוטיןנפסק(ח"הדופיונעלזהכל

היהזהפרק.שקרעדותשלזהנוהג"לחלוטיןהוועדהמגנה"משמעית-חדבלשון

כ"השב.השירותשלוהמקצועיתהגאהממסורתומצערתסטיה,"טראגי","מכאיב"

אתוממושכתשיטתיתבצורהלהפרלעצמוהיתרשראהבכךחמורכישלוןנכשל..."
סעיף)"המשפט-בבתישקרעדויותמתןשלעידודואפילואישור,הסכמהידי-עלהחוק

.שקרעדותלמתןהסיבותלהצדקתדופןיוצאמאמץח"בדומוקדשכן-פי-על-אף.(53.2

היוכיוהעובדה,כ"השבבעבודתהמידור,והודאותמידעבהשגתהקושיאתכוללותאלו
הכרהמתוךאלא,אישייםמניעיםמתוךלאפעלואשר"אידיאולוגייםפושעים"אלו

אתמציינתהיא,זאתהצדקהמקבלתהוועדהאיןכיאף.הציבוריתחובתםשלעמוקה

.מוסרובעליאצילים,"ישראלעםשליחי"ככ"השבבסגלהכוללאמונה

לאכי("רביםלבטיםלאחר...")הוועדהממליצה,השקרעדויותאתשגינתהאףעל

הליכים.לכךהאחראיםכ"השבעובדינגדשקרעדותבעווןפלילייםהליכיםיינקטו

לתביעותהדרךאתסולליםשהיומפני,הציבורטובתאתמשרתיםהיולאכאלו

הפרעהנגרמיםהיוובכך-חוזריםלמשפטיםדרישות,מדימרובותואזרחיותפליליות

"תפקידהעיקר"כי(9.1סעיף)הוועדהמודיעהמלכתחילה.כיוםכ"השבלפעולתושיתוק

השכנועאת"לעובדיולהחזירובכך,כ"השבשל"והבראהשיקוםשלהתהליך"בהכוונת

לאהעברמןעבירותעללדיןהעמדה."לעבודתםלהםהדרושדרכםבנכונותהפנימי
.זהשיקוםבתהליךתועיל

.שקרעדויותידרשולאאשרחקירהשיטותלקבועיהיהיותרחשוב

מותרלחץ(2

לנדויח"דושלהגלויבחלקאין,שקרבעדויותבדיוןהוועדהשנקטהלפירוטבניגוד

בכךרקלאנעוצהלכךהסיבה.בעברהופעלואשרהחקירהשיטותשלתיאורכלכמעט

גםאלא,החסוי'בבחלקרקאלושיטותשלתיאורןאתדורשים"ביטחוןנימוקי"ש

החקירהלשיטותולאשקרלעדותמתייחסהעברנוהלישל"המוחלטהגינוי"שבכך

"משפטיתמבחינהוהןמוסריתמבחינההן,רבהבמידהזכותללמדישעליהן",עצמן
הגיעהכיצד.לכךביחסלשקראסוראךלחץלהפעילמותר:אחרותבמלים.(8.1סעיף)

זוזלמסקנההוועדה

החבלהארגוני"-הראשון.(2פרק)"עובדותתיאור"כנושאיםשנימציגח"הדו
מתארזהפרק.ישראלשלהביטחונימצבהשלפוליטיניתוחהוא-"המזויןוהמאבק

היאמטרתואשרף"אשכגוןארגוניםשל(ע"פח)עוינתחבלניתשבפעילותהסכנותאת

נתקלשבהםהקשייםאתמונההשני.(9.2סעיף)"ישראלמדינתשלקיומההרס"
,רגילהפליליתבחקירהכמושלא.חקירותתוךמידעבהשגת,זהפוליטיבהקשר,כ"השב

אף)אישיתהרשעההשגתדווקאולאו,כללימודיעיןאיסוףקרובותלעתיםהיאהמטרה

רחוקותלעתים.(הפעילותממעגלטרוריסטיםהוצאתולשםכמרתיעחשיבותלכךגםכי
עויניםמחשודיםמושגלהיותחייבוהמידע,נוספתתלויהבלתיעדותתימצאבלבד
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.בלחץבעמידהאומנואשר

לחץשלכלשהיצורהללאכיכ"השבעמדתעםלחלוטיןמסכימההוועדהאלובנסיבות

אופרטיווייםצרכיםשלהשילוב.(37.2סעיף)"אפקטיוויתחקירהכללתיתכןלא",פיסי
עלנוסףאולם.להכרחיבכוחהשימושאתהופכיםישראלשלהכלליהביטחוניומצבה

מפורשיםומוסרייםמשפטייםבמונחיםגםזה"הכרח"להצדיקישהאופרטיוויהצורך

.3בפרקהוועדהעושהזאת.יותר

הישראליהפליליהחוק.הפליליהחוקממכלול"הצורך"הגנתאימוץהואהחוקיהפתרון

פליליתמאחריותפוטר,מקבילותמשפטיותכמערכותכמוהו(העונשיןחוקשל22סעיף)

שלומםעלאשראחריםעלאועצמועלהגנהמתוךשפעלמיאת(תקיפהלביצועלמשל)

הנזק:כגוןמסוימיםבקריטריוניםעמדהאםרקקבילה"ההכרחיתהגנה"ה.הופקד

ניתןלא,("במיעוטוהרע"עיקרון)מוגזםהיהלאשנגרםהנזק,מיידיהיהשנמנע

קולנקוטיכולההמדינה,(האנלוגיהדרךעלאו)מכאן.אחרתבדרךהנזקאתהיהלמנוע

להגןוחובתההמדינהשלהביטחוןענייני.כ"השבחוקרי,נציגיהבאמצעות,זהההגנה

הטרוריסטשלזאתהיאהידועההדוגמא.פגיעהמצדיקיםע"פחמפניאזרחיהחייעל

אלימותכיברור.רבקהלבתוךלהתפוצץהעומדתפצצההוטמנההיכןויודע,שנלכד
הרשאתלבין"תקיפה"עםהשלמהביןהיאהברירה.זהמידעלהשיגמנתעלמוצדקת

ערכיםביןבהתנגשות.מוסריבסיסעלהואבצורךהמשפטיהשימוש.המרובההנזק

נהפך,החייםעללהגןהאתיתהחובהלבין,הפליליהחוקאיסוריידי-עלהמוגנים

לטענתמראשמוסריתהצדקהאיפואיש.במיעוטולרע,האתילציוויהמדינהביטחון

כדילחץבאמצעישימושבליתיתכןלאע"בפחחשודיםשליעילהחקירה"כי,כ"השב

,ארגונומאנשילושיבולעהנחקרשלפחדוועלמידעלגלותשלאעיקשרצוןעללגבור

שינוייםמחייבחקירותבזמןבכוחהשימושאיןכן.(6.4סעיף)"מידעיגלהאם
במבחןעומדבלחץהשימוש(א):הוועדהשלפירושהפי-על.כלשהםמשפטיים
תוךמידעקבלתומאפשרתקיימתההכרחהגנת(ב),לאומיים-ביןמשפטייםסטנדרטים

.משפטבביתקבילהזובדרךשהושגההודאה(ג),בלחץשימוש

:הןהוועדהח"מדוביותרהמצוטטותהשורות?מותרלחץמהו

נמרצתחקירהשלאלים-לאפסיכולוגיבלחץבעיקרלהתרכזצריכיםהלחץאמצעי"
משיגיםאינםאלהכאשראולם.הטעיהמעשיכולל,בתחבולותובשימושוממושכת

.(7.4סעיף)"פיסילחץשלמתונהמידהמהפעלתלהימנעאין,המטרהאת

כדי,זהבנידוןברוריםסייגיםבקביעתהשירותחוקריאתלהדריךהצורךמן",אולם
.(7.4סעיף)"החוקרשלליבושרירותפי-על,מופרזפיסילחץהפעלתלמנוע

הסכנהאתמצינתהוועדה.משפטיות-ומוסריותפוליטיותשאלותמעוררתהגבולותשאלת

חברה.(2.4סעיף)"עלינוהשנואיםמשטריםשלשיטותעבראלגלישה..."של

עללשמורוהצורךביטחוןביןבקונפליקטעומדתטרורסכנתבפניהעומדתדמוקרטית

שלושקיימותהוועדהלדעת.מוסרעקרונותובעלתחוקכשומרתהמדינהשלאופיה

חופשיתידכ"לשבלאפשרהיאהראשונה.(2.4-5.4סעיפים)זהקונפליקטלפתרוןדרכים
,"וכולמכוללדחותיש"זאתדרך.החוקלתחוםשמחוץ"הדמדומיםאיזור"בלפעולה

."משטרהמדינתשלעריצות"ללהובילועלולהשליטהאובקרהמאפשרתהיאאיןשכן

לפנימתחתהנעשהמןעיןהעלמתתוךהחוקבשלטוןדבקותעללחזורהיאהשניההדרך

."הצבועיםשלדרכם"כהוועדהידי-עלנדחיתזו.השטח



חייבעצמוהחוק.החוקשלטוןשלהאמתדרךהיא"-השלישיתלדרךמגיעיםאנוכך
צורות."ע"פחחקירותשלבנושאהשירותשללפעילותוראויהמסגרתלהבטיח

.נוקשותהנחיותבמסגרתמופעלותהןעודכלמותרותלחץשלופיסיותפסיכולוגיות
שהלחץאיסור")הנחקרעל"מופרז"לחץהפעלתעלאיסור:(16.3סעיף)דברשלפירושו

ממנוהשוללתבכבודוחמורהפגיעהאובנחקרהתעללותאוגופנייםעינוייםלדרגתיגיע

להיותחייבתבחומרתםמאלההפחותיםבאמצעיםהשימושמידת",שנית;("אנושצלם
ודרוש,לחוקרמחייבותוהנחיותמגבלותדרושות;"הצפויההסכנהמידתכנגדשקולה

חוקרים(הפליליהדיןבאמצעותצריךאם)להענישישההנחיותןפידושעלקפדניפיקוח

.המותריםהאמצעיםמןחרגואשר

והמגבלותההנחיות"האפשריהמירביפירוט"במוגדריםח"הדושלהחסוי,השניבחלק

.שמותרמהעל

ביקורת.ב
ישנן16.ל"ובחובארץ,פרסומומאזח"הדועלנמתחה,ופוליטיתמשפטית,רבהביקורת

משפטימבקראיןכילזמרהוגןזהיהיהאך,לנדויח"דועלבהערותוהבדליםנימות

את.לאומי-הביןאוהישראליהמשפטאתתואמותמסקנותיוכימוצאאשררציני
17:עיקריותקבוצותלארבעלקבץאפשרהביקורת

בכוח"ההכרח"(1

הפליליהחוקמן"הצורךהגנת"שאלתאתוכולמכולדוחיםהמבקריםכלכמעט

טענתלהצדקתהיסודכללי.מימשלפקידיעליידיבכוחשימוששלמראשלהצדקה
הקלה"צורך"מהווההאישיתהפעולהבתחום.חקירהבתהליךישימיםאינסהצורך

איןאםורק,וודאיתמיידית,ממשיתהיאהסכנהשבהםבמצביםרקפליליתלאחריות
הואהיחידהמקביל,הלאומיהביטחוןבתחום.אלימותמלבדאחראמצעיבכללמונעה

מתקתקתןפצצהממוקמתהיכןיודעשנשבהטרוריסט:הקיצוניההיפותטיהמקרהאכן

מקרהזהואך?אדםבניעשריםשלחייהםאתלהצילמנתעללענותוהואמוצדקהאם

מיידיתדווקאלאו,אפשריתהיאהסכנהתמידכמעט.מדגיםאוטיפוסימלהיותהרחוק
.('וכומפקדהמיקום,בארגוןחברותלגבילדוגמא)כלליהואדרושמידעכל,ודאיתאו

.האפשריתהיחידההתגובההואכוחכילהראותאפשר-אי;בלבדחשודיםהםעצורים

כעינוייםעתיקההמדינהמןחמורותסכנותלמנועבצורךעינוייםהמצדיקההטענה
לא,קיומיתסכנהישנהבאמתאם.שימושבהלעשותיכולמצבבכלמשטרוכל,עצמם

יותראלימותחקירהשיטותשהרי,"מתוןפיסילחץ"ברקהשימושמותרמדועברור
.אפקטיוויותיותרלהיותיכולות

השימושבחולשתחשההוועדהכימרמזתאלהבמקריםבלבדמתוןפיסילחץהתרת
."צורך"הבהצדקת

מןפעולותעלהודאותלהשגתהמכוונתחקירהעללחוליכולההצורךהגנתאיןכןכמו
הודאותקבלתלביןנזקלמניעתבכוחהשימושהרשאתביןמבדילההוועדהאין.העבר
.בוצעוכבראשרלפשעיםביחס

(עצמיתהגנה,לדוגמא)צורךידי-עלמוקטנתלעבירהפליליתאחריותאסאף,כןעליתר
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שימושידי-עלשלאודאי)סתםלהכשירהואין,לגנאיראויהנשארתעצמההעבירה

סבירהסברקבלתביןעקרוניהבדלישנו.(וההיפותטיתביותרהקיצוניתבדוגמא
להפרממשלהלנציגימראשהרשאהלביןמיוחדותבנסיבותשפעלמיחידמעשהשלאחר

.חוק

מרשהשהמדינהממצבמוסריתשונה,פרטילאזרחמעשהשלאחרמוסריתהקלה,מחילה
.לאומי-הביןבמשפטשאסורמהבדיוקזהו.בחקירהפיסיבכוחשימושלעצמה

:היפותטיתאכןהיא,"המתקתקתהפצצה"דוגמת,משפטי-המוסריההיבטמןנתעלםאם

איןהחקירותמרבית.ישראלמדינתבתולדותנרשםלכךהדומהאחדמקרהלאאף

כלל-בדרךנעשהבכוחהשימושמחקרנושמראהכפי.זהמסוגישירמידעהשגתמטרתן

,אבניםהשלכת,תקיפהכגוןלהאשמותמתייחסהחשדאושהאישוםבחקירות

אפילוכוונתןאיןרבותחקירות.בהפגנההשתתפותאףאוהוקי-בלתילארגוןהשתייכות

,אקראיתהרתעה,כללימודיעיןאיסוףהיאמטרתן.להפללהשתובלנההודאותהשגת

להניחאפשרותשאין,בלבדחשודיםהםהנחקריםכיגםיצוין.לשמםנזקאוהפחדה

גיליוןהגשתללאמסתיימיםהחקירותמן%50כמעטעצמההוועדהפי-על.אשמתםאת

.העצירנגדאחריםצעדיםכלאו,אישום

"האויב"שלאופיו(2

אתלחלוטיןוהפוליטית,הגמישהתפיסתובגללגםלנדויועדתח"דועלנמתחהביקורת

אישורנותנתהוועדה."המיוחדיםהאמצעים"יופעלושכלפיו,המדינהאויבמושג

חמורהנעשיתהבעיה.ממששלמדיניתחתרנותאוע"פחשלבמקריםרקבכוחלשימוש

מגמתייםפוליטייםשיקוליםשרקחשדאו,"וותרנות",התנגדותבצורותכשמדובריותר

פקודות,הוועדהשללשיטתה.הלאוםלקיוםישירהכסכנהלראותםיכוליםביותר

."ממשטרורפעולותלדרגתמגיעהשאינהפוליטיתחתרנותלפעולות"נוגעותהצבא

אתגםחתרניתכפעילותרואה,הוועדהידי-עלהמצוטטת,לדוגמא,101'מספקודה

.פוליטייםוסמליםדגליםשלהצגתם

ארגוןפשוטהואף"אשכילקביעהח"הדומסכיםאחרותאפשרויותלצייןמבליאף

ע"בפחקשוריםהנלכדיםהפלסטיניםכלישראלןשלהמוחלטההרסשמטרתוטרור

הפצצהעםהטרוריסטרקאינםהחקירהנשואי,המדינהשלקיומהעצםעלהמאיימת

העשויים,לחימהאמצעישלאחסונםמקוםאתלדעתהעלוליםאלוגםאלא,המתקתקת

סיבהאין.אבניםזרקואוכרוזיםכתבואשר,בולתמוךאוחוקי-בלתילארגוןלהשתייך

מותרנגדואשראויבלאותוייחשבלאהפלסטיניהענייןאתהאוהדהציבורכללמדוע
.רגילותאזרחזכויותלדרושמוסריצידוקלואיןואשר,"מיוחדיםאמצעים"להפעיל

"מתוןפיסילחץ"שלאופיו(3
רקמפורשים"מתוןפיסילחץ"להפעלתהמנחיםוהקווים,המדויקתשההגדרהכיוון

שברורמה.זהביטוישלהמדויקפירושומהלדעתאין,לנדויח"דושלהסודיבחלקו

במשפטהקבועיםעינוייםעלהאיסוריםשלוללשונםלרוחםמנוגדאישורועצםכיהוא
"אליםבלתיפסיכולוגילחץ"הצדקתגםהיאכזו.עצמוהישראליובחוקלאומי-הבין

בניעלאיומים,עלבונות,דיסאינפורמציה,חושיםובלבולשינהמניעתכוללאשר
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,לפסיכולוגיפיסילחץביןהבעייתיתההבחנהמןהתעלמוהמבקרים.'וכומשפחה

"."מתוןפיסילחץ"באישורהכרוכותבסכנותוהתמקדו
ראתההוועדהכיאף.החקירהתהליךלתוךהמובניתהסלמהשלהסכנהאורבת,ראשית

המלצותיההרי,"עלינוהשנואיםמשטריםשלשיטותעבראלשבגלישההסכנה"את
.למעשהנמנעתלבלתיזוגלישההופכות

."חריף"ל"מתון"מ(הסלמהאו)נסיגהמתאפשרת"מתוןפיסילחץ"הפעלתמשאושרה

להאמיןאנואמוריםהאם,הרצויההתוצאהאתמשיגהאינההראשעלאחתמכהאם

שינהללאשעותושמונהארבעיםאם?השלישיתאוהשניההמכהלפנייעצורהחוקרכי
עםלחלוטיןפעולהמשתפיםאינםהחשודיםאםסבירותזאינןכמה,"הסבירבגדר"הן

לעצורמדוע,(בלחציםלעמידהאומנואףהםהוועדהידי-עלכמוסבר)חוקריהם

!יעיליםלהיותמכדי"מתונים"שהםבאמצעים

אתולבקרלמתןשתנסהככל.ופסיכולוגיתועלתי:כווניםבשנימקורהכאןההסלמה

בדיוקיודעהעציראם.יעילותואתתקטיןכן,(הוועדהכוונתהיתהוזו)בלחץהשימוש

לאשהמצבלוידועכי,מעמדלהחזיקאו,מוקדםבשלבלהישברעשויהוא,הצפויאת

זהצעד.ולהצליחהלחץאתלהגבירהפיתויבפניהחוקריעמודכזהבמקרה.עודיורע

השימושעלהפסיכולוגיוהמחסוםחוקי-המוסריהאיסורמשהוסרויותרקלנעשה
.במכות

שבשגרהכענייןלהפעלתןתמריץיצירתהיאכוחשלשיטותמאישורהשניההתוצאה
זמנךלבזבזלמה,אחרותבשיטותמלהשתמשמנועאתהאם.בחקירההמתנגדחשודלכל

מאזההמונייםוהחקירותהמעצריםבתנאילכוחוישרלעבורלךמותרכאשרעליהן

.לשגרתילהיהפך"מתוןפיסילחץ"בהשימושעלול(הוועדהידי-עלנחזושלא)1988

הסודיותמעטהעיבוי(4

שהיאבכךלהתרחשעינוייםיכוליםשבמסגרתוהסודיותקשראתמחזקתעצמההוועדה

אתשקיבלוהחקירהשיטותמפורטותשבו,ח"הדושל'בחלקחיסיוןעלשומרת
המיוחסהמשפטילמעמדואישורנותנתהיא.בעברשימושנעשהבהןואשר,אישורה

,חיילים,שוטרים:מוחלטבבידודמתרחשתאינה,שנראהכפי,חקירה.כ"השבשל

המוסריבגיוסםחלקנטלהלנדויועדת.להעדיםכולםושופטיםרופאים,סוהרים

.לסודכשותפים

אין.ח"מהדוחלקבחסרוןבצורךמשכנעתאינהביטחוןשלמטעמיםסודיותעלשמירה

רצתההוועדהאם.בעברשימושנעשהשבהןהחקירהשיטותבפירוטביטחוניסיכוןכל

,עתההמאושרותלשיטותאשר.המגונותהשיטותמהןבדיוקלדעתהציבורעל,לגנותן
.לחקורהאמוריםלאלהאולחוקריםכנראהידועותהן

נשאר"מתוןפיסילחץ"הביטוי.לאואםמוצדקותהוועדההמלצותאםלדעתניתןלא

כלניתנהלא.חקירהבעתשקורהמהשלחזותיתתפיסהכלמאפשרשאינו,סתוםביטוי
מעינימוסתרנותר,הוועדהח"דושלבמחלוקתשנויוהיותרהמרכזיהחלק.דוגמא

.הציבוריתהביקורת
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?עינוייםאו"מתוןחץ)":רקמת.ג

אין"מתוןפיסילחץ"-ו"פסיכולוגילחץ"בהצדיקהכילהסבירמאודמשתדלתהוועדה

הנוהליםשלהמציאותאתרקלאמסתירזהבלשנישתרגילאלא.עינוייםמצדיקההיא

הסודיבחלקאושרו,כמסתבר,ואשר,מאזשהופעלוהשיטותאתגםאלא,1987שלפני
העומדותאחרותלחברותבדומה,שישראלמכיווןבדיוקנחוץהיהזהתרגיל.ח"הדושל

יכולהאינה,רגישהכההוועדההיתהשלהםדומיםמוסרייםקונפליקטיםבפני
לדמותדאגתהעלהוועדהחוזרתנקודותבמספר19."עינויים"שמצדיקהכמילהיראות

:המדינה

לידיהפליליהחוקאיסורישלהמסגרתפריצתתביאפן,מאודלהקפידחייבים..."
לפי,מרוסןבלתישימושידי-עללעצמודיןעושהחוקרכלכאשר,הרצועההתרת
כמדינתהמדינהשלדמותהעלולהזובדרך.נחקרנגדכפיהבאמצעי,ליבושרירות

,משטריםלאותםתדמהוהיאתקנהללאלהישחת,האזרחזכויותעלהשומרת,חוק
(16.3סעיף)."מיצריםללאכוחשלהםהביטחוןשירותיי-ביזהנותנים

ולתחוםמחריגיםלהימנעבכנותשאפההוועדהכינראה."דימוי"שלשאלהרקכאןאין

איןואשר-יעילהשתהיהסבלשלמידהאותהרקלהרשותאפשר-שאיאלא.גבולות

.חוקי-כבלתירואההיאאשראתמתירההוועדהדברשלבסופו."עינויים"כלראותה

גופוהופך,האלימותבפני-והמוסרייםהפוליטיים,החוקיים-המחסומיםמשהורמו
מגיעשאינו,'מתוןפיסילחץ'כמתארתשהוועדהמהכימתברראז".מותרהעצירשל

20."ועינויהשפלהאלאאינו,משפילטיפולאועינוייםלידי

יכלהלאוכך,עינוייםבמלהמשימושהוועדהנמנעהעצמהמוסריתרגישותאותהמתוך

חדשאדמיניסטרטיווישלדלהקיםהיהיותרמעודן.בחוקפורמלישינויעללהמליץ

מנתעל.לעשותעליו"מוטל"ו"הוטל"שלמהביחסכ"השבהערכתאתקיבלפשוטאשר

נורמהנוצרה,גינתהכהשהוועדהעבירה,המשפט-בבתיהשקרעדותעבירתאתלמנוע

,שאז)1987עד1971שמשנתאלא.בספריםנשארוהישניםהחוקים.חדשהמוסרית

,(עצמםשלהםהפנימיותהנורמותעלאףכ"השבחוקריעברו,הוועדהלמימצאיבהתאם
:מותרהואכעת.חוקי-בלתיהואחקירותבזמןבכוחהשימושכיאמונהשררה

איסורכלשלומלשונומרוחוהתעלמותהיא-במתכווןשלאאובמתכוון-התוצאה

ולהליכיםהעונשיןחוקשל277לסעיףבהתאם.הישראליבחוקופגיעהלאומי-בין

מחוץהןכעתהחקירהשיטות,(לעיל3בסעיףראה)עדויותשלקבילותןאתהקובעים
(לעיל2סעיף)לאומיים-ביןחוקיםשלביותרהצרהבפרשנותגם.חוקיות-ואנטילחוק

.אחרשםתחתבעינוייםלשימושהכשרדברשלבסופוהוועדהנתנה

בשלושפלסטיניםנגדבכוחהשגרתיהשימוש,תהיינהאשרהוועדהכוונותתהיינה
המוצהרתמטרתהאףעל.מהמלצותיהנבע(להלןכמתועד)מכןשלאחרהשנים

הוועדהנתנה,חופשיתידלתתולאמגבלותלקבוע,בחופשיותלהתירולא"להסדיר"
מרדכי'פרופ,ח"הדומבקריראששלכדבריו.הכשרחותמת:רצהאשראתכ"לשב

לפגועהכוונה:(העבריתהאוניברסיטהשללמשפטיםהפקולטהדיקןכיום)קרמניצר

:כעתהיא,חוקית-בלתיבדרך

לא)ביותרהגבוהבמישורלהיתרזכתההיאומאומנתן,כוללת,שיטתית,ממוסדת...

אדםידי-עללאוניתנה,(מראשהניתןכלליהיתראלאהוקאדשניתןממשיהיתר

21."ולטובתוהציבורמטעםהפועלתממשלתיתרשותידי-עלאלא,פרטי
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קודמיםוהאשמותחות"דו.5

האינתיפאדה*פג).א
עינויעלהאשמותלהישמעהחלו1967שלהכיבושלאחרשניםארבעאוכשלוש
לנוואין,כראוינחקרומביניהןמועטות.בהםוהתעללותפלסטיניםפוליטייםעצירים

Sunday-במאמריםבסידרתיותררחבלקהלהגיעואלוסיפורים.תקפותןאתלאשרדרך

Timesהעיתוןכתביהסיקווזיקים(כהגדרתם)"עשרות"עלבהתבסס.1977-בהלונדוני

חוזרותקרותמקלחותכגוןבשיטותהשתמשו,כ"השבאנשיבמיוחד,חוקריםכי
לאחרהראשונההליכודממשלתבתקופת.מידעלהוצאתחשמליוהלם,מכות,ונשנות

בגיןמנחםהממשלהראששהטילמגבלותבשלכנראה-בעינוייםהשימושפחת1977

Sunday~-בהסידרהשלאחרפרסומיםעלבתגובהאישית Times.עםהעובדיםדין-עורכי
לחמשבהשוואה)חריפהירידההיתה1983-ל1978ביןכימדווחיםפוליטייםאסירים

נגדהועלואלימותעלרבותתלונות.התעללויותעלהתלונותבהיקף(לכןקודםהשנים

מעצר-ובמתקנימשטרהבתחנות,סוהר-בבתילמעצרוהתייחסו,וחייליםהמשטרה

.חקירותבזמןכ"השבלפעילותולא,(כרם-וטולפארעה-אלכגון)צבאיים

אלה.חקירותבזמןפלסטיניםחשודיםעינוייעלהתלונותבהיקףגידולחל1984-ב

,"אמנסטי"האדםלזכויותלאומי-הביןהארגון.א:עיקרייםמקורותשניידי-עלנרשמו

דין-עורכי.וב(האדםבשירותהחוק)"חאק-אל"האדםלזכויותהפלסטיניוהארגון
והשטחיםישראל"עלהפרק.פוליטייםלקוחותעלהגנואשרופלסטיניםישראלים

נמנע,"השמוניםבשנותעינויים",1984לשנתההשפעה-רבאמנסטיח"בדו"הכבושים
דיווחיםלקבלממשיךהארגוןכימצייןח"הדואולם22."עינויים"במלהמלהשתמש

"התעללות"על(ראיהעדישלדיווחים,דין-עורכישלהצהרות,לשעברמעציריםעדויות)
כךעלמצביעותאלוהאשמותשלועקביותןחדירותןכימסיקאמנסטי.חקירהבזמן

:כ"השבידי-עלנחקרוהפלסטיניםמןשחלק

ללאלעמודהוכרחוהם,באזיקיםכבולותוידיהם,בברדסמכוסהכשראשם..."

אוקרותלמקלחותנחשפועירומיםובעודם,אחדיםימיםבמשךרבותשעותתנועה

בית,שינה,מזוןנמנעומעצירים.רבזמןבמשךקראווירשפלטולמאווררים
בנותוכלפיכלפיהםואיומיםעלבונות,גידופיםספגווהם,רפואיוטיפולשימוש

2,"משפחתם

עבדנסיםשלהדוגמאאתוהביא,הכאותעלחות"דוקיימיםכימצייןגםאמנסטי
כחברפעילותועלונחקר,1982בינואר30-בנעצראשר,דאודאחמדאעודילילי'ג-אל

,באזיקיםנתוןוהוא,ברדסמכוסהראשובעוד,(שבועייםבמשך)כיטעןהוא.ח"בפת
הוכהגםראשו.ובאגרופיםבמקלותהמיןאיבריכוללגופובכלהוכה,עירוםלעתים

.בקירונחבטושובשוב

בשירותהחוק"הפלסטיניהאדםוכויותארגוןפרסםאמנסטיח"דושהופיעשנהבאותה

מתארותבשבועההצהרותחמש24.פארעה-אלהסוהר-ביתעלח"דו(חאק-אל)"האדם

פלסטיניםלמעצרשימשכאשר,83/1982-בפארעה-באלהתנאיםאתבפרוטרוט

כאשר,1984-בשתחילתההתקופהאתמכסותנוספותבשבועההצהרותעשר25.צעירים

וזריקתבהפגנותהשתתפותכללרך-בז,ספציפיותבאשמותעציריםלחקויהתחילו
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או/ובברדסראשכיסויידי-עלפיסיבלבול:כוללותהמתוארותהחקירהשיטות.אבנים

,מיםמוצפימלוכלכיםבתאיםאושימושבבתי,ימיםואףשעותלמשך,ממושךבידוד
,בלילהבגשםעמידהשלארוכיםזמןופרקי,חוזרותקרותמקלחותשגרתיותןהכאות
אחדבמקרההכוללת)פסיכולוגיםהשפלה,ושינהמזוןמניעתבפנימןמדמיעגאזהתזת

התייחסותנוסףובמקרה,הקיראללדבראחרבמקרה,החוקריםעינימוללאונןכפיה

,הצווארעלבחבלקשורכשהואארבעותיועלאותוגררו:חמורהיהכאילוהעציראל
.(גבועלרוכבאחרוחוקר

כוללותהן)מפורטתעדותומהוות,תלוי-בלתיבאופןנגבואלובשבועההצהרותעשר

ההתעללויותלדפוסי('וכו"פתחיאבו","דניאבו"-החוקריםכינוייאוזוכןתאריכים

(25עד15בגילים)הללוהקורבנותעשרתמביןאחדלאאףכילצייןיש.פארעה-באל

השתתפותכללוהעבירותמרבית."טרורפעילות"או"ביטחון"המזכירבדברנחשדלא

מאסרלתקופותנידונואונקנסורובםאישומןללאשוחררוחשודיםארבעה,בהפגנות

שלבסכוםלבסוףנקנס,יום14במשךנחקראשר,למשל,18בןאחדסטודנט).קצרות

פנימיתעקביותישנה.(לחםביתבאוניברסיטתתרבותבחגיגתשנוכחעלשקל000,7
למידעהמרכז"ידי-עלפורסמה,פחותמפורטת,האשמותשלאחרתסידרה.בעדויות

מידעכלמספקאינואך,מקרים27נסקרוכיטועןזהח"דו1986.26-ב"אלטנרטיווי
החקירהשיטות.(דין-עורכיתיקיעלהמבוססות)עדויות6-ממבחררקונותן,עליהם

הקשורבשקראשכיסוין(ביותרהמקובלתהשיטה,ביום8עד)קרותמקלחותכללו

כללבדרך)כוויותגרימת,(להיחנקעומדהחשודכאשרהמשוחרר)לצווארסביב

בניגוד.(שבועעדלעתים)שינהמניעת,בגירושאיומים,מכותי(בוערותבסיגריות
כולההתבניתכיאף.חשמליתאומיניתהתעללותעלתלונותהיולאהשבעיםלשנות

(אנם'רמנסורועדנאןדלאישהמחמודחאלד)מקריםשנירקהרי,כסבירהנשמעת

.בדיקהלשםדייםמפורטים

ההשפעות"עלמחקרבפרוייקטנרשמהמסוימתבמידהשונהאופיבעלתעדות

מןלשעבראסירים40שלמקריהם27.פלסטיניםאסיריםעל"עינוייםשלהפסיכולוגיות
לגילמתחתהיו(26)רובם.1985בסתיושאלוניםבעזרתנלמדוומעזההמערביתהגדה

שיטותכללושדווחוחקירהשלהעיקריותהשיטות.20-ו17הגילאיםביןונאסרו,30

4)ברגלייםבעיטותאובידייםמכות:פיסיות

~

מכוץ,(%78)קריםבמיםעינוין(100

בשמשהעמדהן(%70)בידייםתליה;(%72)הגוףעלקפיצותי(%77)בפרגולאובאלה

גידופיםבעיקר:פסיכוגולוגיות.(%48)בוערותבסיגריותכוויות;(%62)ממושךלזמן

הנשאליםמן%70.כוזבותהודאותעםעימות,משפחתובניאו/והאסירעלואיומים

זהחקירותדפוסמאשרההתרשמותברמת.בעינוייםמהםהוצאושקרהודאותכיטענו

תיאורווכן,החוקרידי-עלהמידגםשלתיאורואולם.אחריםממקורותהמתקבלאת

.אלומנתוניםמסקנותלהסיקמאפשריםואינם,בחסרלוקיםהמידעאיסוףצורתלגבי

1984שביןלתקופהמאורגןתיעודעודאין,תלונותרשמובודדיםדין-עורכיכיאף

28.זובתקופהנרחבלפרסוםזכהלאאףהנושא.1987-ל

האינתיפאדהבתקופת.נ

תחילתשלאחרבחודשיםהמינהלייםובמעצריםההמונייםבמעצריםהעצירים
כל.מהיריםקבוצתייםמשפטיםבאמצעותתחילהנשפטו,1987בדצבמרההתקוממות



עקבולאחייליםשלעדויותבאמצעותהובאה,הצבאייםהדין-לבתישהובאה"ראיה"
כחלקרקאבל,במעצרהתרחשומכותכגוןהתעללויות.שיטתיותהודאותאוחקירות

הצורךנעשה,השניהלשנתהההתקוממותמשנכנסהאולם.והעונשההטרדהמכלל

שיטתילשימושהובילהקודמיםמודיעיןמקורותהתפרקות29.יותרקריטיטובבמידע

.מידעלהשגתבכוחיותר

אין.1990-ל1988שביןבתקופהכאלולהאשמותבקשרהעיקרייםהמידעמקורותלהלן
ידי-עלקרובותלעתיםמובאיםהמקריםשאותםכיוון,שכיחותןאתלהעריךאפשרות
חות"דואמינותשלתלויה-בלתילהערכהשיטהבידינואין.השוניםהמקורותשלושת

.אלו

פלסטינייםמקורות(ג

בסיסעל1989.30לשנתחאק-אלשלהשנתיח"בדונמצאתביותרהמפורטתהעדות

שלחתךהמכסות(רפואייםחות"ודוצילומיםכגון)תומכותועדויותבשבועההצהרות

,הרוסיםמגרש,תקווהפתח,כרם-טול,ונארעה-אל,דהרייה)מעצרומתקניאיזורים
תכיפותסדרפי-על)הבאיםהנוהליםנרשמו(וחברוןרמאללה,נין'ג,שכם,קציעות

:(בהםהשימוש

נקשרותעיניו.מתכתאופלסטיקבאזיקימלפניםאומאחורהעצירידיקשירת)שבח-אל

בחצרכזהבמצבעומדהעציר.לנשימהצרסדקעם,בשקלצווארעדמכוסהשראשואו
מספרנחקרהואזהבזמן.ימיםכמהבמשך-למוטקשורהכשידולעתים-פתוחה

לביתגישההגבלת;(שבועעדלעתים),שינהמניעת,מספיק-בלתימזון,(יוםכלשעות

,הראשאוהמיןבאיברילעתים,בנעלייםבעיטות,אגרופים,באלות)מכות,שימוש
,ממדיומטךעלכמטך,זחשזדמגוךבחללכליאה)"הארון",(בקירהראשהטחתלעתים
ראשעלשקהלבשתידי-עלאוהסרעפתעללחץידי-על)חלקיחנק,(וימיםלשעות

בדרך,פלסטיבצינוראובמקלהרגלייםכפותעלמכות)פלאקהן(והפההאףעלולחיצתו

.(כבולוהואמכוסההעצירשלראשובעודכלל

מקריםשני.החוקרשלהקודשםאתלעתיםהכוללות,בדוגמאותמלווהשיטהכל
:הסלפרטיהםשתועדוידועים

ביולי9-בהחליום30במשךכרם-בטולהצבאיהמעצר-במתקןשנחקר)בדאירריאד
,האשכיםכוללהגוףחלקיבכלמכות,בשקממושךראשכיסוי:כללוהשיטות.1989

,מחודדפלסטיקארגזעלהושבה,בפניםיריקות,בקירהראשהטחת,באונסאיום
לאהוא.השכןבחדרמיניתיותקפו15-הבתבתוכך-ואחראשתוכימבוימיםאיומים

.(באוגוסט9-בלבסוףשוחררפוליגראףמבדקימספרולאחרעבירהבכלהודה

1989באוגוסט5-בהחלימים24במשךשנחקרמבירנזית24בןסטודנט)אמיןאמין

,מכות,הראשעלשקשלהרגילותהשיטותאתכללוהשיטות.בדהרייההמעצר-במתקן
שלהיסטוריההיתהלאמין.חשמליוהלםהרגלייםכפותעלמכותוכן,החזהעלקפיצות

ואיבדלהקיאהחלכאשר.שנעצרבעתמצהבתהחלמהבתהליךהיהוהוא,כבדמחלות

.שבע-בבארהחולים-לביתבאוגוסט30-בנלקח,חקירתוסוףלקראתההכרהאת

שבכלאאיילוןהחולים-לביתלבסוףהועברבדהרייהנוספיםימים4לאחר,כך-אחר
,התנפחופניוכידיווחוהםבספטמבר8-במשפחתובנישםאותוביקרוכאשר.רמלה
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32.התחתוןבגבפצעיםלווהיו,קשהפצועותהיורגליוכפות,השחירועיניושתי

נעצר)קוואריקאיברהיםאתכולליםזהח"דומאזחאק-אלטיפלשבהםאחריםמקרים

הסוהר-בביתכך-ואחר,ימים10במשךהרוסיםבמגרשראשיתנחקר,1989בדצמבר1-ב

.(33"מקס"בשםחוקרידואתשברשם,רמאללה

)האדםלזכויותהפלסטיניהמידעמרכזהואאחרמקור Palestine

uH

man - PHRIC

)Rights Information Centerהתעללותשלמקריםהארגוןמסכםשלוהחודשיבדיווח

מקרים15-כשלנוהקריטריוןפי-על34.'וכורפואיתהזנחה,קשיםמעצרתנאי,בעצירים

.עינוייםשלברוריםמקריםהם1990-1988בתקופהשדווחו

בפברואר2-בנעצר,מרמאללה,20בן)אר'נגראמי:כולליםלאחרונהשדווחומקרים

,שם.בדהרייההמעצר-במתקןימים7נחקרואז,ימים6-לרמאללהלכלאנלקח,1990

הוא.וברגליובידיוחלקיתמשותקכשהואוהתעורר,ההכרהאתאיבד,שהוכהלאחר

במארס1-ב.וברגליובידיוכבול,ימים10שההשם,סורוקההחולים-לביתנשלח

מחלהידי-עללהיגרםהיהיכולהשיתוקכינאמרלמשפחתו.משפטומועדלפני,שוחרר

,משפחתו-בביתטלפוןקריאתהתקבלהראמישלשחרורולאחר.בקטריאליתאוויראלית

יהיהזהמחרשכניכסןבבית(המתעל)אבליש"נאמרשבה,כ"השבמןכמשוער

24-מיונס-תאןהמעצר-במתקןנחקר)יונים'פראגשלהואנוסףמקרה.("בביתכם

ע.(באוגוסט

לאומיים-ביןמקורות(2

אדםזכויותוארגונידין-עורכיידי-עלשהועלו,בעינוייםההאשמותזכו1990מאז
.לאומיים-ביןמקורותשליותררבלאמון,פלסטיניים

פלסטיניםאלפי"כיבמעורפלמציין(1989לשנתהמתייחס)1990-לאמנסטיח"דו-
ח"הדו36."כליאהבמתקניהתעללויותוסבלועונואו,הצבאבמשמורתכשהוחזקוהוכו

כולל,פוליטייםבעציריםשיטתיתוהתעללותעינוייםעלדיווחים..."כיומצייןממשיך
בתאיםוכליאהשינהמניעת,ממושכתעמידה,העינייםכיסוי,שוניםגוףבאיבריהכאות

אינםאלוכלליותוטענותעדויותשלמקורותיהן,זאתעם37.מתים-ארוןשלבגודל

.מצוינים

במסגרת-בבוסטוןשבסיסו-"האדםזכויותלמעןרופאים"ארגוןדיווח1990-ב-

בעציריםהתעללותעל,פלסטיניםואסיריםבעציריםרפואיטיפולעלכלליתחקירה

מעצרםלאחרנחקרומהם7,רואיינומשוחרריםפלסטיניםעצירים3815.חקירהבתקופת

הם.(כ"שבקציניאוהצבאיהמודיעיןידי-על,צבאבמחנותאומשטרהבתחנות)

:כללואלו.החקירותבזמןונפשיתפיסיתהתעללותדרכישלרחבמגווןעלדיווחו

מעצר,שינהשלממושכתמניעה,(באשכיםכולל)מכות,איומים,הפחדה,עלבונות

.חקירהבעתהעינייםקשירת,בצינוקוממושךמבודד

אחד,מובנותמסיבותהואהאמריקאיתהמדינהמחלקתשל1990לשנתח"הדו-

זהדויה.האדםזכויותבענייניהישראלייםלנוהליםביחסביותרהזהיריםהמקורות

חקירהבזמןמבודדבמעצרבמיוחדקשיםופסיכולוגייםפיסייםלחצים"מציין
39."ומעצר



ישראלייםמקורות(3

דיווחים.ישראלייםממקורותגםעינוייםעלהאשמותנשמעו1989-1990בתקופה

עלאוהאדםלזכויותפלסטינימארגוןמידעעלכללבדרךמתבססיםהתקשורתבאמצעי
התקשורתשאמצעייש.ופלסטיניםישראליםדין-עורכיעלוכן,חדשותימקור

40.עצמאיתחקירהערכוהישראליים

:זהבנושאבעיקרשעסקוהןקבוצותשתי-

שלוחקירתןמעצרןעלעדויותמספרהציג"פוליטיותאסירותלמעןנשים"ארגון-

'1.(בירושליםהמשטרתיהמעצרמתקן)הרוסיםבמגרשנשים
נקשרותוידיההעצירהראשעלמושםשק)שבח-באלממושךשימושכוללותההאשמות

-לשעותמוכנסתהעצירה:בערביתארון)וחזאנהן(ראשהמעלאומעקהאלמאחור
יכולההיאאיןשבו,מ"ס80%100שמידותיותאאל-מיוםליותרהטוענותויש

תנאיםמנשיםונמנעיםמלוכלכיםהמעצרתאי.(בישיבהרגליהליישראוישרלעמוד
,באונסאיומים)מיניותופגיעותמכותעלהאשמותהועלוכןכמו.בסיסייםסניטאריים

.מקריםעשרהלגביפירוטהארגוןהגיש1990בינואר.(מינייםעלבונות

ארגון.1989בסוףנוסד,"בישראלעינוייםנגדהציבוריהוועד",אחרישראליארגון-

ארגוניידי-עלשצוינוספציפייםבמקריסמטפלוכן,הסברהוחומרחינוכיחומרמכיןזה
שלזההואאליולבתשומתעוררשהוועדבמיוחדחשובמקרה.אחריםאדםזכויות

42.גולאיברהיםעליואחיוגולאיברהיםאסמאעיל

יחד)1989בדצמבר16-בנעצר,ירושליםשבנפתסילואןתושב,22בן,גולאסמאעיל
חשודברצחהואשםשם,הרוסיםלמגרשונלקח(מונירדודוובןעליאחיועם

מיחלקאלא,כ"השבניהללאהחקירהאת.לכןקודםערב,פעולהבשיתוף

בכלקשותהוכהשבהם,יום14במשךנחקרהוא.העירמשטרתשלהמיעוטים

לאחר.באווירמורמותהכבולותכשידיולעמודוהוכרח,רגליוכפותועלגופוחלקי
פרטיאתלומסר(טרודיאחמד)החוקריםשאחדולאחר,זהטיפולעקבשנשבר

שלאנוסףפעולהמשתףוברצחתבערהבקבוקבזריקתוכןברצחגולהודה,הרצח

1-ב,דינו-עורכתאתפגשהוא.דודו-בניואתאחיואתהאשיםכןכמו.אזעדנפתר

בביתמחאותיהאףעל.שקריותהןההודאותוכיעונהכיצדלהוסיפר,בינואר

בבית)הואשםואז,בפברואר5עדעצורהיהגול.ושובשובמעצרוהוארךהמשפט
.התבערהבקבוקבהשלכתורקאך(בלודהצבאיהדין

מכוסהכשראשומכות)דומהטיפולעברהאח.גולעלי,אחיוגםנחקרבינתיים

לאחקירהימי10לאחר.נגדוהעידשאחיולוונאמר,('וכופלאקה,כבולותוידיו

.(דקהשנמשךדיוןלאחר)שופטידי-עלמעצרוהוארךבדצמבר18-ב.גולעליהודה

.התעלףהמעצרתאאלמשהוחזר.הרצפהאלהוטחוראשושובהוכהבחקירתו

ולאחרחובשידי-עלנבדקהוא.מאודנפוחותועיניופניוהיוההכרהאליוכשחזרה

מכןלאחר.כרם-עיןהדסההחולים-לביתנלקחבדצמבר28-ב.רופאידי-עלמכן

כךעלמסראשר,דינו-עורךבפנילושאירעעלוהתלונן,נוסףשבועבמשךנחקר

היהכיוהכחיש,זהבדיוןהמשטרהאתייצג(טרודיאחמד)הראשיהחוקר.לשופט
בינואר15-ב.יום15-בהמעצראתלהאריךשובהסכיםהמשפט-בית.בכוחשימוש
.תבערהבקבוקזריקתבאשמתשובמעצרוהוארך
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משתףברצחהודהאשר,(לעצירקשורשאינו)אחראדםהמשטרהתפסהזהבשלב

והוא-מהודאתובולחזורמאסמאעילמשטרהחוקרביקשבפברואר6-ב.הפעולה

ידי-עללושנאמרלאחר,עליאחיוגםשוחררבפברואר7-ב.ביוםבושוחרר
הפעולהמשתףאתהרג,התבערהבקבוקאתהשליךאשרהאדםנמצאכיהמשטרה

.אחרפעולהמשתףלהרוגוניסה

שניתןהפרסוםעלכתגובהבעיקראך,אחרותהאשמותעלבתגובה,1990באפריל

מנת-עלפנימיצוותהמשטרהל"מפכמינה,גולמאסמאעילשנסחטההשקרלהודאת

.הרוסיםבמגרשהמיעוטיםממיחלקחוקריםבידיעינוייםעלההאשמותאתלחקור

עלמיידהגיבו,ירושליםמחוזופרקליטותבלודהצבאיהדיןבביתהתובע

וכי,מתפקידוהושעהאחדהוקרכינמסרבספטמבר.שהתגלוהברוריםהעיוותים

.לדיןאחריםשמונהלהעמידהמלצהנמסרהלממשלההמשפטיליועץ

הרפואהאנשיכגעורבוונ.ג

אחררפואיוצוותרופאיםלמעורבותבקשרטענותהועלולפניהוגםהאינתיפאדהבמשך

השתתפותעלמוחלטאיסורחל,הזכרנושכברכפי.החקירותבמהלך(חובשים,אחיות)

.לעציריםאנושיתובלתיאכזריתבהתייחסותאועינוייםבביצוערפואיצוותשלוסיוע

ס"ובשבבמשטרההמשרתיםולחובשיםלרופאים.זהמסוגטענותלהוכיחמאודקשה

שלתלונותהיו.כ"השבשלהחקירהמתקניאל,גישהלאאפילולפעמים,שליטהאין

להיגרםיכולותשהיובפגיעותוהבחין,החקירהבמהלךאותםבדקשרופאעלעצירים
לחקורהאמצעיםבידינוהיוולא,בשםזוהולאאלהרופאים.כוחהפעלתידי-עלרק

ידיעהתוך,לעציר"טיפול"מתןשלבמשמעותקשרלקשירתהראיות.זהמסוגתלונות
.בלבדנסיבתיותאיפואהן,חיצונילגורםדיווחוללאהתעללותעל

עיתוןדיווח1988בספטמבר.ראיהעדישלאישייםסיפוריםבצורתדיווחיםקיימים

מילואיםלשירותשנקראמצובהקיבוץחבר,לויןמרקוםר"דשלעדותועלישראלי
לבדוקתפקידךעיקר":ונענה,תפקידיוהםמהשאל,הכלאלמרפאתכשהגיע43.בקציעות

צריךלפעמים,"מיוחדדברשום"היאשהעבודהלונאמר."חקירהואחרילפניעצירים

.'ב'מסבנספחמופיעהכזאתנוספתמעדותחלקים44.בשבריםלטפל

,הראשיהמשטרהרופאכיהמצייןאמריקאירופאיםארגוןשלח"דופורסםלאחרונה
הםאיןכיטענו,וייסמןאנדריר"ד,הרוסיםבמגרשוהרופא,גולדשמיטראובןר"ד

פגיעותשראוהודואך",הרוסיםבמגרשחקירותבזמןהתעללותמקרהשוםעליודעים

תלונותהביאו1990יוני-במאי,זאתלמרות45."אחרבמקוםמחקירהשהובאואנשיםעל
בדברחקירהפתיחת:(וייסמןר"בדמדובראםברורלא)הרוסיםבמגרשרופאשל

.(לעיל3(5)סעיףראה)גול-אלשלבמקרהוקטיניםעציריםנגדאלימות

ישראלייםחוליםבבתיוטיפולבדיקההיושבהםבמקריסטענותלבדוקיותרקל
עציריםעלדיווחיםקיימים.מעצר-מתקניאוצבאייםלמתקניםמחוץהנמצאיםרגילים

הרפואיהצוותידי-עלדברשנשאלומבליוטופלונבדקו,כאלהחוליםלבתישנלקחו

וראמיקוואריקאיברהים,אמיןאמיןמקרהראה).מהןשסבלוהפגיעותלסיבתבאשר

.(שלהלןהראיונותמתוךחמישהוכן,לעילשהובאור'נגא

.נפרדתחקירהדורשזהנושא
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מעזרמאמוש.ז

באורההתרבואלה.מעצרבזמןהמוותמקרילשאלתמיוחדתלבתשומתלהקדישיש

מרביתבמשךשניימלשנהאואהדשלמממוצע:האינתיפאדהתקופתבמשךדרמטי
מתושבהןהנסיבות.1989בשנתנוספים9-ו1988בשנתמקרים9-להשמוניםשנות

:כוללהנסיבותטווה.ברורותבלתילפעמיםהןישראליבמעצראלהפלסטיניםעצירים

בעקבותהתייבשות,לכאורהרפואיתהזנחה,התאבדותשלאפשרויות,טבעיותסיבות

עציריםבידיהריגה,בכלאתסיסהבמהלך(שומרינשליריאוהכאה,רעבשביתת

.החקירהבמהלךמאלימותכתוצאהגםאו,פעולהלשיתוףחשדבגללאחרים

המוותכינראהשבהםמקרים9-1988,46בשנתהמקרים18מתוך5-ברקכאןנתרכזאנו

תמציתםאתמביאיםאנולהלן.חקירהשיטותשלישירהבלתיאוישירהתוצאההיה

47.הללוהמקריםשל

:עייאדעטא.1

המעצר-למתקןונלקהנעצר,רמאללהשבאיזורקלנדייההפליטיםממחנה21בן,עייאד

קרוב,דין-עורךשהורשהלפניעוד)באוגוסט14-ב.1988ביוני23-בבדהרייההצבאי

גופתו.בתאותלוי,השלטונותלדברי,נמצא(לראותוהאדוםהצלבנציגאו,משפחה

.כבדמשמרתחתונקברההלילהבאמצעלמשפחתוהוחזרה

של)עדותהובאה.מותונסיבותחקירתעללהורותעתירהץ"לבגהוגשהאוגוסטבסוף

מכותשקיבלעצירלאותוסיפרגםעייאד.אותושהיכוצועקנשמעשעייאד(אחרעציר

פנובאוגוסט.החקירההסתיימהלאעדיין1989ביוני.כלשהוחומרלוושהזריקוחשמל

,החקירהתוצאותאתלראותבבקשהץ"לבגדינו-ועורכתעייאדשלמשפחתושוב

.הגופהשלשניהנתיחהולהרשות

.החלטתואתהעליוןהמשפטביתנתןלאעדיין,1989ובדצמברבנובמברישיבותלמרות

48:מטור-אלאיברהים.2

המעצר-למתקןונלקח1988ביולי8-בנעצר,חברוןשלידסעירמהכפר,31בן,מטור-אל

באיזור,ביתוניהשליד)עופרהצבאיהמעצר-למתקןהועברמכןלאחר.בדהרייה

נראה.באוקטובר13-וב12-בעופרובמתקןברמאללהאותוראתהמשפחתו,(רמאללה

נלקחבאוקטובר18-ב.התעללותעלהתלונןולא,מדוכאהיהלאהוא,טובשמצבוהיה

.בתאותלוישנמצאדווח,באוקטובר21-ב,ושם,לדהרייהשוב

לנתיחהצולהשיגהמשפחהשלהדין-עורכתהצליחהחודשים5שלמשפטימאבקלאחר

העליוןהמשפטלביתשהוגשועדויות-שוניםממקורותהיהברור.הגופהשלשניה
מטור-אלנגדהופעלהרבהשאלימות-המוותנסיבותעלח"מצשלח"ודו,(88.11.30)

מטור-שאלטעןדהרייהמתקןמפקד.מותולביןלדהרייהבואושביןהימיםבשלושת

להזריק,אותולקשור,עליולהשתלטכדי,שנאלצועד,והשתוללרעבבשביתתפתח

משפטיתלרפואההמכוןשלהגופהנתיחתח"בדו.בתאומדמיעגאזולפזרלוואליום

שלהחיצוניח"הדו.גופוחלקיבכלשונותפגיעות17שלתיאורמופיעכביר-באבו

ועל,המשטרתיתהחקירהעל,הראשונההנתיחהעלהמתבסס,המשפחהמטעםהפאתולוג



שנגרמוהנזקיםשלהמצטברתההשפעהאתמדגיש,1989מאפרילהשניההנתיחה

זאתכל,סימום,שינהמניעת,מדמיעגאז,מכות:האחרוניםימיובשלושתמטור-לאל

.וברגליובידיווקשור,בתאומבודדהאסירכאשר

."ומשפילאנושי-לא,אכזריליחסלכאורהראיההיא"הנזקיםשהצטברותטעןהפאתולוג

אינםלמוותשקדמווהמאורעותמספקתהבלחיהראשוניתשהחקירההיתהמסקנתו

לאחרבתליהמלווהחניקהאותליהבאמצעותברצחמדוברכיאפשרותמכללמוציאים

ייתכן:כלומר."מחמירותבנסיבותהתאבדות"במדוברכיעולההעדויותכלמסך.המוות

דחה1989ביולי31-ב."אחרוןכמוצאבמוותלבחוראותוהביאהבאסיהההתעללותכי"

כלנערכהלא.מטור-אלשלמותובנסיבותנוספתלחקירהעתירההעליוןהמשפטבית

תקדיםשיצרבכךמיוחדתחשיבותזהלמקרה'9.מותולנסיבותבאשרנוספתחקירה

.הגופהשלשניהנתיחהאו/וחיצוניתדעתחוותלהרשאת

:מסרי-אלעלאיאןיוסףמחמוד.3

מתהוא.1989במארס3-בנעצר,עזהשברצועתרפיתהפליטיםממחנה,27בן,מסרי-אל

עלההודעה).בעזההמרכזיהכלאביתשלהחקירותאגףבמסדרון,מכןלאחרימים3

שנתיחהדיווחוהשלטונות.(מעצרועלקיבלהשמשפחתוהראשונהההודעההיתהמותו
כאביםאחרי,טבעייםמגורמיםאך,החקירהכדיתוךמתשהואגילתההמוותלאחר

.קיבהבכיבנקבעקבמדימוםשנגרמוקשים

.המוותשלאחרהנתיחהמימצאינמסרובמארס17-בץ"לבגהמשפחהפנייתלאחר

24המימצאיםכללו-בגופהאלימותסימנינמצאושלא-המקוריותלטענותבניגוד

.(לפרקליטותהוגש,אביבבתלמשפטיתלרפואהבמכוןשבוצעההנתיחהח"דו)חבורות

הרשמייםהמימצאיםאתתאמומטעםפאתולוגשלתלויהבלתידעתחוותמימצאי
שהיוהפגיעותכיהוסיפהזודעתחוותאולם.כרוניקיבהבכיבנקבהיההמוותשגורם

מפגיעותשנבעהושהמצוקה,המוותשלפניהאחרוניםהימיםבשלושתמקורןהגופהעל

בכיבהנקבלהיווצרותספקכלללאשהביאוהן","האינטנסיוויתהחקירה"ומאלה

."מקודםקייםשהיההקיבה

תרופהמסרי-לאלשנתןעלננזףהוא:משמעתייםצעדיםננקטובכלאהחובשיםאחדנגד

קשיםכאביםכולל-מנוקבכיבשלהסימפטומים.(אספירין)לכאביומתאימהבלתי
לא50.רופאידי-עלהעצירנבדקלאהזההזמןבמשך.שעות24-כנמשכו-דםוהקאת

האחראיםכ"השבקצינינגדלאוגס,חובשאותונגדשהםמשפטייםצעדיםכלננקטו

.מסרי-אלשללמותושהביאוהנסיבותלהחמרתלאאם,להזנחההפחותלכל

:עאטיאל-עבדמוחמדמאל'ג.*

נמסר,בעזההמרכזיהכלאשלהחקירותבאגףכחודשששההלאחר,1989בדצמבר4-ב

יוםעצמואתתלה,עזהשברצועתשאטיהפליטיםממחנה,23בן,עאטי-אל-עבדכי
צבאיתבמכוניתבמכוניתושפגעלאחר,באוקטובר13-בנעצרעאטי-אל.בתאולכןקודם

כ"שבאישאותו.מהפגיעהכתוצאהרגליואתשאיבד,כ"שבואישחיילבהופצע,חונה
ישתףכןאםאלא,נסיעהאישורעאטי-אל-לעבדלתתלכןקודםיוםהנראהככלסירב
מכןולאחר,שיפאהחוליםבביתטופל,חייליםידי-עלונפצענורהעאטי-אל-עבד.פעולה
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3-ב)משפחתובאוזניהודההנראהככל.נחקרשם,רמלהכלאשלהחוליםבבית

.מכווניוכהתקפההפגיעהאתביצעכי(בנובמבר

נציגאותוראהשם,בעזההמרכזילכלאמכןולאחר,באשקלוןהכלאלביתהועברהוא

,פעמייםלבקרוניסהדינו-עורך.טובהיהמצבוכידווח.בנובמבר27-בהאדוםהצלב
כיהדיןלעורךנאמרנוספותפעמיםבשתי.אחרלכלאהועברמרשוכילונאמראולם
כלאתלבקרהרשותהדין-מעורכינמנעהבדצמבר4-ב.ביקוריםמתיראינוכ"השב

נמצאתלויאמל'גאחיוכיעאטי-אל-עבדלבשירנמסריוםובאותו,עזהבכלאהעצירים

-אנושותפצעמאנשיואחדשאת-כ"השבבידינתוןבעודוהעצירשלבידודו.בתאו

.ההתאבדותנסיבותאתלחקורהצורךאתמעורר

:עלי-שיחי-אלאלד'ח.5

12ומת,1989בדצמבר7-בבביתונעצר,עזהבעיררימאלמשכונת,27בן,עלי-שיחי

51.בעזההמרכזיהכלאבביתבחקירהנתוןבעודו,בדצמבר19-ב,מכןלאחרימים

."לב-התקף"ממתעלי-'שיחכיהיוםלמחרתנמסרהמשפחהשלהדין-לעורך

תלויבלתיפאתולוגשללהשתתפותואישורוהשיגה,ההסברמןהשתכנעהלאהמשפחה

ארגוןבאמצעותאורגנההיא)בדצמבר24-בהתקיימהזו.המוותשלאחרבנתיחה

.(בבוסטוןשמרכזואדםזכויותלמעןהרופאיםוארגוןחאק-אל

והן,כביר-באבוהפאתולוגיהמכוןמנהל,היםיהודהר"דשלהן,הרשמייםהמימצאים
סיפוראתלחלוטיןסתרו,האדםזכויותלמעןהרופאיםמארגוןבדןמיכאלר"דשל

מחבטהכתוצאהפנימידימוםידי-עלנגרםעלי-'שיחשלמותוכיוהעלו"הלב-התקף"
אומקריותלהיותיכלוולא,רבבכוחנגרמואלוחבטות.הבטןבאיזורחבטותאו

.מבחוץלראותםניתןשלא,בגופהנוספיםסימניםגםהיו.עצמיותחבטות

בכלאביקרובדןר"ודהיסר"ד.לממשלההמשפטיליועץמיידהועברואלומימצאים
שימושהיהכיהכחישוהחוקרים.הנפטראתשחקרוכ"שבאנשיחמישהוראיינועזה

.הנתיחהתוצאותעםמתיישביםשאינםבמונחיםהמוותאתלהסבירוהמשיכו,בכוח
חוקרישנילדיןלהעמידהומלץשבסיומה,משטרתיתחקירההתקיימה1990בינואר

הורשעובמארס8-ב52.עלי-'שיחשלבהריגתומעורבותםעל(בינתייםשהושעו)כ"שב

,עלי-'שיח-אלאלד'חשלמותובגרימתבירושליםהמחוזיהמשפטבביתהחוקריםשני
מוותלגרימתמהריגההאישוםסעיףהומרלפיה,להגנההתביעהביןטיעוןעיסקתלאחר

.סגורותבדלתייםהתנהלוהמשפט-ביתישיבות.ברשלנות

כיערדהשופטתכתבהדינה-בפסק.בפועלמאסרחודשי6-לנידונוהחוקריםשני
ציינההיא.פושעתרשלנותמתוךאלא,בכוונהעלי-שיחי-אלשללמותוגרמולאהשניים

,נשק-כלילאתרשמטרתהחשובהחקירהשלבמהלכה,תקלהנגרמההנאשמיםלשניכי
ציינההדין-פסקהקראתבמהלך.האינתיפאדהשלקשהבתקופה,פיגועיםלמנועכדי

זכויותעללשמורחייבתהיאוככזאתחוקמדינתהיאישראלמדינתכיהשופטת
לשמורשישולזכורהזההדיןפסקאתלזכורצריכיםחקירותהמנהליםאלו".העצירים

53'הביטחוויאילוצילאורגםמוסרייםערכיםעל

מעצרבזמןנוספיםפלסטיניםשניהתאבדולעילשתוארוהמקריםחמשתעלנוסף

עטיהאלועבד(88.6.16-בהרוסיםבמגרש)איבדאחמוסטפאנביל.חקירהלצורך
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.(90.11.2-בבעזההמרכזיבכלא)וענין-א

2,;בעזוהמרכזיהכלאביתשלכ"השבבאגף4אירעוחקירהבזמןהמוותמקרי7מגווך

,בירושליםהרוסיםבמגרש1-ו,הרייה-בןהכליאהבמתקו

?השונותומהטענותלעילהמקריםמןללמודניתןמה

"הוכחות"להשגתעבירים-בלתיכמעטמכשוליםקיימים,ח"הדובתחילתשציינוכפי
בהקשרובמיוחד,חברהבכלביטחוניותחקירותשלטיבן.ולעיניייסלהתעללותביחס

כך,מחקראנשיאואדםזכויותארגוני,דין-עורכיבפניפתוחותהןשאין,הישראלי
אינםמדבריהםשהבאנורביםמקורות.סובייקטיוויותעדויותעלבעיקרנשעניםשאלה

.עצמוהקורבןשללעדותומעבר(רפואיותתעודותכגון)"חיצוניות"ראיותמספקים

עדויות.הפגיעהסימניאתלראותכברניתןשלאבזמןכלל-בדרךנמסרתהעדותממילא

.נבחרוכיצדברורולא,דייןמפורטותאינןגםרבות

בהוכחותצורךאיןלדיןהועמדווחוקריםבמוותנסתיימההחקירהבהםבמקרים

,מצייניםאנוהתעללויותשלשגרהבדברלטענותבאשר.התעללותלקיוםנוספות

נראותאלהשטענות,המקורותרובואמינותהעדויותשלהפנימיתהעקביותסמך-על

:מוצדקות

,(שבח-אל)קשירה,שינהמניעת,הגוףחלקיבכלחמורותהלקאות,בשקהראשכיסוי
פסיכולוגיתהתעללות,"ארון"בתאיבידוד,ארוךזמןלמשך"בננה"בצורתהגוףקשירת

כאןוהצגנושערכנוהחקירה.כ"השבבחקירותשגרתיבשימושהםאלהכל-והשפלות

.הזאתהתמונהשלמפורטאימותמהווה
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המחקראימצו

המחקרשיטות.1

סוהר-בתיעשרהשלהחקירותבאגפיועינוייםהתעללותשלדפוסיםמתארשלנוהמחקר

,(כרם-וטולנין'ג,שכם,רמאללה,דהרייה,חברון)המערביתבגדהשישה:מעצר-ומתקני
ומגרשהקישלה)בירושליםושניים,(החוףומתקןהמרכזיהסוהרבית)בעזהשניים

.(הרוסים

41-מאחדכל.1990לספטמבריוניביןהמחקרקבוצתחבריידי-עלנאספוהנתונים

בתקופת15-ושחרורםאחרי26;אישיבאופןרואייןהמידגםשבקבוצתהעצורים

עצוריםשלמייצגמידגםלאתרהיתהבמקוריתמטרתנו.(להלןפירוטראה)המעצר

,גורםמשוםעצוריםשלמלאהרשימהלהשיגהיהניתןלאאבלהאחרוןבזמןששוחררו

עציריםבהשישקבוצהלהציגברצוננו.העצוריםשלהדין-ועורכיהצבאזהובכלל

וקשריםאדםזכויותארגוני,הדין-עורכיבעזרתלאתרהצלחנוהשוניםהסוהר-מבתי
מטעמים.הולםבלתייחסעלשהתלוננו,לשעברועצירים,עציריםשלשמות60,אחרים
.מייצגסטטיסטימידגםהואשבידינושהמידגםלהתיימריכוליםאיננואלה
טיפוסייםכאןהמתואריםוהאירועיםשההתנסויותלטעוןבידינוישכן-פי-על-אף

:מקורותשלושהעלבהתבססוזאת,אינטנסיוויותחקירותשעברועציריםלאותם

שיחות,לחבריהםשקרודבריםעלעציריםשלושמיעהראיהעדויות,פנימיותעדויות

ותיעוד,העציריםעםיומיים-יוםמגעיםהמקיימיםופלסטיניםישראליםדין-עורכיעם

.האדםלזכויותאחריםארגוניםידי-עלשנערך

.שונותהיומשוחרריםעציריםושלבפועלעציריםשלהראיוןשיטות

ברבים.המרואייניםבבתיבערביתהתנהלוהמשוחרריםהעצירים26עםהראיונותכל

כלל-בדרך,אחריםאנשים,השטחואישהמרואייןעלנוסף,נוכחיםהיואלהמראיונות

לעתיםנחוצההיתהזאתנוכחות.משפחהבניאו/והשנייםאתשהפגישומתווכים

השטחאיש.פעולהלשתףנכונותוואתהמרואייןשלאמונואתלהבטיחכדיקרובות

.תיחשףלאהמרואייןשלשזהותווהבטיח,המחקרשלהמדויקתהמטרהאתהסביר

.וכוזיאד,חסן:פרטייםקודבשמותהמרואייניםכלמופיעיםשלהלןהמימצאיםבהצגת

.ידמשלוח,משפחתימצב,מגוריםמקום,גיל:קבועותרקעשאלותכללוהראיונותכל

המעצרנסיבותולתיאורהקודמיםהמעצריםלמספרהתייחסויותרמפורטותשאלות

באשרמדויקמידעלספקהתבקשוהמרואיינים.כ"השבבידילחקירהשהובילהאחרון

,החקירותהתקיימושבווהחדרהאגף,הוחזקושבהםהמתקנים:הבאיםלנושאים

כינויי,הופעלושבהוהתדירותשהופעלוהמדויקותהשיטות,ומשכןהחקירותתאריכי
המרואיינים.הדין-עורכיביקוריעלפרטיםוכן,שלהםאחריםזיהויוסימניהחוקרים

עלהאפשרבמידתולהצביע,הוחזקושבוהמתקןשלתרשיםלשרטטגםהתבקשוגם

האיורים).החקירהבעתנכפתובההדרךאתלציירוכן,ונחקרושוכנושבוהאיזור
(.המרואייניםציוריפי-עלנעשובהמשךהמובאים
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לפרטיםביחסהן,מאודרבהבעקביותמצטייניםאלהשאלותשהניבוהתיאורים
גםיחסיתמועטיםהגירסאותביןההבדלים.החקירהלשיטותביחסוהןהפיסיים
ידי-עלשלהםהקודבשמותוכונוזוהוחוקריםאותם.שוניםסוהר-בבתיכשמדובר
וגםהחשודבביתהחייליםעםמופיע"גדעוןסגן",למשל,ברמאללה.שוניםמרואיינים

אבו"מופיעיםבקביעותהמוזכריםהאחריםהשמותבין.הראשוניתהחקירהאתעורך

."דניסגן"ו"ניהאדאבו","עופר","מארדונה","אבר'ג

זאתבקבוצה.כלואיםשעודםעציריםעםהתנהלההראיונותשלהשניההסידרה

בראיונות.הגדהתושביהם5-ובמידגםשהשתתפועזהתושבי12מתוך10נמצאים

הםאבל,המשוחרריםהעציריםנשאלושלגביהםנושאיםלאותםהתייחסותהיתה

העציריםדברי.הכליאהבמתקנילבקררשותלהםשניתנההדין-עורכיידי-עלנוהלו
בשבועההצהרותנמסרובעזה.ראיוןשלכפרוטוקולולאבשבועהכהצהרותהובאו
ששימש,סוראניי'ראגדין-בעורךמקריםבכמהשנעזרה,שריק-פלגתמרדין-לעורכת

ידי-עלרמאללהבכלארואיינההמערביתהגדהעציריקבוצת.בכךצורךכשהיהכמתרגם
בשמותיהםזהח"בדומזוהיםהעזתיםהמרואיינים.ראשמאווימונהדין-עורכת

.המלאיםהאמיתיים

שהתנהלוהחקירותועלהמרואייניםשלהאחרוןמעצרםעלבמידערקהשתמשנו
עלתמידמבוססוהוא,כלשהןקודמותלחקירותמתייחסאינושלהלןהניתוח.בתקופתו
במהלך.לידיעתנושהובאושניהמידרביםסיפוריםעלולאשניהלנוהמקוריהראיון
כשנגבולמשל.חיצוניותעדויותבעזרת,ניתןשהדבראימתכל,המידעאוששהמחקר
במקריםרפואייםחות"דולאתרניסינוהחקירהמתהליךכתוצאהלאשפוזבנוגעעדויות
בעזרתהתלונותאתבדקנו.אלימההתנהגותעללשלטונותרשמיותתלונותשהוגשו

.בהןהטיפולאופןעללעמודוביקשנו,הדין-עורכי

.להלן'בסעיףראההתלונותבעניין

להםשהובטחולמרות,המחקרמטרתעלהמידעמלואאתקיבלוהמתווכיםשכללמרות
המרואייניםמןכמהסירבו,בכךירצוהאחרוניםאםבסודתישמרהמרואייניםשזהות

שנקבעבמועדמבתיהםשנעדרואו,השטחעובדיעםפעולהלשתףהפוטנציאלים
:הבאיםהטעמיםהועלופעולהלשתףהסירובסיבתאתלבררשיכולנובמקרים.לראיון

ההתנכלותהמשךשללסכנההמרואייניםאתתחשוףלבצלםמידעשמסירתמכךחשש

עללהשפיעהמחקרשלביכולתואמוןחוסר,הכלליהביטחוןשירותמצדהאלימה

עםהיכרותמחוסרהנובעיםחששות;השלטונותשנוקטיםהפלסטיניםחקירתמדיניות

.החקירהשלהטראומטיתבחוויהמהיזכרותחששבצלפוארגוןעםאוהמחקרצוות

לעתיםשסיכלועוצרוהטלותשביתות,הפגנותבשלהמחקרעבודתהופרעהכךעלנוסף

עובדיהצליחולארביםבמקריםשכן,מראששנקבעוראיונותשלקיומםאתקרובות

.41-ל60-מהמרואייניםמספראתהקטינואלהכל.הראיוןלמקוםלהגיעהשטח



המידגםהיאור.2

ובשניה,שחרורםלאחרעציריםבאחת:קבוצותבשתי,אדםבני41רואיינו,כאמור

.לאחריואוהמשפטלפנל-מעצרםבמהלך[עצירינ

משוחרריםעצירים:'אקבוצה

בניהיו(העצירינכל.מעזה2-והמערביתמהגדההיו24המשוחרריםהעצירים26מבין
בעבירותכאשמוזאתבקבוצההעציריםכלכמעט.36-ו32בני--לשנייםפרטומטה26

ו:ביוזרנפוו7'ה,הבנינםזריקות:קזירנ(ירקלותלהנחשבות
הפצתאופלסטיןדגלי1זליירנ,פגכורנ;

בארגוןוחברותתבערהבקבוקיהכנת:יותרחמורותהיומההאשמותשוזיים.כרוזים

.עוין

לאחרנעצרואחרים3-ו,26-המבין12נגדרקהחקירהלאחרהוגשואישוםכתבי
אלה.נגדםאישוםכתביהגשתבלאשוחררוהנוונריס11,מינהליבמעצרחקירתם

.למשפטעדמעצרטלתקופתזהותהיושלעתים,קצרותמאסרלתקופותנידונושנשפטו

בעווןמאסרחודשי18-לשנידון,5.17בן,ליאסרשנפסק;זרהיהביותרהחמורהדין-גזר

משפטוביוםהשתחרראיהאם.עויןבארגוןוחברותכרוזיםהפצת,אבניםזריקת
.מעצרושלהזמןתקופתבדיוק-מאסרחודשי5.7עליוגזרשהשופטלאחר(90.8.30)

ריצהשאותם,מאסרימי35-לאותושדןשופטידי-על1990באפריל5-בסוחרר'עומר

סובלשהואכךעלהמעידיםרפואייםמסמכיםהמציאשפרקליטולאחר-כבר

.הפוליומכגיףכפגעההשמאליתרגלווכימאסטמה

בלואיםעצירים:'בקבוצה

בשנותשלושה,30-40בנירובם.בכלאעדייןהנמצאיטעצירים15השניהבקבוצה
.הגדהרנושביוחמישהעזהרצועתי;רנושבהסעשרה15בןואחדלהייהםהעשרים

.הראשונהשבקבוצהשהמרואייניםיורנרארוכותתקופותבכלאמוחזקיםאלהאנשים

אוהואשמולאהם,כלומר,מינהליצותחתמעצרםבתקופתנחקרומהםארבעה

נשפטו

עתהמרצהמדקורמחמוד.משפטללאשניםזהכלואיםלייס;המינומהעצירלםשניים

לתקופהמינהליבמעצרהרביעיתבפעםעתהעצורנאבןועבדלמעצרו58-הההודשאה1

החזיתבארגוניחברותכגוןעבירותעלכשפטואחריםשישה53.חודשיםסשה'של
החמורהדיןגזר.עויניםארגוניםעםקשריםיצירתאו,האיסלאמיאהד'והגיעממית;-1

חנותעלתבערהבקבוקישניזרלקתעלעלי-'שיח-אלבאצרעלהוטל(חודשים40)ביותר

שלושה.נשפטוטרםזאתבקבוצהוצירים'חמישה.פורכוגרפיותקלטוונשמכרהוידאו
למעלהכברמשפטםתחילתלפניעצוריםהםכלומר,1989בנובמבר22-בנעצרומתוכם

.משנה
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כללייםרפוטים.3

,ראשית:קטגוריותבשתיהראלונותמןהמצטייריםהעיקרייםהדפוסיםאתנציג
כפיחקירהשיטותשלרשימה,ושנית,לחקירהעדממעצרהעציריםשעובריםהשלבים

.מפורטיםמקריםשבעהנציג(2)בבפרק.המרואיניםאותןשחוו

מעשיהםעלרקלאחלים"אנושי-נלאאכזרייחס"ו,עינוייםעללאומיים-ביןאיסורים
רפואיוטיפולמינימלייםמעצרתנאימתן-איכגון,מחדליםעלגםאלא,ציבורעובדישל

אוהצבאידי-עלבחקירהדןזהח"דואין,בהקדמהשהסברנוכפי,אולם.הולם

רקעלבחינתפרט.בעציריםטיפולאוכליאהשלהכללייםבתנאיםלאוכן,המשטרה

.המרואייניםשמסרואלופרטיםהשמטנו,כללי

עםלצייןיש.נפשיאוגופנינזקשגרמוהחוקריםשלהמכוונותבפעולותמתמקדיםאנו

תורמת,במתכווןשלאאובמתכוון,החקירהבתקופתתנאיםשלשלילהכי,זאת

.הודאהממנולהשיגהחוקרתפקידעלומקלה,שלוולדמורליזציההעצירלהחלשת

ואפילושבועייםשללתקופההעציריםמןמקלחתמניעת:כוללתזותנאיםשלילת
אתלעשותלעציריםגרימה,בגדיםהחלפתאיסור,קריםבמיםמקלחתאזוגס,חודש

.(בשירותיםלהשתמשמורשיםואינםקשוריםשהםמשוםלעתים)בבגדיהםצרכיהס

האוכל,המעצרבתאיוהצחנההלכלוך,האוורורהיעדר,הצפיפותתורמים,כךעלנוסף

הכליאהלתנאיביחסמעמיקתחקיר.העצירשלרוחולשבירת,בשינהוהמחסורהמועט

בדרישותעומדיםאינםהתנאיםכייראהכזהתחקירכימאמיניםאנואולם,נעשהלא
the)עציריםלכליאתהמינימום Treatment of Prisoners]10( Standard M

~

nimue Rules

.המאוחדותהאומותבאמצעותישראלמחויבתשלהם

לחקירההמעצרטן.א

היאהחקירותאגףאלמביתםעציריםשעושיםהדרךשלהתמציתיהתיאורמטרת

:כפולה

שהחוקריםלהבהיר,שניתהנחקרישלמצבושליותרהכוללהרקעאתלתת,ראשית

בחובשים,ברופאים,בסוהרים,בחייליםמסתייעיםאלא,ריקבחללפועליםאינם

.('ג-ו'בבנספחיםמובאותזהמסוגראיות)ובשופטים

הבוקרבשעותאו,הלילהשלהקטכותבשעותבביתםנעצרוהמרואייניםרוב

לאספגובדרך.המעצר-מתקןאלאותםלקחוכ"שבאישבליוויחיילים.המוקדמות

.כלאסלמקוםאותםשלקחומהחייליםוקללותמכותאחת

:מספר,חברשלבביתושנעצר,אטד

ההברשלמהביתביציאה...אבימיו.ובירושאלו.שםאותיומצאואותולעצורבאו

הכניסוהם,עמארה-לאלאותנולקחו.העינייםאתוכיסוהידייםאתליקשרוכבר

,ליסטר,אבניםבילדויאותיהאשיםהוא.איתידיברעצמווגדעוןלמשרדאותי
אותיהוציאו.השבוןבליאותיוקילל[...]שליאמאשלבמעצרעלימאייםהחל

שלאאמרתיצווארילעלולחץלקיראותיהצמיד,הצידהאותימשךאחד.מהחדר

,חקירהשוםללאימים7ארתי?'נשם,לאוהליםאותילקחוכך-אחר.כלוםעשיתי
.לדהרייהאותישהעבירועד
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אחרירקכיסיפרומהמרואייניםארבעה.ארוכיםימיםלעתיםנמשכתלחקירההציפיה

בתנאי,מעשבחוסרחיכואזעד.החקירההחלה,שופטלפנימעצרםוהארכת,18-ההיום

.קשיםמעצר

מהעציריםחלקמועבריםמיוחדיםבתאיםאוהכלאבחצרבאוהליםימיםכמהאחרי

:אסדשללזהמאודדומיםהתיאורים.חקירהלצורדאחריםכלא-לבתי

עלאותנווהושיבולאחורהידייםאתלנוקשרו.באוטובוסהיתהלדהרייהההעברה

בגללכלוםראינושלאמובן.הגבאתלהשעיןואסרו,באמצעהאוטובוסרצפת

,בשורהראשוןישבתיאני.האוטובוסעלאבןנזרקהבדרך.העינייםעלהכיסוי
.אותנוולקללאלהעםאותנוולהכותבנולבעוטהתחילהחייל.לנהגקרוב

:וואילשלתיאורו

הידייםאתוקשרוהעינייםאתלנוכיסו.לדהרייהבאוטובוסאותנוהסיעולמחרת
באוטובוסישבנו.הידייםעלמאודחזקוקשוריםמפלסטיקהיוהאזיקים.לאחור

לדהרייההגענו.הברכייםעדהראשאתלהורידאותנווהכריחוהמושביםעל
מהאוטובוסאותנושהוציאומעריךאני.שעותמאודהרבהבאוטובוסונשארנו
שהיו,שהאזיקיםמובן.בבוקר00:10-במחברוןשיצאנולמרות,00:22בשעה

.וההתכופפותהממושכתמהישיבהמאודעייפיםוהיינו,מאודהכאיבו,חזקסגורים

.לשתותאולאכולדברשוםקיבלנולא

המעברעלמספר,לילהבאותוכפרומתושבי36עודעםיחדשנעצר,יב'ג-מאלאיהאם
:באוטובוס

מלאיםהיוהמושבים.האוטובוסבתוך,איש70-כאותנוודחסוידינואתקשרו

אסור-למטההראשאתומכופפיםשםיושבים.האוטובוסרצפתעלישבתיואני
בביתגםעצרהאוטובוס.מאודחזקהבצורהבידייםקשורים.ראשלהרים

-
לחם-לחם

היוהאוטובוסבתוךוהדוחקהתנאים.נוספיםעציריםלאוטובוסוהוסיפוובחברון

.נסבלים-בלתי

בחזקתםהנמצאדברוכלבגדיהםאתמפקידים,במרפאההעציריםעובריםבכלא

שישמיוחדותרפואיותבעיותועלהרפואימצבםעלונשאלים,הפיקדונותבמחלקת

.לחקירהוממתיניםעציריםבגדימקבליםהם.להם

:דהרייהבכלאהראשוןהיוםעלמספר,5.17בןתיכוןתלמיד,יאסר

או,אותנוקיללעוברשהיהחיילוכל,בשמשאותנוהעמידו.דהרייהלכלאהגענו

אוחובש.למרפאהאותנוולקחוהעינייםכיסוייאתהורידוכשעתייםאחרי.היכה

עירומיםכשאנחנולמחסןאותנוהובילכך-אחרומייד,שאלותכמהאותישאלרופא

הוכנסתישאניהחדר.לחדריםאותנוחילקוכך-אחר.בגדיםמקבליםבמחסן.לגמרי
הצהריים-ארוחתאחרילמחרת.איש30ישבנובתוכו.5א5בגודלן]בערךאליו

.שבח-לאלאותיולקחועיניאתכיסו,ידיאתקשרו,אותיהוציאו.מספריאתקראו

כלעמדתי.אוכלאומיםללאבלילה30:11ועדבצהריים00:12משעהבערךנקשרתי
מוכןמי-לנואומרהיהמישהו.לקירכשהפניםעמדתי.מכוסותבעיניים,השעות

בערך.החקירותבאגףולעינוייםלחקירותאתכםשנשלחאון]הביתהוילךלהודות

.החקירותלאגףאותיגררובלילה30:11-ב
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המיועדפתוחאיזורמהםאחדבכל.בכלאהאחריםמהאגפיםנפרדיםהחקירותאגפי
מאודקטניםשחלקםתאיםאו"ארונות"וכמה,לחקירתםהממתיניםעציריםלקשירת

העציריםיכוליםאלהבתאים.(מ"ס70ובאורךמ"ס50ברוחבלעתיםהדיווחיםפי-על)
"ארונות"ה.בתוכםהבנויהבטוןמדרגתעללשבתמסוימים"ארונות"באו,לעמודרק

.קטניםאוורורחרכיבהםוישחשוכים

אומזרוןובהם,'מ2%2-כשגודלםיותרגדוליםחדרים-בידודתאיישנםכךעלנוסף

.שניים

או)חיילים.האגפיםמשארלחלוטיןנפרדיםהםאין,מבודדיםהחקירותשאגפילמרות

אותםולוקחים,לחקירההעציריםאתמביאים(בירושליםהרוסיםבמגרששוטרים
,לחקירהוממתיניםקשוריםשהםבשעההעציריםעלשומריםהם.תמהכשהחקירה

.ושתיהמזוןלחלוקתהאחראיםוהם

המכסההשקבאמצעותהעציריםאתלגרורמקובלרביםמרואייניםשלתיאוריםפי-על

:ברמאללההגרירהשיטתאתמתארמחמוד.ראשםאת

עד,הצווארעלהשקאתמסובביםשהםזההגרירה.השקעם,אותיגררחייםקפטן

ראשיאתהטיחהואבדרך.וגורריםהגרוןלידהשקאתתופסיםואז,חזקשנצמד

.בקירפעמיםכמה

פעמיםוכמההולכיםלאןיודעיםכשלא,במדרגותהזאתהגרירהמפחידהכמהסיפריונס

:הדרךשתסתייםלפניבמדרגותהראשייחבטעוד

ועלינווירדנומדרגותעלינו.בידייםקשור,ראשיעלשקעםאותיולוקחבאהחייל

.לאדמהמתחתשאנחנואמרו.כלוםראיתילא.ירדנופעםועוד

,ימים,החקירהתוםעדלעתיםשםמוחזקיםהםהחקירותלאגףהעציריםמשמועברים

בהתאםהחקירותלאגףממנוומובליםהמעצרלאגףמוחזריםאחרים.שבועותולפעמים
נדמה.סוהריםאוחייליםמופקדיםואליוהחקירותמאגףהעציריםהעברתעל.לצורך

.המעצראגפישניביןלתאםשתפקידםסוהריםישהרוסיםשבמגרש

עליהםבשמירהגםאלא,כ"השבלאגפיהעציריםבהבאתרקלאמרכזיתפקידלחיילים

עלדיווחוהמרואייניםרוב.אחריםעציריםעםיחדונמצאים,נחקריםהםשאיןבזמן

עלוכן,לחקירהאותםליוואועליהםששמרומחייליםשספגוובעיטותמכות,קללות
.הפסקהללאימיםבמשךעריםלהישאראותםואילצוושתיהמזוןמהםשמנעוחיילים

:חברוןכלאעלמספר,22בן,אסמאעיל

ונשארתיהחולצהאתלקחוזהולפני,"ארון"בקשורביליתיהראשוןהיוםאת

כך-כלהיההשק.ראשיעלמסריחשקושמולאחורשליהידייםאתקשרו.בגופיה

.'מ1%1-מיותרלאהארוןרוחב.בתוכוהעינייםאתלפתוחיכולתישלאעד,צר

הוא.לאכולביקשתיבערך00:17בשעה.שומרהיהבחוץלידי.בולעמודרקיכולתי
עומד,הראשעלהשקעםקשוראני.כךעברהיוםכל.לאכוללילתתשאסוראמר
.ביבעטשישבתיפעםוכללשבתעליאסרהחייל.הארוןבתוך
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חקירהשיטות.ב

.אכזריותאועינוייםשלכצורותחקירהשיטותלסווגניתןפיהןשעלרבותדרכיםישנן

אלולביןבגוףהפוגעותשיטותביןההבחנה,(לנדויח"בדובדיון)קודםשציינוכפי
נפשיתלפגיעהגםגורמותבגוףהפוגעותששיטותמכיוון,מספקתאינהבנפשהמתמקדות

אדםבחקירהזואחרבזואואחתובעונהבעתמופעלותרבותושיטות,(השפלהכמו)
כלומר)מילוליותבעיקרןשהןאלה:שיטותשלמיגווןלצייןיותרמועיללכן.אחד

שהןואלהי(שינהמניעתכמו)וגופניתרגשיתלפגיעההמכוונותאלהי(ואיומיםהעלבות כוחבאמצעותבגוףישירותפגיעות
,(מכותכגון)פיסי

.המרואיינים41שתיארוהעיקריותהחקירהשלטותאתלפרטכדיואתבחלוקהנעורנו

השפלהכמומילוליתשיטה,פגיעתןחומרתפי-עלהשיטותאתמסווגתאינהזוחלוקה

אחדיםלגבייווצרפוגעתלהיותעלולההמשפחהמבניאחדעלאיוםאומינית

.הגוףשלחוזרותהכאותמאשרמהעצירים

,העציריםעלנפשילחץליצירתשונותבשיטותשימושנעשההכללמןיוצאללא

,עלבונות,השפלהשלשיטות.להודותלהםולגרוםהוננגדותםאתלשבורמנת-על

הכולהחוקרבפניאוניםחוסרלחושלעציריםלגרוםנועדופיסיכאבוגרימתאיומים

.יכול

מעצם,חקירהשכלמכיוון.הגדרתהמעצםאינטנסיוויתחקירהבכלקייםהכוחגורם
תולדתשהיאומצוקהמועקה"ביןהבחנההפסיקהיצרה,הנחקרעללחץמהווה,טבעה

."הוגנים-בלתיאמצעיםנקיטתשלתולדהשהיאמצוקה"לבין"וסבירההוגנתחקירה

,השמצותכללנומטההמתוארותחקירהפסיכולוגיותשיטותשלהראשונהבקבוצה

אוהוגנים-בלתיאמצעיםלראותניתןבאלה.בבידודוכליאהאיומים,השפלות

לפנישלהישראליהחוקכולל,בחוקהמותרלגבולותמעברבהיותם,סבירים-בלתי
.לנדויועדת

כגוןהונאההכוללותמקובלותחקירהבשיטותאוהולםרפואיטיפולבמניעתדנולא

.(אחרחשודעםהעצירעימות)"הידידותמשחק"

.אופיינימקרהשלסיכוםמביאיםאנוהחקירהשיטותאתשכתארלפני

:החקירהשיטותומשולבותמופעלותבוהסדראתמדגיםוואילשלסיפורו

.1989במאי22-בבוקרלפנות00:02בשעהבביתונעצר,חברוןתושב,20בן,וואיל

כל,לארוניתמתכתבאזיקיקשורעמד1989במאי24-ב.לדהרייהנלקחלמחרת

.שנחקרמבלי,היום

הועבראז.שעות3במשךשםוהוחזק(מ"ס90ג90)"ארון"לנלקח00:22בשעה

שובהועבר00:16בשעהבערך,יוםבאותו.במאי28עדהוחזקשם,לצינוק

.המחרתליוםעדלצינוקהוחזראז.שעווי7למשךהפעם,"ארון"ל

התמקד00:14ועד00:09משעה."עופר"היההחוקרשם.במאי29-בהחלההחקירה

.המכותהחלוזהבשלב.יודהלאאםלוואילשיקרודבריםעלבאיומיםהחוקר

."ארון"בשובהושםכשהתעורר.התעלףוואיל

היכה,לאחורקשורותוידיוגבועלשוכבוואילבעוד.נוספתהקירהנערכהבערב
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בראשואותווהיכה,דקהלמשךפעמייםאותוחנק,באשכיובעט,החוקראותו

.גומימצופהבמוט

(הכסאמצדיאחדלכלנקשרוורגליוראשו)לכסא"הבננה"בתנוחתוואילנקשףאז

."ארון"לחזרהוואילנלקח00:23בשעה.בבטנוהוכהוהוא

:עצמןעלהזרואלהפעולות

.חקירהללא(שבח-אל)היוםכלקשור-במאי30

.והכאותחקירותשליום--במאי31

.ימים5-ללתאהוחזראז.חקירהללאהיוםכלקשור-ביוני1

ידי-עלנחקר.בדרךאותושהיכה,"אלי",אחרחוקרידי-עלמרואונלקה--ביוני5

אותוהיכוהחוקרים.ספציפיתהאשמהבכלאותוהאשימושלא"עופף"ו"אלי"
וואילהוחזרכך-אחר.גומיובאלתמאפרותבעזרת,באגרופיםובפניובראשו

."ארון"ל

וואילהיהושבתשישילימיפרט.המעצרמתאריךיום45נמשךזהדבריםמצב

ואיימו,הושפלהואהמכותעלנוסף.בחוץקשוראו"ארון"ב,בחקירותהזמןרוב
.(כ"שבמאישבהריוןושאימותיאנסשאחותולונאמרהשארבין)עליו

24-הוביום,(שאהיןמוחמדדין-עורך)דינו-עורךוואילאתביקרלמעצרו22-הביום

.האדוםהצלבכציגיאצלוביקרולמעצר

עלנשפטהוא.בגדיואתולהחליףלהתקלחוואילהורשהלמעצרו36-הביוםרק

.1989באוקטובר23-בשוחררהוא,מאסרחודשי5-לונידון,אבניםזריקת

:מטההמפורטותהחקירהשיטותכלאתחווהוואיל

והשפלותעלבונות(ג

וקללותדיבההוצאת,עלבונות,גידופים.-מילוליותהשפלותעלדיווחוהמרואייניםכל

,לאימםבהתייחסותהפהאתניבלוהחוקריםכיסיפגוכולםכמעטהוווקריסןמצד-
אותןונזייןלכאןשלךאמאואתאחותךאתנביא":הנחקריםלנשותאולאחותם

מאישבהריוןשלךאמא":כגוןביטויים.מרואיינים13-מששמענוביטויהוא"שתראה

.שגוריםהם-(לסליםשנאמרכפי)"שלךמזל!בהריוןכבראשתך"או."כ"שב

שלבדרכיםגםהחוקרים(נעזריכבקללותאובאיומיםהכרוכותההשפלותמלבד

,לשירותיםלגשתמהנחקריםאפשרווזמניעתכמו,פיסייםביטוייםלהןשישהשפלה

לשתותעציריםהכרחת,בפניהםיריקות,עירומיםכשהםוחקירתםהנחקריםהפשטת

.'וכדתן~'

:ברמאללההחקירותבאגףפוסקות-בלתיהשפלותעלמספרמחמוד

,הראשעלשקיםשניושםהזקאותי-קטוהוא.אותיולקחעבד-אלאבואליבא
.אותוהרטיבהואאיךראיתיאני.(לצרכיםפח)"כרדל"מהבמיםרטובהעליוןהשק

שזהחושבאני,לחדראותיגררכך-אחר.במעברשעהכחצינשארתי.אותיהוציא

.שלילילדיםהולךהיוםבסוףאני.בעיהליאיןאני!ואמר,ימיןמצדהראשוןהחדר

.ותנוהתודה.לךלמה,תושפל,מכותתקבל,כאןתישאראתה
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משפחתובבניאובעצירלפגיעהאיומים(2

לאאחדאף,כאןאותךנהרוג":אותםשיהרגואיימוהחוקריםכידיווחומרואיינים14

.בדיווחיםוהופיעשחזרביטויהוא,"עליךיידע

פרטאישעםמדבריםואינםמהעולםמנותקיםהנחקרים,אלימותשלהיאהאווירה

העצוריםלמשפחותלהודיעמקפידאינוהצבא.שבועותולעתיםימיםבמשך,לחוקרים

לאחרהראשוניםהימים30-באו15-בהדין-עורךעםפגישהומניעתיקיריהםמעצרעל

כללבדרךהואהנחקריםזוכיםשלוהראשוןשהביקורכך.קבועכמעטנוהגהיאהמעצר

בידודשלזהבמצב.למעצר14-ההיוםלפנימתקייםשלאהאדוםהצלבביקור

.ואפשרייםכמוחשייםנתפסיםלהורגםהאיומים

:מתארובראן'ג

,בקירראשהטחות,בעיטות,אותילהכותהתחילוארבעתם,ביניהםשתיאמוכאילו

אתתוריד":ואמרולרגעעצרו.אותייזיינואודהלאשאםוצעקועליירקו

והטיחולקיראותילחצו,מתנגדואניהמכנסייםאתלהורידהתחילו."המכנסיים

.ראשיאת

וישנםקטנותמנורותבושישארגזהביאו."החשמלאתתביא":אמרמהםאחד

לא."אצבעותיךאתשים":אמרו.אצבעותשתיעליהםששמיםלחצניםשני

לאובכולםפעמיםכמהניסו...אותםהורדתי,בכוחידיאתלקחתניסו,הסכמתי
רוציםהיואם.להפחדהסתםהיהשזהחושבהיוםאני.הענייןמןירדו...הצליחו

.התנגדותיעללהתגבריכוליםהיו

:הרגשתונ"אומתאר"ממךוניפטראותךנרעילעכשיו":לואמרושחוקריוזוכרברקאת

."שלהםבידייםאמותושאנימעמדאחזיקלאשבאמתחששתי.להתפללהתחלתי"

בדצמבר19-בעזהבכלאשנהרגעלי-'שיח-אלשלאחיו)עלי-'שיח-אלמוחמדכאמלנאסר

אותךנהרוגתודהלאאם":חוקריולואמרושלובחקירתוכימספר,(א5הראה-1989

לפנייומיים,האיומיםבמסגרתכימספרהואעוד."חאלדאחיךאתשהרגנוכמו
."בגללךימותהואתודהלאואם",לב-התקףיששלאביולואמרו,החקירהשהסתיימה

ומזוןשינהמניעת(3

היאזאתלהשיגאחתדרך.החקירהבעתשבשגרהכענייןדווחהמהעציריםשינהמניעת

היאאחרתדרך.ארוכותשעותלמשךארוןבתוךאושבח-באלהידייםקשירתבאמצעות

בעתבשנתםלעציריםתדירבאופןלהפריעהכלאלעובדיאולחייליםהוראותבאמצעות
לשרפרפיםקשוריםכשהםשעותבמשךעציריםמוחזקיםעזהבכלא.בתאהיותם

.במסדרוןנמוכים

חקירהבין.ישןלאכמעטימים10במשך,שבמהלכה,בדהרייהחקירתועלמספרעבד
קשורדקותמספרלמשךלישוןניסההוא.שבח-באלשעות5-6-לנקשרלשניהאחת

.בראשובמכותאובבעיטותאותוהעירהשומראולם,עומדאולכסא

נאמרחקירהבבל.שעהעדדקות45מהםאחדכלכשמשד,חקירהפרקי17-18עברהוא

ונידוןעבדנשפטהחקירהתוםעם)לצינוקהוחזר11-הביום.לישוןיוכליודהשאםלו

.(אבניםזריקתעלקנסח"ש000,1-ומאסרחודשי3-ל
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מבליושוחררהקומוניסטיתבמפלגהבחברותאותוהאשימושחוקריו,21בן,חיאלד
החקירהמשיטותכחלקשינהמניעתעלמספר,חקירהימי45אחרי,לדיןשהועמד

:הנהוגות

ללאחדרבאותוהייתי,חמישייוםועדראשוןמיום,הזאתהחקירהתקופתכל

שניוגםשםאכלתי,השימוש-לביתאותילקחוהארוחהובזמן[שכםבכלא]שינה
.שםביליתילילות

לכלאאותישהחזירועדשהגעתימרגע.פרעהלכלאאותיהעבירוושבתשישיבימי
שפכו.שינהמאיתנולמנועהשומריםשלהתפקידיםאחדשםגם.קשורהייתישכם

קשורותהרגליים,העינייםעלכיסוי,לאחורידייםקושריםהיו.קריםמיםעלינו
ללא.הסוסיםאתפעםקושריםהיושבהםלברזליםאותנוקושרים.שרשראותעם

ראשוןביום.פארעה-באלהשבועבסוףאחתפעםרקשתיתימים.בכללאוכל

.לגמרימטושטשוהייתילאוהליםאותיהורידו

הקשירהובתקופתלמעצרהראשוניםבימיםבעיקר,שכיחהפעולההיאאףמזוןמניעת

כלקיבלולאשבהםימיםארבעהואףשלושה,יומייםעלסיפרומרואיינים.שבח-באל

.החקירהימי60במשךג"ק15-ברזהברכאת.מזון

הימיםבחמשתמזוןכלקיבללא,הרוסיםבמגרשונחקר89.12.7-בשנעצר,נאצר
כלללוהירשוולא,מזוןשיקבלמנת-עלשיודהממנודרשוחוקריו.לחקירההראשונים

להםאסורוכי,מזוןלולספקמחובתםכילחוקריוהבהירנאצר.לשירותיםלגשת

לאאםמזוןיקבלשלאלווהודיעולהכותומשהמשיכו.בהודאהמזוןקבלתלהתנות

.רעבבשביתתיפתחשהואהודיע,יודה

מצבואתלבדוקהעציראלשנקראהכלארופאגם.יום12נמשכהשלוהרעבשביתת

מצבוועלשלוהכליותעלמשפיעההרעבששביתתלובהבהירו,להודותלוהציע

.הכלליהבריאותי

ידר'ופריג,ארון:בבידודכליאה(4

הסיבותמןכאשר,ממושכתתקופהולמשךענייניתהצדקהללא,בודדבתאכליאה

אסורה-החשודאצלנפשילחץליצורמנת-עלנעשהשהדברהמסקנהמתחייבת

.ופסולה

שמימדיוקטןבתא,בצינוק:דרכיםבשלושבבידודחשודיםנכלאיםהחקירותבאגפי
:יותרהרבהקטניםובתאים,כלא-בתישלאחריםבאגפיםבידודלתאידומים

:ארון.1

,(יותרקטןשקמרוןמעריכיםמהעציריםחלק)'מ1א1-כשגודלומאודקטןתאזהו
עצירים.בתקרהאובדלתצרחרךדרךחודרהאור.לחלוטיןכמעטוסגור,חשוך

בנויההארונותמןבחלק.בשקומכוסיםקשוריםלעתים,רבותשעותבארוןמוחזקים
לשכבאולשבתניתןלאאחריםבארונות.שםלשבתרקיכוליםוהעציריםבטוןמדרגת

שקיבללפנייום26במשךתקווהובפתחבשכםנחקרבראן'ג.לעמודנאלציםוהעצירים
עלושקלאחורקשורותכשידיובצינוקהוחזקהראשוניםהימים17-ב.מינהלימעצרצו

הכליאהבעבורו.להודותמוכןהואהאםאותולשאולהחוקריםבאופעםמדי.ראשו

:ביותרהקשההיתהבארון
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שלושהאויומייםככהנשארתי.ראשיעלשק,בקירלצינורלאחורקשורותהידיים

ולא,למעלהלאחורקשורותהידייםכיביותרהקשההיהכאן.(בדיוקזוכרלא)

.ידיעלנפלהגוףשלהכובדשכלכךקדימהגופיאתלזרוקאלאברירהליהיתה

:מספר,בדהרייהשנחקר,26בן,חסן

בתוכו,מ"ס50"70הארון.שתןשלריח,שםמאודמסריח,עמדתיהארוןבתוך

.נכנסתלאושמשאורללאחושך.מכוסותוהעינייםקשורותכשהידייםעומדים

עם.אישוםכתבנגדושהוגשמבליושוחרריום30במשךנחקר,נין'מג36בן,זיאד

טופלשחרורו
~

.עצביםכהתמוטטותמתארשהואמהבשלמקאסד-אלהחוליםבית

הוא.שתיהאומזוןללא,יוםבכלשעותלמספרבארוןנקשרהחקירהימי30רובבמשך

:מתאר

מ"ס60-כשלואורךברוחבבטוןעשוי-"ארון"להחקירהמחדראותךמוציאים

אלאאפשרותאיןשם.אותיוסוגריםפנימהאותימכניסים.מטר2בערךוגובה

ועדהבוקרמשעותלפעמים.קשורותוידייםשקעםשעותגבי-עלשעות,לעמוד
רוב,הארוןבתוךאותיהשאירוכללבדרך[החקירותבין]הבינייםבתקופות.הערב

אותיהוציאו,הארוןאתפתחו,באו,מיםכשביקשתי.כמובןמיםללאהיוםשעות

אומריםאז,"מיםביקשתי":אומרכשאני.החקירותלחדרפעםעודאותיוהוליכו

אניפעםוכשעוד."תתחיל,בבקשהתדבר.הבנהבינינוישנהאז,מבקשאתה":לי
על,האוזנייםעל,הראשעלמכות,החניקות,המכותמתחילות,להגידמהשאיןאומר

ימיםאותם.ההכרהאתמאבדהייתישלבובאיזהמתיזוכרולא,המיןאיברי
."טובזוכרלאאניאחרונים

:ידר'פריג.2

דווחלא.שמוומכאן,נמוכותטמפרטורותישובו,חשוךהואגם,ארוןכגודלשגודלותא

עדויותהיולאבעזה,זאתלעומת.בלבדבעזהאלאבגדה"ידרים'פריג"בשימושעללנו

.ידר'פריגבתאיכליאתםעלדיווחוהמרואייניםוכל,ארונותעל

:מתארבעזהשנחקר,בואב-אלחסןחוסייןפתחי

חדרזה."ידר'פריג"בכך-ואחרשעות4-3חקירותבחדרואני.יום11הלךזהכך

ולאמחומםהגוףהמכותבגלל.אותילרענןשמטרתוונראהלגמריוחשוךקטנטן

נשארתילפעמים.המכותאתלטשטשגסמיועדידר'שפריגייתכן.קוראפילוהרגשתי
...קורהרגשתיאז.הלילהכל.זמןהרבה.ידר'בפריגזמן

.כבולותבטניעלהיווידי"בננה"ממשוחררהייתיידר'לפריגאותימחזיריםכשהיו

:מתארהוא.עזהבכלאיום30במשךנחקר,בליה'מג38בן,מוהראליל'חאסמאעיל

קראזיאדאבואז.ששבערךעד,"ידר'פריג"לאותיקחו,בשלושבערך,בוקרלפנות

אם":אמר.לומרמהלישאיןעניתי.אדברלאשאנילואמרעוונישאבו,ואמרלי
."מהתחתתדבר,תדברלא

.קשיםעינוייםשעברמחמודאתליהזכירו

."ידר'פריג"להוחזרתי

"עדי","טוני","אק'ג"וכן.בראשו"מוסא"ואחרצוותבאשעותכשתיכעבור

."אסי"ו,("מוטי"גםלושקוראים)
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.חזיעלישבאחד.הרצפהעלוהשכיבוניהאזיקיםאתהידקו.לחדראותיהכניסו
אתמועךאחד,ולפהלאף,בפניהשקאתלהדקהתחילו,במיסהשקאתטבלו

להזיזוהצלחתילהתנגדניסיתי.דקות10-כארךזה.בבטןבועטאחד,האשכים

לעילכמתוארביטיפלוהם.פשוקותכשהןרגליביןכסאשמואז.מעליאותם

.השקלתוךקטןממיכלמדמיעגאזוהוסיפו

.הכרתיאתאיבדתי

עלאותישאלו.תאדרבשםאדםעםקשרעלאותישאלו.לדברמוכןשאניאמרתי
.רציחות

.שעהכחצינמשךזה.קשרכלהכחשתי

לאעוד,בדיקהעדייןזו":אמרוסיבובכלאחרי.לעילכמתואראותילענותחזרוהם
."ברצינותהתחלנו

."ידר'פריג"לשובהוכנסתי

.הגאזבליאבל,לעינוייםחזרוהם...חדשסיבובהחל,3-4,הצהריים-אחריבשעות

,ישןאותימוצאהיהואס,פעםמדיפנימהמציץהיהחייל"ידר'פריג"בכשהייתי
.אותימעירהיה

.ימים4נמשךזהכך

.פעםמדיאותימכההיהחייל.בעמידה,למסדרוןאותיהעבירוהרביעיביום

.העשיריהיוםעדהיהזהכך

:קשירה(5

מןיוצאללא,כולס.המרואייניםכלדיווחוועליה,ביותרהשכיחההפעולההיאקשירה

.החקירהפרקיבין,נחקרושבהבתקופהאו,החקירהלפניארוכותלשעותנקשרו,הכלל
כשהםהעצוריםשלקשירה:"שבח-אל"היאהכלא-בבתיהראשונההפניםקבלת

ידיאתקושריםהשוטריםאוהחיילים.אוכלאומיםבליארוכותשעותבמשךעומדים
הידייםקשירתגובה.בקירהקבועמוטאוצינוראלאותםומצמידים,לאחורהעצורים
הקושריםויש,לראשמעלמאחורהידייםאתהקושריםיש.למקוםממקוםמשתנה
עלולעמודלהמשיךמאודקשהשלקשורכזהלגובהאותןומעליםהגבמאחוריאותן

"שבח-אלקשירת".בשקהעצירשלעיניומכוסותכךעלנוסף.קשורותהןשאף,רגליו

.הלילהבמשךשעות12-ו,לשניהאחתחקירהביןשעות5-6נמשכת

6-כקשורעמדהואיוםבכל.הרוסיםבמגרשיום16במשךנחקר,5.18בן,מרואן

הורשהולאשתיהאואוכלקיבללאשבמהלכן,שעות36למשךנקשראחתפעם.שעות

.לשירותיםלגשת

:החוףמכלאותעלמספר,(ילדיםמשיתוקכתוצאהקצרהאחתשרגלו)עומר

עינייםעםלעמודליהורו-במארס5-ו4-הראשוניםהימיםשניבמהלך
הביאחייל.התמוטטתייומייםכעבור.לחקירהרקהפסקותעםקשורותוידיים
הוחזקתיזהאחרי.לשבתליהירשווהם,לעמודמסוגללאשאניאמרוהרופא,רופא

.יום1נאותםכל,כךיום,כךיוס-בחוץבישיבהויוםבצינוקיום
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בפרילחקר;נ2בן,אבל'ג

.;-)'))לרקעןהמטקותעםימים6-לשםאותיו'קשך."ששבהאותי'לקחוראשוןר_,-,

:בדהרייהנוזקר17ן.5בו,יאסר

אותיולקחוהעינייםאתליכיסו,הידייםאתליוקשרואותיהוציאולמחרת

אומיםללאבלילה30:11ועדבערךבצהריים12משעהאותיקשרו."שבח-אל"ל
מי":לנואומרהיהמישהו.לקירוהפניםהעינייםכיסויעםהשעותכלעמדתי.אוכל
להודותמוכן

וילי
?הביתה.

.הצינוקותבאגףועינוייםלחקירותאתכםנשלח[או]"

:בחברוןנחקר,יונס

.ברזליםיורדיםוממנוגבוהצינורשםיש.הבנייןשלהגגעלזהשם"שבח-אל"
בקושיהרגליים.בצינורוקושריםלמעלהאותםמרימים.לאחורקשורותהידיים
.לרצפהמגיעות

:לדיךשהועמדמבליששוחרר,משכם22בן,סלאה

משךקשורישביוםבכל.לחוקריופרטאישראהלאהראשוניםהחקירהימי16-ב

4-ל2ביןהיויוםבכל.בשקמכוסהראשו,לאחורקשורותידיו,במסדרוןשעווי
והשתמששתה,אכלשבהןדקות5שלהפסקותלונתנוביוםפעמים3.חקירות

לכסאקשורישבבהןלילותהיואולם,לצינוקכללבדרךנלקחבלילה.בשירותים

.הבוקרעד

:בננהקששת(6

קשהבעיקר.בהםמתעלליםשהחוקריםשעההחקירהבעתגםנקשריםהנחקרים

בראשונה.גירסאותשתיולה,בגדהגםכמובעזההמקובלתקשירה-"בננה"הקשירת

שלהאחוריותלרגלייםידיוואת,משענתללאכסאלרגליהנחקררגליאתקושרים

הדרך.החוקריםלמכותיותרופגיעחשוףוהוא,בננהכמונראההקשורהגוף.הכסא

.לאחורמכופףכשגופולרגליוהעצירידיקשירתהיאהשניה

לפגיעותהגוףשלחשיפתוועלהבננהקשירתעלסיפר,מוגרבי-אלפארםמוחמדתאדר

:זהבמצב

מזהכתוצאה.באשכיםהיכהואחדעליוקפץהיכהאחד.החזהעלישבאחד

כמעטנמשךזה.להםקרהשכךליסיפרורבים.מאליויצאזה.וחירבנתיהשתנתי
.הזמןתחושתאתאיבדתי.היוםכל

מינהלילמעצראותולשלוחהוחלטבטרםימים3במשךנחקר,משכס,19בן,עאטף

כמעטהחוקריטהשתמשוהאלההימיםשלושתבמשך.(משפטללאמונעלמעצרכלומר)

:הבננהקשירתאתמתארעאטף.זהח"בדוהמתוארותהמיטותבכל

,הכסאלרגליקשורותרגליים]בננהת.בקשיו.משענתללאכסאעלאותיהושיבוהם

.ובביציםבחזהביבועט,מוליכסאעליושבהוא.[האחוריותהכסאלרגליהודיים

נהדףואני,בגב,בראשמכהונותןמאחורעומדמהםאחד,לאחורנהדףכשאני
.ממשיךזהוככהקדימהן
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:פעולהמשתפי.7

שכיחמפלילמידעלקבלכדימתחזיםבשוטריםאו"פעולהמשתפי"בשימוש

שותפיםשללמעשיהםבמחקרהתייחסנולא.כולובעולםכמובישראלהמעצר-בבתי
פועליםהפעולהמשתפיוכאשראם.הודאותלסחיטתבאלימותהשתמשולאעודכללתא

המשטרהאוהצבאשלהיאשהאחריותסבוריםאנו,השלטונותלמען,באלימות

.אותםהמעסיקים

:מספר,הרוסיםבמגרששנחקרתיכוןתלמיד,17בן,סלים

,וסהלןאהלן...הבאברוך":אמרוהםהפעולהמשתפישללחדרכשנכנסתיישר

..."הודיתוהאםאותדזהאשימובמה...פדאיון

עלודיבראיתיוישב,האחריםהשלושהאתהרחיקמהםאחד.ארבעהשםהיו

חייבשהואואמר,הרוסיםמגרששלהמרכזימהוועדשהואואמר,הפלסטיניהעניין
מהעל,עשיתמה":אותישאל.שלילארגוןוגםאחריםכלא-בבתילגיבוריםלדווח

.האלהבדבריםמביןלאואני.כלום":אמרתי!"שלךבכפררובישלמיהודיתזלא
הוא?"פעולהמשתףשאניחושש,לדבררוצהולאממנימפחדאתההאם":שאל

אומר,הזה(הפעולהמשתף)העצפוראתתראובואו,לאחריםולקרוא,לצעוקהתחיל

...מכותולתתלבעוטהתחילוארבעתם.ישבתי.בפינהלשבתעליציווה.עצפורעלינו

בכלאאחריםלעציריםהעצירביןעימותיצירתידי-עלהיאלחץלהפעלתאחרתשיטה

ניסופעולהמשתףעםבתאששההלאחרכימספרנאסר.פעולהלשיתוףחשדרקעעל
מהחדראותילקחוהם":פעולהכמשתףהאחריםהעציריםבפניאותולהציגהסוהרים

."חות"דוכותביםאואיתימדבריםהםכאילו,פעמיםארבעאושלוש,שעותלמספר

:מאולצתגופניתפעילות.8

להםגורמתואףאותםהמשפילהשיטההיאגופניתפעילותלעשותעציריםשלאילוצם

,מדהרייה,"אבר'גאבו",אחדחוקרעלבמיוחדהתלוננואחדיםמרואיינים.פיסילסבל
לפתוחליהורה":"אבר'גאבו"שנזכרהואטארקשלבעדותו.זובשיטהשימושהעושה

גםמשתמשיםדומותבשיטות.שעהבמשךכךולהישאר"האפשרככלרחברגליאת

.חברוןבכלא

:בשכםחקירתועלמספר,(אושפזובמהלכם)יום24במשךשנחקר,22בן,ובראן'ג

ליאמרהוא.עניתי.התעמלותעושהאניאםאותיושאלמאחורידיאתקשרהוא
להמשיךמוכןהייתילא.והפסקתיפעמים10זאתעשיתי.פעם200ולשבתלעמוד

.כך

:הרוסיםבמגרשנחקרסלים

.פלסטיקאזיקיעםהכסאשללרגלייםשליהרגלייםאתקשר,כסאעלאותיהושיב
לחזורניסיתיאם.מוליישבהוא.אחורהילךשלישהגבציווה.משענתאיןלכסא

.זמןהרבהנמשךזה.אחורהאותידחףהוא-רגילהישיבהלתנוחת
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:מים.9

עלהשקיםאתלהרטיב,קרותבמקלחותהעציריםאתלשטוףכדימשתמשיםבמים

.אחרותבדרכיםאו,ראשם

הרצפהאתהרטיבוהחוקרים.במקלחתמהזמןחלקנכלא,מרמאללה,24בן,מחמוד

הרצפהעלאותוזרקוהםהחקירותבין.במיםכשרגליולכסאקשוראותווהושיבו
הואאףמספר,הרוסיםבמגרששנחקר,מאל'ג.מאווררוהדליקוהמסדרוןשלהרטובה

.ובמאווררבמיםשימושעל

בתאראשומכוסהקשורשעותבמשךישב,4כמקרהמוצגתהמפורטתשעדותו,ברכאת
ניקוזצינורהחוקריםכיוונופעם.מ"ס7-8שלבגובהבמיםמכוסההיתההרצפהשבו

.המיםתחתישבהואשעות5שך,ובכראשואלמהגג

:במיםלשימוששיטות2מתארהוא,בחברוןיום18במשךנחקר,22בן,אסמאעיל

ואז,הראשעלשקעםשאניאו...בתוכווחנקאתה.רטובשקהיאהשיטותאחת

השקאתמרימיםדקותשתיאחרי.נחנקאני,הפניםעלמיםשופכיםפתאום

.מיידומחזירים

לברזמתחת".המיםלברזמתחתאותווהושיבושירותיםלחדראותוהחזירוכןכמו

בקירראשיאתחיככתי...כולינרטבתי,אותוופתחועליואותיהושיבו,כסאישנוהמים
רעשששמעתיפעםבכל.מיםושתיתי,לעינייםמעלהיהשהשקעדזמןהרבהמשך

."במקוםוישבתיהשקאתהורדתימתקרב

:הרוסיםמגרש,נאצר

מתחת,למעלהקשורותידייםעם,בגשם,בחוץאותיוהעמידהמעילאתממנילקח

יכולתיולאנרטבהשק.ראשישעלהשקעל,ראשיעלהמיםירדומהמרזב.למרזב

החזירכשעהולאחר,השקאתוהחליףלצינוקאותיוהעביראחרחוקרהגיע.לנשום

.החוצהשובאותי

:בשקהראשכיעי.10

עד,החקירותבאגפישכיחיםכך-כלמעשיםהםבשקהראשכיסויאוהעינייםקשירת

מאמירותראשמכוסיהיושהםכךעללמדנו.זאתלהזכירטרחולאמרואייניםשמספר

השקאתליהורידולאבארוןאפילו"או,"שלימהראשהשקאתהורידהואואו"כמו

."מהראש

.וזמןכיווןתחושתואובדן,ניתוקתחושת,שעותשלבלבוליוצרבשקהראשכיסוי

אוהחוקריםזהותאתלהסתירבצורךראשבכיסויהשימושאתמצדיקיםכללבדרך

כיסויכיברורהעציריםמדיווחיאולם.אחריםנחקריםאועציריםזיהויעללהקשות
עלסיפרוומרואיינים,שבשגרהענייןהואזובשיטההשימוש.לחץאמצעימשמשראש

לשתיה,לאכילהקצרותהפסקותעם,מכוסיםראשיהםהיושבהםימיםולעתיםשעות

.שכיחאינוזהנוהגאולם,לראשםכשהשקנחקרואףמסוימיםמרואיינים.ולחקירה
.נחקריםהםאיןשבהןבשעותהעציריםלהחלשתכליבללבדדךמשמשהשק

קשהלהםשהיהעדכך-כלהדוקהבצורהראשםעלנקשרהשקכיסיפרומרואיינים

.הנשימהעלומקשיםמסריחיםשהשקיםמרואייניםסיפרוכןכמו.עיניהםאתלפתוח
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ובשעההחקירותאגפיאלאותםשמוליכיםבשעהבשקהעציריםראשימכוסיםבגדה

השק.חקירהלהתחדשותההמתנהבמשךוכן,לתאיםאולאוהליםאותםשמחזירים

,יבשכשהוא,החשודיםצוואריאתאיתוחונקים:מצואלעתעינוייםכליגםמשמש

.הנשימהעליותרעודמקשיםוכך,במיםאותומרטיביםאףולעתים

:בעזהחקירתואתמתאר,38בן,מוהראליל'חאסמאעיל

החזהעלישבאחד.הרצפהעלאותיוהשכיבואזיקיםהידקו.לחדראותיהכניסו

אחד.(והפההאףאל)פניאלהשקאתלהדקוהתחילובמיםהשקאתטבלו.שלי
פשוקותכשהםרגליביןכסאשמואז...בבטןבועטואחדהאשכיםאתמועך

.הכרתיאתאיבדתי.קטןממיכלהשקלתוךמדמיעגאזוהוסיפו

:לדיןשהועמדמבליושוחרר,יום22במשךבשכםנחקר,22בן,צלאח

כשהידייםולילותימיםשנמשכהקשירה.במסדרוןלכסאהקשירהזהקשההכי
ואפילו,החקירהבזמןאלאהשקאתמורידיםלא.הראשעלוהשקלאחורקשורות

.הראשעלהשקנשאראחדותבחקירות

:מכות.1ג

.החקירהבמהלךהוכוהאחריםכל.הוכהלא(עיתונאי)אחדרקהמרואיינים41מכל

אוחשמלימזלגכמומזדמניםובחפציםבנעליים,במקלות,באגרופיםהיכוהחוקרים
בורגבצורתברזלבמוטשימושעלמהמרואייניםשלושהלנודיווחובדהרייה.עץענף

במקלהשתמשו(עזה)החוףבמכלאות.הנחקריםאתהיכושבופלסטיחומרהמצופה

.פלסטימחומרעשוימ"ס30-40-כשאורכו

חלקיבכלולמעשה,בבטן,האשכים,החזה,הפניםעלהנחקריםאתמכיםהחוקרים
בהםובועטים,ברצפהאובקירהנחקריםראשיאתמטיחיםהמכותכדיתוך.הגוף

בחלקתחושהאיבדואחריםארבעה.בגפייםהפיך-בלתינזקנגרסלשניים.ברגליהם
.הידייםמאצבעות

השינייםשתינשברולאחד,אושפזו11,המכותבגללהכרתםאתאיבדונחקרים15
המקרים7-ב.המכותבעקבותשחרורםאחריגסלטיפולנזקקואחרים,הקדמיות

:נוספותדוגמאותמספרלהלן.המכותמתוארות(4חלק)המפורטים

:בשכםנחקר,22בן,בראן'ג

הרגלייםאצבעותעל)מזרחיתבישיבההרצפהעלאותיהושיבוהםהחקירהבמשך

השפםאתגם,סיגריהעםשפתייאתלשרוףוהחלו,(לאחורקשורותשליכשהידיים

שיטהלאזאת...נדהמתיאני...השפםשערותאתלתלושהחלוכך-אחר,קצתשרפו

.כזהדברעלשמעתיולאציפיתילאאנילפחות...לחקירה

.המכותהחלוכך-אחר

הרגלייםאת...(המשענתעלהחזה)הקדמילצדהגבשמשענתכסאעלאותיהושיבו

עלמוליישבהחוקר...אותןוקשרהכסאשלהרגלייםמאחוריהכניסושלי
...תרד,תעלה...,לרצפהמגיעשהראשעדאחורההגבעםלרדתעליציווה...השולחן

,בסוף.פעמיםמאותואוליעשרותזאתעשיתי.הגיהנוםאתראיתי...תרד,תעלה

והחלו,מאודחזקהשלישהבטןליאמרו...רעדהגוףכל,לעלותוניסיתיכשירדתי
ודםהמכותבגללנגרםפנימידםשטף...והרגלייםהידייםעםבבטןאותימכים

56



...שליומהפהמאפינוזלהחל

וציוו,השיטהבאותההכסאעלאותיהושיבו,האלההמכותכלאחרי,היוםבאותו

ובמיוחדרעדשליהגוף.אחורהכלפיפתוחהבזוויתיהיהשלישהגבכךשאשבעלי
המשונהבצורהאותיהושיבוהםפעםעוד.אותיהיכווהם,אחורהנפלתי...בבטן
נפלתי...המיןובאברבביציםמכותלינתנושנפלתיפעםכל...נפלתיפעםעוד,..הזו

.מכותקיבלתיובכולן,פעם30-35

...השדרהעמודשלהחוליותביןדםנכנסוהמכותהפנימיהדםשטףבגללכנראה

:בדהרייהנחקר,5.17בן,יאסר

ידייםשמתי,התנגדתי.בראשקצובותמכותלתתהתחילו...פלסטיקאלותהביאו"
.הראשעלחזקהמכהנתנו.אותןוקשרובכוחלמטההידייםאתלקחו.הראשעל

הודיתי.נשברתי,אודהשאניאמרתי.להכותוהמשיכובפניםביבעטמישהו

בקבוקיבזריקתשאודהרצו.אחריםדבריםעללדברמיידהתחילו.אבניםשזרקתי
הייתי.קטןבמכשירבגאזאותיריססו,פעםעודלהכותהתחילו.הכחשתי.מולוטוב
עויןלארגוןבהשתייכותגםהודיתי.במולוטובגםהודיתי,לגמריושבורתשוש

.כרוזיםובחלוקת

החקירותבאגףהודאתובעקבותדגליםותלייתאבניםזריקתעלנשפט,5.19בן,יונס
:בחברון

הוא.הגבלמשענתשליהידייםואתלכסארגליאתקשרו.כסאעלאותיהושיבו

עםלילהרביץוהתחילמנעליואחתנעלהורידאז,ידיואתילכלךלאשהואאמר

...ליוהרביץדיברהואשעהחצי.הראשעלהנעל

:לדיןשהועמדמבליושוחררבדהרייהיום30במשךשנחקר,20בן,אסעדמספר

אמרתי.אותיזיינופעםאםאותישאלהוא.חוקרעודשםהיה.לחדראותיהכניסו

שתיאתופתחהברכייםעלאותיהושיב."התחתאתלךנפתחהיום":אמר.שלא

,תודהאתהעכשיו":צעקזמןובאותו,בתחתלבעוטוהתחילחוץכלפיהרגליים
אותיהשכיב.מאודחזקהידייםאתליקשר.מתכתאזיקיהביא."מניאקיאתדבר

שוכבהגוףכובדכלעםואניהבשרבתוךממשנכנסיםהברזלכשאזיקיהגבעל

אותיחונק,אלייורדהיהמתעייףכשהיה.הגוףחלקיבכלבילבעוטהתחיל.עליהם
.חונקהיהפעםועודלשניהמרפההיההואואז,ההכרהאתאיבדתישכמעטעד

,שעות5-כלמשך(קשירה)שבח-אללחדרפעםעודאותיהוציאממניכשהתייאש
.59'מסלצינוקאותיהעבירכך-ואחר

:אבניםזריקתבעווןמאסרחודשי5-לונשפטיום45במשךשנחקר,20בן,וואילמספר

עלשליהידיים.הצדעלשכבתיהבעיטותעלשליותגובותשליהתנגדותכדיתוך

.בידייםנוראלכאבגורםזה.באזיקיםלבעוטהתחילהוא.האזיקיםעםהרצפה

הפסיק...הראשעלמכותלתתוהתחילמגומיעשוימוטהביא,אותיהקיםכך-אחר

עלאגרופיםנתןהשניהובידידועםלמעלההראשאתהרים.לקיראותיולחץ
אותיהשכיב-לצידיהיתההגבמשענת-הפוךאותישם.כסאהביאכך-אחר.הגרון
עלממשהיתהשליהבטן-השנימהצדהרצפהעלוהרגלייםהרצפהעלשראשיכך

:אמרהזמןוכלבבטןחזקותמכותלתתהתחילהמרפקעם.למעלהובלטההכסא

."תדבר,תדבר,תדבראתה"
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מקריםשבעה.4

לכן.הנחקריםשעברומהשלמלאהתמונהנותנתאינהחקירהלשיטותשלנוהחלוקה

.שלנוהמידגםמןמרואייניםשבעהשלמקוצריםסיפוריםשבעהכאןמביאיםאנו

.מפורטמידעבהםישכינבחרואלהמקרים.המערביתמהגדהוחמישהמעזהשניים
לגבי.ישראלייםחולים-בבתיוטופלוהחקירהבמהלךעציריםנפצעומהםבארבעה

בשמותמוצגיםאלהמקרים.רפואייםחות"דומציגיםאנואלהממקריםשלושה

.המרואייניםבהסכמתהאמיתיים

עזהתושבי.א
שאטיממחנהגיחאחמדאיברהיטצבתימוחמדשלעדותו(1

(1990באפריל14-בשריק-פלגתמרדין-לעורכתניתןהחתוםהתצהיר)

תצהירתדפיס

כישהוזהרתילאחר,8/27שאטי,מעזה,גיתאחמדאיבהריםצבתימוחמדמ"החאני
מצהיר,כןאעשהלאאםבחוקהקבועיםלעונשיםצפויאהיהוכיהאמתאתלומרעלי
.החוףבמכלאותונכלאתי,30:21בשעה,90.3.1-בבביתינעצרתי:כדלקמןבזה

.באוהליםכעצירהוחזקתי90.3.17עד

מכלאותהכליאהבמתקןכ"שבשבמתקנילזינזנהוהועברתילחקירהנקראתי90.3.17-ב
.90.3.23עדנשארתישם,החוף

.יוםכלנחקרתי

.רדואן'בשיחעממיותועדותראששאניליוייחסו,אותיחקרו(3.17)הראשוןביום

בשעההחלההחקירה.שובהכחשתי.בהודאתםזאתאמרוששנייםליאמרו.הכחשתי
.היכומעטורקאיתישוחחובעיקריוםובאותו,00:21-בונסתיימהבערך00:13

.בבוקר00:09-ב90.3.18למחרתעדנשארתיושם(צינוק)לזינזנהאותילקחו00:21-ב

.00:11עדאיתידיברוהואליקרא"אן'ז"המכונהכ"שבאיש

.אחדכ"שבאישועוד"דאודאבו"הגיעאז

.אלהבתפקידיםהתחלפוהם.לצעוק-אחריםושנייםלהכותהתחילמהםאחד

עםאותיהיכו.ברגליבעיטותוגםברגליהםשניתנובבטןבמהלומותהתבטאהההכאה

ישירותנלקחכאילוסימניםעם,חייליםלאלותבדומהועבהמ"ס80-כשאורכומקל

.רגליועלהגבעלאותיהיכו.מעובדבלתי,הלימוןמעץ

.בערך00:17עדוהיכודיברוהם

.כ"השבשלחקירותבחדרהיהזה

בחצרלעמודליוהורוהחוצהאותיולקחועיניואתגביעלידיאתקשרו00:17-ב

לפניברגלינוריתימאזבמקלבהליכהנעזראניכילעמודמאודקשהליהיה.הפנימית

הזינזנה.שמיכותשתיעםמזרןלינתנו.אחרתלזינזנהאותיהובילו00:22אחרי.שנה
.אורוללאלאווירפתחיםללאהיתה
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אתהדליקוולאהחלוןאתפתחולאאך,ומנורהקטןחלוןישנומטר1א2בערךגודלה

.האור

שניתןמזהיותרוגרועמועטשםלישניתןוהמזון,תהולאסיגריותקיבלתילא

.באוהלים

,חילומהדישמו.ראשועלשקעםעצירהביאו30:10-ב.לחקירהאותילקחו90.3.19-ב

והםהכחשתיאני.רדואן'ושיחבשרוטיעממיותועדותראששאניכ"לשבאמרוהוא
היושהמכותאלא,לעילהמתוארותבשיטותאותילהכותוהחלוהחוצהמהדיאתלקחו

."אן'ז"ו"דאודאבו"אלההיו.בגרוןבידיהםאותיחנקוכןכמו.יותרתכופות

עדמיםבדליראשיטבלו,הירפו,גרוניסביבבידייםחנקו,ראשיעלשקהלבישוהם
.שלילפניםנצמדהשק.צוואר

בראשמכים-מהדליראשיאתמוציאיםוכשהם,זואחרבזופעמים6-7כך

.באגרופיהם

.00:19עד00:17-מלעילכאמורעינייםוקשורכבוללעמודלחצראותילקחובערב

.כבולהייתילאשם,לזינזנהאותילקחו00:19-ב

עדכך.האינתיפאדהבנושאאיתיודן"דאודאבו"בא.00:08-באותילקחו90.3.20-ב

00:10.

ועדותראששאתהאמרמאל'ג":שאמר"אן'ז"."אן'ז"ובאיצא"דאודאבו"00:10-ב

.הכחשתיאני.זאתואישרהובאמאל'וג"עממיות

אותיהוציאואלה.שנייםעודבאוקצרזמןותוך,עליולצעוקאותילהכותהחל"אן'ז"
.איתינחמדיםמאודוהיואחרלחדרזהמחדר

לינתנו."לנוספר.לעצמךזאתעושהאתהלמה,פושעיםהםאן'וזדאודאבו":אמרוהם

ליוהירשוהחוצהאותיהוציאו."לחשובזמןלךנותןאני":אמרוהוא.וסיגריהתה

.לשבת

.לזינזנהאותיהחזירוואז00:22עדליהניחויוםבאותו

.היוםכלבזינזנהנשארתי90.3.21-ב

.חקירהלחדרנלקחתי,בבוקר00:05-ב,90.3.22-ב

.חדשיםשנייםועוד"אן'ז","דאודאבו"בא

מפייצאודםבבטןאותיהיכו.ולדברלהכות,ולדבראותילהכותהחלובערך00:12עד

.כ"שבלמתקןמחוץלמרפאהאותי[לקחו].והקאתי

MALXUS(לחלבבמראהדומהתרופהלינתןהרופא

(

.חקירהלחדראותיוהחזירו,

.00:16עדכך.היכוופחותדיברובעיקרעכשיו

רוצההאדוםהצלבשרופא"דאודאבו"לואמרחקירותלחדרהגיעל"הנהרופא00:16-ב

.מוחמדאתלראות

.זהעלזהלצעוקהתחילו"דאודאבו"ווהרופא,סירב"דאודאבו"
ידווחהכלאשלוהרופא,הכלאשללמרפאהאותישיקחוהסכים"דאודאבו"לבסוף

אותילקחו.אותייראההאדוםהצלבשרופאסירבאך,מצביעלהאדוםהצלבלרופא

לאהיא.פנימהנכנסההאדוסהצלבשלורופאה,00:16בערךהיתההשעה.למרפאה
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לקחו.לעזורהבטיחהוהיאהחקירהועלמצביעללהלהסבירניסיתי.ערביתמדברת

.לזינזנהחזרהאותי

.אחדועוד"אן'ז","דאודאבו"בפניחקירותלחדרנלקחתיבבוקר00:08-ב90.3.23-ב

התיקאתאסגורואוליתמותאולי.אותךלגמוררוצהאניהיום":ליאמר"דאודאבו"
.סירבתי."בסדריהיה-לךשאגידמהעללחתוםרוצהאתהאם.שלך

.בקירראשיאתוהטיחראשיבשערותאותיתפס"דאודאבו"

אתמכיראינני":אמרתי."לכתוברוצהאני.משהודבר":ואמרועטניירהביאאחר

.כתבוהוא".העממיותהוועדותראשלאאני,שהבאתהאנשים

עללחתוםלאלעצמיהבטחתי":אמרתי.לחתוםהנייראתלינתןהוא.עבריתכתבהוא

"אן'ז".ובחזהבבטןאותילהכותוהחלמאודנרגזהיה"דאודאבו"."בחייניירשום

.וחזקותמאודתכופותהיו"דאודאבו"שלהמכות.מאחורבידיאותיהחזיקווהשני

להכותהמשיכוהם.יכולתילא.אותילהריםניסושלושתם.והקאתימפינזלדם.נפלתי
.גביעלשכובהייתי.ללכתיכולתילא."תקום":ולצעוק

.החוצהאותיוהוציאוברגלייםמשכוניהם

.החדראתלכלכת:אמרו

.ובדםבקיאמגואליםשהיובגדיעלחולשפכו.חולשםהיה

.שיפאחולים-בביתהתעוררתיכך-אחר

.אהלי-אלהחוליםלביתהועברתיכך-אחר.בערך50:09-בלשיפאהגעתילישסיפרוכפי

,שאטי.פ.מ,בעזה,שריק-פלגתמרדין-עורך,בפניהופיע90.9.14ביוםכימאשרתהנני
כישהזהרתיוואחרי,920806378'מסזהותתעודתידי-עלעצמושזיההגיתמוחמדמר
אישר,כןיעשהלאאסבחוקהקבועיםלעונשיםצפוייהיהוכיהאמתאתלהצהירעליו
.עליהוחתםל"הנהצהרתונכונותאת

3/92645516.ז.ת,הנדי-אליוסףמוחמדסעידמוחמדר"דשלעדותו(2

.(1990בינואר11-בשריק-פלגתמרדין-לעורכתניתןהחתוםהתצהיר)

תצהירתדפיס

.בעזההמרכזילכלאמיידונלקחתי,בלילה1989בדצמבר4-בנעצרתי

.גבימאחוריידיאתוקשרוראשיעלשקשמוהם.לסרבלבגדיםהחלפתי

"דאודאבו":אנשיםשנילראותויכולתיהשקאתהסירושבולחדרלמעלהנלקחתי
,גבוההוא"דאודאבו".כההדירזה,גבוה-"פייסלאבו"ששמוחושבשאני,והאחר

.45גילמעלוהוא,אפורשיערלויש

,שליבפניםסטירותידי-עלאותיהיכוהם."פייסלאבו"במיוחד,אותילהכותהחלוהם

באותו.שליהפהועלאפיעלהשקאתלחצוהם.ירכיוצביטתשליהאשכיםמחיצת

.בידיהםאותיחנקוהם.לאחורקשורותכשידיגביעלשכבתיאניזמן

הכולסיפרשהואאמרוהם.עליאןמיל'גר"דעללשאלותהפסקותעםכשעהנמשךזה

איןאךאותומכירשאנילהםאמרתי.הסיפוראתלהםלספרצריךאניולכןאודותי
.סיפורשום



כסאעללשבתליהירשיהם
~

ושהואאותימכירשהואשאמר,עקיאןר"דאתהכגיטו

שהואנכוךזה":תל"אמואלי.הסכמתישאניהושבושהוא,בארגוןאיתילעבודליהציע

.אותוהוציאוהם."בתי-סלואכיאבלליהציע

עדייואני.לעילשתוארכפי,'וכואותילהכותהחלו,מאודמהראבלאלילדברהחלוהם

.להודותסירבתי

קשורותוידיראשיעלכשהשקלמסדרוןאותימביאוהם.אותיעזבוהסכשעהלאחר

.הבוקרעד"מקרר"לנלקחתיואזבמסדרוןקצרזמןנשארתיאני.מאחור

7אולי,מאודוקרמטר1ן5.1:שםכאלהתאיםמספרישנם.חשוךהוא"מקרר"ה

לאהסרבלןהיהבמקררשלבשתיהיחידהדבר.ניתוחמחדרקריותרזה.צלזיוסמעלות

.מזרוןאין.הרצפהעליושבאועומדנשארתי.מאחורקשורותהיהוידישמיכותליהיו

אלהעלמיםשופכיםאומכיםהם.מתחלפים(חיילים)השומריםשנישעותששכל
.ון-שבמסדובכסאותשיושביםאלהועלשבמקרר

."מנסוראבו"איתוויחד"נימראבו"היהשמו.נוסףחוקרבאהשניביום

.קודםכמושובאיתיהחלוהם

צהובהיהעיניושסביבהאיזור.מיל'גר"דלביןביניעימותארגנושובהםכך-אחר

."לךגםזהאתונעשהלוזהאתעשינו":ליאמרוהם.מהמכות

אתשיביאואיימוהם.מאודמלוכלכותבמליםאותיקיללווהם,להגיבסירבתיאני
.שובסירבתיאני.אותהלענותאשתי

,שלישכן,מגורש,נאחלה2,בביתר"דשלאשתועבור0005,2לינתןשהואאמרמיל'גר"ד

.אמתשזואמרתי.ל"לחולצאתלהלאפשרכדי

.החוצהאותולקחוכך-אחר.0005,5-כעודלינתןשהואחשבשהואגםאמרמיל'ג

.בפניםבמיוחד,אותילהכותהחלוהם

.ימים4-כבמשךלישוןלינתנולאהס.במסדרוןאובמקרר,יום12בערךשםנשארתי

.במקררלילהלישוןליוהירשואחתשמיכהלינתנוכן-אחרי

משום,השמאליתבידיהתרכזוהס.להכאהפעםמדיאותילקחוהםהימים12במשך

.נשברהשהיא

כדישליהקרסולייםעלועמדו,פניעלמיםשפכוהם.ההכרהאתאיבדתיאחתפעם

,שובאותילהכותהחלוהםכשהתעוררתי.אותילהעיר

אותילקחוהםראשוןביום.שבתוביוםשישיביוםלנוחליהירשוהםיום12אחרי
.מתכשחיאלד,בדצמבר19,לחצותקרוב,שלישייוםעדשובוהחלו

לנואמרוהם.התחילההחקירהלמחרת.לתאיםלמטהנלקחנווכולנובלבולהיה

."כאןעצמךאתלתלותבתורהבאתהיהאתה"ו,עצמותלהמישהושאתמול

באוהשוטריםימים18-19-כלאחר.עצמיאתלתלותנפשילמצבאותיהכניסוהם

.(ושמןנמוךאחד)בפניםאותיהיכהאחד.עליולאייםהודאתיאתלגבותוהחלו

למטהאותיהביאוכך-ואחרהודאתיאתלקחוהס.אותישיפחידכ"שבחוקרהביאוהם

.יום30-להוארךשליהמעצר.(1989בדצמבר21-ב)לשופט

.המדינהלמרכזהועברתיבינואר4-וב,בתאהייתימאז
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לאהאדוםהצלב.לבקרלבואממשפחתנומנעו.היוםאוראתראינולאכאןשאנומאז

.שםאותנו-ביקי

.מגבותאין.תחתוניםבגדיםהחלפתלולאאחתפעםרקהתקלחתיעכשיועד

.הגבאלשהתפשטבטןכאבלייש.פההוחמרמצבו.כשנתייםבמשךקיבהכיבליהיה

חודשים4-כלפני)לימודיאתלהשליםשניסלשלושל"לחולצאתביקשתימעצרילפני

.(בקשתיאתהגשתי

במשרדישריק-פלגתמרד"עובפניהופיע90.1.11ביוםכיבזהמאשרתהנני
זהותתעודתידי-עלעצמושזיהה,הנדי-אליוסףמוחמדסעידמוחמדמר...................'ברח

האמתאתלהצהירעליוכישהזהרתיוואחרי,(אישיבאופןליהמוכר3/92645516)'מס

הצהרתונכונותאתאישר,כןיעשהלאאםבחוקהקבועיםלעונשיםצפוייהיהוכי
.עליהוחתםל"הנ

הגדהתושבי.ב

בעירבשוקחנותבעלסוחר,24בן,[שהבימוחמדריאדמוחמד],שפיק.3
בירושליםהקישלהלכלאוהובא90.7.17-בנעצר,העתיקה

קצת,קרח,בלונדיני,מימדיםגדול,"חיציןרמי",חוקרנכנסבערב00:09בשעהבערך

ביוםאבניםבזריקתאותיהאשים,איתידיברהואבהתחלה.ומקריחקצרשערו,לבן
אמרהוא.ומקללמאייםלפעמים,רךהיהלפעמים.אותיחקרבערךוחצישעה.מסוים

,ולפעמיםהמשפחהאתלהטרידאיים.עליישמעלאאחדואףבחקירהאמותשאני
,עליהודושלטענתואנשיםשלשמותהזכיר.אותילשכנעפשוטניסה,יותררגועשהוא

אותיהעבירו,וחצישעהאחרי,כך-אחר.קסטהליוהשמיעשלהםעדויותליהראה

.עינייםמכוסהלאאךקשורהייתילחםלמעצרבדרך.למעצר

,לכולםושמיכותמזרונים,'מ2"4(התא)החדר.אנשים5-6היוהמעצרבתא

ללא,המשפטלביתאותילקחובבוקר.הלילהכלישנתישם.עצמובחדרשירותים

הסתכלרק,שאלהשוםאותישאללאהשופט.יום12-במעצריאתהאריכו.דין-עורך

לא.(סולימאן)מנצרתאחדועודעצמו"רמי":שנייםהיוהמשפטבביתאיתי.עלי
אףולכן,מעצרלהארכתאותישמביאיםוקעלאאחדאף.ההמתנהבזמןאיתידיברו

,לתאאותילקחוקודם.לקישלהאותיהחזירובצהריים30:11-בבערך.שםהיהלאאחד

ללאכשעהאותיחקר."רמי"עםהדרבאותו,להקירהליקראוזהאחריקצרוזמן

שלהודאות,הפחדה,איוד:לגמרירגילההיתההחקירה.לעינייםכיסויאואזיקים

הוחזרתילתא.אותיעזבשעהשלחקירהאחרי.לולהגידכלוםליהיהלא.אחרים

.נגמרהכברהיאכי,ערבארוחתאכלתילאאז.בערך00:17בשעה

לאשישיביום.כלוםהשניביוםגם.כלוםאכלתילאהמעצרשלהראשוןביום

כיסהאחדשוטר.לחקירהנקראתי00:12בשעהבשבת.ארוחותשלושוקיבלתינחקרתי
משם.במסדרוןלישחיכה"רמי"לאותיומסר,אזיקיםעסהידייםאתליוקשרעיניאת

אתה":שאלהוא.לחדראותיוהכניסמטר50בערךהלכנו.החוצהאותיהובילהוא

אנשיםמביאאניתודהלאאם"."להודותמהעלליאין":אמרתי"לאואומודה

נפתחתהדלתאתשמעתי."דברשוםעשיתילא,כלוםבאמתליאין"."לךשירביצו
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,לכסאקשורהייתיאני.אלהלקח,שהואמאיפהאליחזרהוא.יצאכאילועשה.ונסגרת
וממשיךמיםעלישופךהיהזמןכמהכל.והידייםהראשעלכאלהמכותלתתוהתחיל
אני.המכותכדיתוךלינשברושינייםשתי.שהיכהאחדרקשהיהסבוראני.להכות
.מיםעליולשפוךהאלהאתלהחליףהפסקותעם,אותיהיכההואדקות20-שמעריך

אתה":ליאמר"רמי"שלוקולוונסגרתנפתחתהדלתאתשמעתיבהקצרההפסקה
פעם,טוב"."כלוםעשיתילא,לדברמהליאין"."לדברשרציתשמעתי,עכשיומודה

מכותשלשמנהמנהעוד.ונסגרתנפתחתדלת."אותךלהכותאותםמביאאנינוספת
,זמןיותרקצתהפעם.מיםעלילשפוךקטנותהפסקותעםהראשועלהידייםעלכאלה

בידייםרקלאהגוףשלאחורייםבחלקיםגםמכותנתןהפעם.הכולסךדקות30אולי
משוכנעאני)והרגלייםהמותנייםועלהעכוזעל,הגבעלסימניםישנם.הגבעל,ובראש

נשם,עייףהיה"ירמי'העינייםכיסויאתשהורידואחרי.שהיכהעצמו"רמי"היהשזה
.(והזיעבכבדות

"?לאאותודהאתה":"רמי"שלקולו.ונסגרתנפתחתדלת.הפסקהשעהכחציאחרי
."לא":אמרתי

הואכנראה.הגוףחלקיבכלוכאביםובידייםבראשאיומיםכאבים.מוותסףעלהייתי
.(ועייףמזיעהואאיך)ראיתיואזהעינייםכיסויאתהורידהוא.חמורשמצביהבין

,רכבהביא,שניותלכמהביהסתכלהוא.נפוחותהיושליהידיים.האזיקיםאתהוריד

רגליים,ידיים;רנטגןצילומיעשושם.כרם-עיןלהדסהאותיוהסיעבביתזאותיהעלה
שקיבלתיהמכותבגללשזהאמרתי.ליקרהזהממהאותישאלהרנטגןעובד.וראש

התחילוהואהזההמשפטאתלפלוטרקהצלחתי.לפרטלינתןלא"רמי".בחקירה

,ארוכהלתקופהמתחתיהיווהידייםהרצפהעלשנפלתיכך-אחרלרופאוגםלולהסביר

.נפוחותהידייםזהבגלל

לאתראפשרלדעתי,00:21-ו00:19השעותבין90.7.21בתאריךעבדאותישבדקהרופא

.חבריםעםבאאחי.בהדסהנמצאשאניעקיפהבדרךידעובמשפחה.אותו

שאניידעהשוטר.מטר10-15שלממרחקאותוראיתי":ואומרבשיחהמתערבהאח)

סיימנו.החקירותבכלאותוליווה"רמי"ו,בחוץעמדשוטר.(להיכנסממניומנעאחיו
הרוסיםלמגרשחזרנואחתאחריכי,30:12אחריחושבאני.חצותאחריהבדיקותאת

אפשר-איוגםהידייםאתלהזיזיכולתילא.משטרתיתבניידתהועברתי.(לקישלהלא)

אחדלילהאצלםשאשארהרוסיםבמגרשביקש"רמי".הנפיחותבגללאותןלקשורהיה

הסכיםולא"רמי"עםהתווכחאחדקציןבהתחלה.החולים-לביתחוזראנימחרכי
לביתאותיולקחובאובבוקר.בידודלחדראותיולקחוהסכימובסוף.אותילקבל

המצבאתובדקאותיבדקאחררופא,הגענו.הרגלייםאתליקשרו.(כרםעין)החולים

אחדאףכידין-עורךבאלא.דין-אבסלאחהמשפט-לביתאותיהובילוישרומשםבכלל
.לשםאותישמביאיםידעלא

שיביאוהגיוניהיהלאלכן,90.7.27-העדעצורשאניבטלפוןנאמרבולוסדין-לעורך

.90.7.22-בכברלמשפטאותי

להודיענוכלאםהצהריים-אחר00:15עדלחכותמוכןשהואבמשפטאמרהשופט
.90.7.24שלישיליוםעדנדחהוהדיון,כזואפשרותהיתהלא.אותוולהביאדין-לעורך

התלונותלנציבותישראותילקחואותישליווהשוטריםהמשפטמביתכשיצאנו

שאגידורצו,שקיבלתיהמכותבגללייענשולאשהםבטוחיםלהיותרצוהם.במשטרה
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ואניעדותממניגבתה(רחל)במשטרההתלונותקצינת.המכותאתנתן"רמי"איפה

.הכולאתלהסיפרתי

ביומיים.הרוסיםלמגרשהחולים-מביתאותיכשהחזיר,שבתמאזראיתילא"רמי"את
ידעו.מצביעלידעוהאחריםוהעצורים,הרוסיםבמגרשנשארתישלישייוםשעד

אליהםהועברתיבאמת.אליהםאותישיביאוודרשו,לבדבעצמילטפליכוללאשאני
.לשירותיםאותיולקחוהאכילו,יפהביטיפלוושם

.מצביבגללומבולבלתמבוהלתהיתההתביעההמחוזיהמשפטבבית,90.7.24,'גביום
000,1שלבערבותאותישחררהשופטואכן,בערבותשחרורביקשבולוסהדין-עורך

.החוליםבביתמאושפזלאאניעודכלבמשטרהבשבועפעמייםוהתייצבות,ח"ש

בדקושם,מקאסד-לאלהחוליםלביתישרמשפחתיבניידי-עלנלקחתיהמשפט-מבית

והרופאים,בהדסהליעשוהידייםעלהגבסאת.רפואיח"דוליונתנומצביאת
.הידייםבשתישבריםהיו.בהדסהשקיבלתימהטיפולרצוןשבעיהיומקאסד-באל

--
סיון-סחררשחיורחעויח1..י

.ן.עי8068-8;3י-8
וחמד"וו

':.

1(.11. (9:ק3

"יי
_'2הי

)גא.4__,._,.ע.טו,.
.לן',

-3-)(
בי

'.ינ---

-,
------...---.--.-----.--------

)ן--

'י
-.

'
ך1-17כ-

-'ט4ן

--....---.

'רן'('-ח'יימ"נלג.ייש"ק

א1עחרי,גחארטיןסחורחרר,*

__
441

"ק//=4יחשץ--יקה"יי"י,ח"מ
.אה:4'

י"שםי4)יאתת:-/,ה4שישנייך

65



:תדפיס

הידייםבשתיחבלהשלסיפור:ההפניהסיבת

שמאלבידמאשרימיןבידיתרנפיחות:בבדיקהמימצאים

לשברעדותאין-צילום:עזרבדיקות

למנוחההידייםלשתיגבססד:מיוןבחדרשקיבלטיפול

במתלהידיים:בשחרורהנחיות

----------..--.....-י

לןלוגלנ4י=.
""1-

MM%גע

~
SSSO ULAMIC CHARITABLE HOSPITAL

fi~bב=;.רששe*e

.
ENERGENCIח900-

יי
_

?:*...ן..(.-.יט4ן4"...:..ם;-ה.;1(ו(,4,/א(
~
eי

--ג

~*Oi

agnas

-

,ל,,,,,,,,,,ן,,-, ,
--...........'.ה%,.;-,..................--...................-.ן

-

------------....

הריס"ע,ן
"*""4'"י9,.

7ישק, ,:

""
];ן,

1,
()-

yטע,ןי(-=ל] ~ lGf/:
44

,..;.
,י..".:." .-.---

--------.-

:היתהמוקסדהחוליםבביתההבחנה.לקריאהקשההצילום

styloidח.[5טוט8. process Ofחןradius . Crack108Of3/1distalחוCrack

66



:הבאהמכתבאתשהאביריאדקיבלבחקירההתעללוהעלתלונתובעקבות

שיאל'מדינת

סיהמשבטמשרד
ח)המריטוח,פרחל

א")(9"יבכסלי'כט,חאריד
1990כדצמכי16

ף5/7/90/93ימספרנו
(39321

לכבוד

ריאדסעידמחמדביששאבימר

13ד,חראלכאב
.ירושלים

..).א

שלח'הס'מתחנתהשוטרנגד90.7.21סיוםתלונתך:הגרון

כניגעהוחירחחומיאתחמדינחלפרקליטותחעבירחחמשטרחכילהזריעךהריי
.שכגרוןחך)לתלו

.פלילילדיו9ך,רםחשוטראתד'לחע0תוחלטחחומרכדיסתלקיד

~r ' v 'yימשמעתמשסטרענר.ישראלבמשטרתטיפוללהמשךהוחזי,
.'ארצגאז,

ן,חכביב ,,(.

יעי"
,

אייבונאות
המדבהס'לפיסל'אבכירסגן

.(90/1262/ח'1ישראלכחכוח,א"מטא,ומשמעהמשטרחד"רמ.1!קעתה
.(90/1262/ח'1שראל'משטרת,ר"מטא,'חאיצחחוליחראש.2
.כאן,תאדםיזכויות'חמחמנחלת.גולןתמי,גב.3

708511-02טלפון91010מיקודרושליט'1087ד"תדין-אצלאח'רח

67



1990בינוארושוחרר26_89.11-בנעצר,לדים,*-לואבנשיי,32גז,ברנאת(4 מבלי

למגרשולקחהוארמעללהבנליבאיהלשעית16לאחר_ן'לדשהועדי

ס.ליי"
;,:זג,,",נ",י,ת,י,.",ןנ:י::ג:ךג:,:::,:בן;:,י:;ש

.ניך"ךאת'ת,י,אייורקיעןיי,יך"ך"יק,ייי,,"יעי

יתייק

::;:::ןך:::ג::ןלן:קייי",:מיי"יי.ק:%ןן:"נ::ךו:יייין: _1משבוחןהקשור

הוכההקשוריםעצירים"מקזינומיגל,צעקות,ברחותשמעתיהימיתהמשתבמשך

.ך:
~

:::::ן::ג:::ג:'נ::ג:ן::גך::ןגג:ן::ון: העורבתוךעמוקים

,וקכמוהלכתי.משםאותי,לקח.אליבאו
ךשן

'י::ןננךך,,יג.ן":ז:יך::נ"
יןי

:
::נ::ן':יג,:ן:נג::ו:::בין::,ן::
,,וי"י,ישיל,י""יייייי",,ת.1,ית,1קת,י,,"יי"ל ההשוטר

.ם,תיפימים4קשורשערתי)שם,שכח-לאל.אותוי- 2::ך:::,.ך::דב:'::::יי:בץן"'מן:':;נ
הושבאוי,"אליאס'

:

D) l ]Wהמשיךכך-ואחר,ופרשקצתאנתינקראחרכל.יהודים

מאותוכלילה,יס)11מ)מכמהמהלילההיםאתידעעישבח-באלקשירתיתקומתבמשך IPPDלעגורהרכבכלימבסיקים ) lמקולותמיקדםזבבוקו,(המכתיותקולות

.ס,ןייייי

::יג:גךנ:::'ך:ני:::בןי:ב:;::::ג):ב::
.,'ממלינקו,,ותן"),,וי,,,ן",וסמיי.החןייעת'יתגש,"יתץ",י .שלהבהידתטבץאמותושאנימעמדק,אחזשלאבאמתוכששהי.להתפללהתחלתי

בתוךאותהשפןואחרבשערותאותיתפסאחד_י.טעקס"שלצנצנתהחניק,מישה



התלכלכנושנינו.וטיפקסרוקכולונתכסהופרצופו,החוצההכולאתמיידירקתי.הפה
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.(צינוק)לתאנלקחתיבערך00:02בשעה

עד"שבח-אל"לישרנלקחתי,בוקרארוחתללא,00:07בשעה(90.2.24),בבוקרלמחרת

עליהםושםהרגלייםאתפתח.ברצפהאותיהושיב.לרזקירהנלקחתיואז,30:11בערך
לוחץ[...]הכסאעלנעוהתחיל,(ג"ק100-לקרובמשקלו)"אבר'גאבו"עליווישבכסא
.ראשיעלגםלפעמיםשםשלוהרגלייםאת.שהתעייףעדוקופץהגוףכלעם

.(פתוחותהיושליהרגליים)באשכיםהזמןכלבעטמאחורהשעמד"מראדונה"

.גופיהרקכשעליבקורבחוץעומדאתה."שבח-אל"לישרמהחקירההוצאתיכך-אחר

.והראשהרגלייםעלמכותונותןבידגומיצינורעםשוטר,בראששק,קשורותידי

מהםאחד.חוקריםשלושההיו.חקירהלעודנלקחתיאז,שעות2-3שם(שבח)נקשרתי
ללבושמוכןלאאני":לואמרתי."הזיןאתלךאחתוךאניתודהלאאתהאם":אמר

לאבכללשלךבמידותהיתהלאהחליפהאם":אמר."(להאשמההכוונה)לילאחליפה

הודהעינוייםלאחרשאחדבגללאותיהבאתם":אמרתי."לכאןאותךמביאיםהיינו

כך-אחר.אבחנהללאאגרופים[..]"אמך","אביך"[...ןלקלל,להתעצבןהתחילואז."עלי
החקירה.לתאאותיהכניסוואז.בלילה30:23-00:24עדשבח-לאלאותילקחופעםעוד

,פטישהשולחןשלמהמגירההוציא"מראדונה"כששלםיוםעודזהבדפוסנמשכה
אתלייפוצץהואאודהלאשאםעלילאייםוהתחיל,(פלסטיק)גומימכוסהראשו

מהותעשה,נכוניםשלאבדבריםלהודותמוכןלאשאניאמרתי.הפטישעםהראש

.הפטישעםהראשעלמכותיתןשהואבאמתהאמנתילא.רוצהשאתה

.ההכרהאתאיבדתיאני[...]מכהנתן

אותילהחזירשרוציםליואמרשוטרבא.התעוררתיהחולים-בביתימיםשלושהלאחר

ברורלאדיברתיואפילו,הרגלייםואתהידייםאתלהזיז,הצלחתילא,ניסיתי.לחקירה
שהקביעהענההוא.החולים-בביתלהישאראוכלאםהרופאאתשאלתי.(כבדהלשון)

.(מהגלילערבי-הרופא)בידיולא

ואתהידייםאתלהזיזשאוכלמבלי,המעצר-לביתחזרהאותיוהעבירואותינשאו

וביקשומחוהעצירים.לאבכללהרגלייםאת,קצתלהזיזהצלחתיהידייםאת.הרגליים

מנהל.במטבחאותילהשאירבכללאו,בתאבילטפלכדיאיתייהיוששניים

הניירותכל.אקמולכדורישניליונתנו,"במטבחאותולהשאיר":אמרהמעצר-בית

.ראיתילאהחוליםמבית

.בכללרופאאותיראהלאושם,ביטיפלוהבחורים.במטבחשהיתיימיםשלושה

ארגוניםוגםהתערבהאדוםהצלב,התערבדראושה.שליבענייןרעשקצתהיהכך-אחר

אמר,בכללמגיבותלאשלישהרגלייםוכשראה,אותיבדק,אליבארופא.ישראליים

.החולים-לביתאותילהחזירשצריך

.תגובההיתהאבל.חלשההיתההתגובהבידיים

יפ'הגבתחתיתשישימוביקשהכלאמנהל.צבאייפ'גבתוךאותיהחזירו2.29שלבערב
קשורהייתיעצמוחולים-ובבית,בידייםבאזיקיםאותיקשרוהס.שמולא.מזרון

.בכללאותןשאזיזסכנהשאיןלמרותוברגלייםבידיים

מהצלבאליבאוכך-אחר.רנטגןלצילוםאותיוהעבירו,(ברגליים)למטהגםאותיקשרו

.שעהלחציהאס,שעהלחציהאב.לביקורהיוםיבואושהוריליואמרוהאדום



.חשבונךעליהיהזההחוליםבביתלהישארתרצהאםליאמרו.שוחררתייוםבאותו

הדבריםואתהכסףאתליהביאו.מהעלבדיוקהבנתילא.קולניויכוחביניהםהיה

.המעצרבביתשהפקדתי

שאוכלכדי,ראשוןיוםעדהחולים-בביתהטיפולהמשךאתעצמועללקחהאדוםהצלב

.הבדיקותאתלסיים

שלהםהרפואיח"והדוטופלתישם,מקאסד-לאלישרמסורוקהיצאתיראשוןביום

.השדרהבעמודפגיעההיתההמכותשבגללאומר

ל"לחולנסועמנסהאני.הרגלייםעללעמודיכוללא.הליכוןעםהולך.בביתאניומאז
.יציאהאישורליואיןזהותתעודתליאיןבינתיים,לטיפול

.
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.שבח-אללחצרפעםעודאותיהוציאו."[...]תראה

שםהיו.(מסיימים00:22-ב,נהוגשלאדבר)חקירהלעודאותיהכניסו00:22בשעה
חושבשאני,ושלישי,מקודםאותישחקרו"יוסףאבו"ו"אבר'גאבו":חוקריםשלושה

היתההזוהחקירה.(שמושזהאחוזיםבמאהבטוחלאאני)"יעקובאבו"לושקוראים

ברצפההשכיבה,הגוףחלקיבכלמכות,הזמןכלמכותנתנו,שאלו,דיברו.קשהמאוד

הראשאתומטיחבשערותמושך,באשכיםמכות,(הקודמתבחקירהכמו)וחניקה

לשולחןוכשגבי,לשולחןצמודאותיהעמידומסויםבשלב.ברצפה,בקיר,בשולחן

במשהונוגעתשהאצבעהרגשתי.אותוותפסשלךלבוהןקרהמהאמרמאחורמישהו

עלאותוומטביעדיועליושםהבוהןאתלוקחמהםאחדוראיתיהסתכלתי,רטוב

צעקתי,לאחורקשורותבידייםאותוולגלגללמשוךהצלחתיאחדנייר.לבניםניירות

אצבעיבטביעותמוחתמיםלבניםדפיםשני.השולחןאתוהפכתיבכתףאותוודחפתי
ישב"אבר'גאבו"(עליהשתלטונכוןיותראו)אותישהרגיעואחרי.אצלונשארו
זריקת,1986מאיח"לפתהשתייכות:במודהשאניוגםבשמיהודאהלכתובוהתחיל

את.ברמאללהבהפגנההשתתפות,נשקהחזקת,ישראלירכבכליעלמולוטובבקבוקי
.מהחדרויצאכןגםלקחהנוסףהלבןהנייר

חזקיםבכאביםלראשונההרגשתי,30:12עדאוחצותעדבערךשנמשכה,זובחקירה
אותיהעבירו.הקשרללאדיברתי,טובראיתילא,חלש,מטושטשהרגשתיבראשמאוד
הארוןבתוך-מיםעלישפכו,שםהתאספוהחוקרים,מ"ס80עלמ"ס90ארוןלתוך

הייתישם)בארוןאותיהשאירולאמצביאתכשראו.הקאתי,קשוראךשקללאהייתי
.וישנתיהלילהכלשםנשארתי.לצינוקאותיוהעבירו(שעהמחצייותרלא

בדקשםהרופא.קשורהייתישבתוכוצבאיאמבולנסבתוךלסורוקהאותיהעבירו
.7.7-בהיהזה.מיידניתוחלעבורחייב[1שאניואמר,דםושטףבגולגלתשברוגילה

שוטרליחיכהלדהרייההראשיתבכניסה.לדהרייהאותיהחזירואז,7.11עדאושפזתי
שאלהוא.לרופאאותילקח.כניסתיעםשהפקדתיהאחריםוהדבריםשליהבגדיםעם

.כןאמרתי.עצמיבכוחותהביתהלהגיעאוכלאם

,5.31-בהאדוםהצלב,(החקירהסיוםאחרייום)6.11-בבדהרייהאצליביקרהדין-עורך

.הפרטיםאתרשמוהםכך-אחרוכשבועיים

.כלשהיעבירהבגיןאישוםכתבכלהוגשלאק'טאונגד
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וחתקאוח*הראכאבי,פיר*חיתחנחוחשלאחרמהלך

lpon

.שחרורוייזםחוגאוחפרים.
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המשפטיתהמערכתוהגבלותביקורת.5

זהבפרק.הישראליבחוקוחקירהמעצריםעלהפורמליותהמגבלותאתתיארנואיבחלק

שערכנוומראיונותהנושאאתמבחינתנושעולהכפיאלהמגבלותשלבאפקטיוויותנדון

.דין-עורכיועםעציריםעם

לאשעצוריםכךעלובהקפדההחוקשלטוןעלבשמירהמכריעתפקידישלשופטים
:דרכיםבשלושהוגניםחקירהכלליעללשמוריכוליםהם.חקירתםבמהלךיעונו

הם,שנית,דינו-עורךאתלפגושעצירשלזכותוקיוםעלהאחראיםהםשופטים,ראשית
,חקירהלצורכימוצדקתמעצרוידי-עלאדםשלחירותושלילתהאםמחליטים
,ומרצוןבחופשיותניתנוחקירהכדיתוךשניתנוהודאותהאסהקובעיםהם,ושלישית
שימושאואיומיםעקבשניתנומשוםפסולותשהןאו,המשפטבביתקבילותולפיכך

.באלימות

:חקירהבעתדינם-עירניעםעציריםפגישתמניעת.א

ייעוץלקבללהםלאפשרשנועדהיסודזכותהיאדינם-עורכיעםעצוריםשלפגישה
עםפגישה.מהמעצרשחרורבקשותבהגשתלהםולסייע,המשפטיותזכויותיהםבדבר

.העצוריםשלוהפיסיהנפשישלומםלהבטחתגםחשובההחקירהבתקופתהדין-עורך

הניתוקבמצב.באלימותבהםנוהגיםשהחוקריםבמקרהלהתלונןלהםמאפשרתהיא

,לכלאשמחוץעולםעסיחידיקשרהואהדין-עורכיביקורהעציריםנמצאיםשבו
.לושדואגמישישהעצירלהרגשתוחשוב

.המעצרמתחילתשעות48בתוךשופטלפנימבוגרעצירמובאבישראל,שהסברנוכפי
יראהששופטבלאיום18עדהעצוראתלהחזיקהאפשרותלשלטונותניתנתבשטחים

אתלהאריךניתןכ"השבבקשתפי-על.דינו-עורךאתשיפגושמבלייום30-ו,אותו

צבאישופטהחליטאם-יום90שללתקופהעדהדין-עורךעםהפגישהאיסורתקופת

.54"זאתמחייבתהחקירהטובת"ש

שלמובהקותמסיבותרקדינו-עורךעםעצירפגישתלאסורמותרהחוקפישעללמרות
30במשךהביקוריםנשלליםהנחקריםהעציריםמרובשלמעשההרי,החקירהטובת

טועיםוחוקריםשסוהריםעד,כך-כלשכיחיםפגישהאיסורי.למעצרהראשוניםהימים

.הדין-עורכיעםפגישהלאסורישלחקירהמועברשהעצירמקרהשבכלוחושבים

.וחתוםבכתבכשהואבדברלנוגעיםלהימסרחייבפגישהאיסורצוכיקובעהחוק

אתלפגושיכוליםהםאיןכיהכליאהמתקניבשערירקמתבשריםהדין-עורכיבפועל

.כךעלהמעידמסמךכללהםניתןולא,לקוחותיהם

לממשלההמשפטיהיועץאלהאזרחלזכויותמהאגודהבריסקמןדנהד"עושלמכתבה

המקריםמןמאודושברבים,לשגרההפכודין-עורכיעםפגישהשאיסוריכךעלמעיד

האזרחלזכויותהאגודהמכתב)ממשיתסיבהכלללאפגישהאיסורצווימוצאים

,כלאבתיכמהעםטלפוןשיחותבשורתגילוהאגודהשלהדין-עורכי.(12.?.90,בישראל

האוסרצושקייםבלאדינם-עורךאתמלפגושנועים,כבהקירההנתוניםעציריםכי
עללערערכדיץ"לבגהאזרחלזכויותהאגודהשפנתהפעםבכל,אחדמקרהלמעט.זאת



במקריםגם.לקוחותיהםעםלהיפגשהורשוהדין-ועורכי,הצובוטלפגישהאיסורי
ץ"לבגלערערמתכוונתהיאכיוהודיעההפרקליטותאלטלפוניתהאגודהפנתהשבהם
.דינו-עורךעםלהיפגשהורשהוהעציר,האיסורצובוטל

הפלסטיניםהדין-עורכיכלומר,ישראלידין-עורךידי-עלרקלהיעשותיכולץ"לבגערעור
העצוריםלרובשבשגרהכדברהניתניםפגישהאיסורצוויעלמלערערמנועים

.הנחקרים

ערעוריםאולם,פגישהאיסוריעלבערעורלדוןהמחוזיהמשפט-ביתרשאיבירושלים

המשפטמערכתלהתערבותמאודקלושסיכוירואיםהדין-עורכישכן,ביותרמעטיםאלה

עלרקלא-בערבותשחרורלבקשהדיןעורכינוהגיםבשטחים.כ"השבבשיקולי
שהדיוןמשוםגםאלא,משפטםתחילתעדהעציריםלשחרורולהביאלנסותמנת

הנפשימצבםעלולעמודהעציריםאתלפגושיחידההזדמנותהואמשפט-בבית

.והפיסי

אתמביאיםהשלטונותאיןרבותפעמים,חוקפי-עלעליהםהמוטלותהחובהלמרות

.בערובהלשחרורבבקשההדיוןבעתהמשפט-לביתהעצורים

שבהםמקריםעשרותבצלםתיעדהמערביתבגדההצבאיהשיפוטמערכתעלח"בדו

מהשופטיםאודין-מעורכילמנועהדרכיםאחתזוהי.המשפטהלביתהובאולאעצירים
עלמוריםהםאיןאולם,אלהסדרים-איעלמתלונניםהשופטים.מצבסעללעמוד

56.התופעההישנותשימנעואחריםצעדיםכלעלאו,העציריםשלשחרורם

מעצרהארכת.ב

אתמשרתהואאםרקהחוקפי-עלמוצדקוהוא,אדםשליסודבהירויותפוגעמעצר

שיבושמניעת,החשודשלבריחתומניעת,יעילהחקירההבטחת:הלגיטימיותמטרותיו

57.הציבורשלוםעלושמירה,וחקירהמשפטהליכי

-אדםשלחירותושלילתהאםלשקולאמורחשודשלמעצרבהארכתהדןשופט

.הללוהלגיטימיותהמטרותבשלמוצדקת-לדיןהועמדלאעודכלמפשעכחףהמוחזק

הארכתבדיוניהקשורותבעיותשלושעולות,דין-עורכיעםומשיחות,המחקרמתוך
.דין-עורכיבנוכחותמעצרבהארכותדיוניםשלקיומםעלהקפדה-אי:ראשית.מעצר
מצבולמרותמעצרהארכותושלישית.מהנדרשארוכותלתקופותמעצרהארכת:שנית

.העצורשלהנפשיאוהפיסי

דין-עורךנוכחותללאמעצרהארכת(נ

כללאורךדינם-עורכיאתמלפגושהעצוריםמנועיםהמקריםמןשברביםמכיוון

לשחרורבבקשההדיוןבעתהמשפט-לבתימובאיםאינסגםוהם,החקירהתקופת

עלולדווחהדין-עורךאתלפגושראשונההזדמנותהואמעצרבהארכתהדיון,בערובה

.והמעצרהחקירהתנאי

ברביםאולם,השופטיםלפניהעצוריםכללבדרךמובאיםמעצרבהארכותדיוניםבעת

.בהיעדרםמתקייםוהוא,הדיוןמועדעלהדין-לעורכימודיעיםלאהמקריסמן

יובאולאשעצירים"ביטחוניותמסיבות"לבקשיכולכ"שהשבלצייןראוי
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בתאלאהשופטידי-עלמתבצעתמעצרהארכתרביםבמקריםלכן.המשפט-לבית

.הכלאבתוךאלאהמשפט-בבית

כלאודין-עורךשיפגושמבלישבועותבמשךעצורלהיותיכולשאדםמצבנוצרכך

ואפילו45-ל,30-למעצרהארכת58.מעצרואתשהאריךולשופטלחוקריופרטאחראדם

59.םשוחרריהמהמרואייניםשלשלנוהמידגםבקבוצתביותרשכיחההיאיום70-ל

בלאהתבצעוהמעצרהארכותכל].הוארךהמרואיינים24מתוךאיש21שלמעצרם

הסכימוהאחריםבכל,יום25-בהמעצרהוארךאחדבמקרה.[הדין-עורכינוכחות
.יום30-60שלמעצרלהארכותהשופטים

מוחלטבבידודנתוןהיהראשוניםיום1990.22ביולינעצר,משכם,22בן,צלאח

חקירהביןביוםשעות12-כלמשךלכסאוקשירה,קללות,מכותשכללהקשהובחקירה

נוכחותבלאיום30.במעצרואתשהאריךשופטלפניהובאו18-הביום.למשנהאחת

.אישוםכתבנגדושהוגשמבלישוחררמאוחריותרימיםארבעה.דין-עורך

מהנדרשארוכהלתקופהמעצרהארכת(2

.לגיטימיותלמטרותרקמעצרלאפשראחריותמוטלתהשופטיםשעלכךעלעמדנו

תמידהדבראיןבשטחיםבמציאותכיעלההמשוחרריםהעצוריםעםהראיונותמתוך
לפנירבזמןהשתחררוהעצוריםשבהםמשלושהאחדהוא(לעיל)צלאחשלמקרהו.כך

.החקירהלצורךלהחזיקםאפשרשהשופטהמועד

-החקירותלאגףכשחזר.(דין-עורךנוכחותבלי)יום50-בהוארךמעצרוכימספרראול

צחקעופר.יום50-באמרתי.מעצריאתהאריכוימיםלכמהעופרהחוקראותישאל"
אתלךשיאריכוביקשתיאני.מאיתנויותראותךשונאהשופט,וואי,וואי:ליואמר
."בחודשרקהמעצר

,ארוכהלתקופהמעצרהארכתעלמחליטיםשהשופטיםרקלאכיעולההראיונותמתוך
המעצרימי18שבמשךלמרות,המעצראתמאריכיםהםרביםשבמקריםאלא

המעצרהארכתכידיווחומרואייניםארבעה.העציריםנחקרולאכללהקודמים

למרות,יום45-בהוארךאסעבשלמעצרולדוגמאכך.כללייחקרושהםמבליהתבצעה
תקופתשתמהלפנירביםימים,מכןלאחרימים18שוחררהוא.החלהטרםשחקירתו

.השופטשאישרהמעצר

אלימותהופעלהשכלפיהםעציריםשלמעצרםהארכת(3

להםמאפשראינוהנפשיאוהפיסישמצבםעצוריםשחרורעללהורותרשאיםשופטים
.חקירתםבמהלךנפצעוכישנראהאו,הכלאבתנאילעמוד

אףוחלקםישראלייםחולים-בבתיחקירתםבמהלךאושפזומהמראוייניםשחלקלמרות

שסירבשופטשלאחתהתערבותולו,היתהלא,הבריאותימצבםבשלמהכלאשוחרר
.הנפשיאוהבריאותימצבובשלעצירלטובתפסקאומעצרלהאריך

השופט.המשפט-לביתהגיעשהואמבליבחודשהוארךאסמעילשלמעצרו,כןעליתר

למרות,ברכאתשלמעצרוגם.העצירשלבתאושביקרבעתהמעצרהארכתעלהחליט
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.לדיןשהועמדמבלישוחררהואחקירהימי60בתום.בתאוהוארך,הקשההפיסימצבו

.עזהלכלאונלקחבספטמבר25-בנעצר,'בוריג-אלהפליטיםממחנה,5.14בן,*.מ.ע.פ.ר

קשיילווהיוהשתעלהואהקשוחמהטיפולכתוצאה.אחדליוםלמקררהוכנסהוא
9-בבשבועהתצהירממנוגבתההיא.שריק-פלגתמרהדין-עורכתאתכשפגשנשימה

גםהיא.ובתכיפותהרבהוהשתעלבקושידיבר,חיוורהיהכיוסיפרה,1990בנובמבר

:להסיפרהוא.ומטושטשתשושנראהשהואציינה

30-ב,חושבאני,היהזה.יום120-בהאריךהשופט.מעצרלהארכתאותיהביאוהס

בגללשהודיתילשופטאמרתי.בנזיןוקניתיאבניםשזרקתיאמרהשופט.באוקטובר

.נכוןלאושזהשליוהמצבהמכות

.דין-עורךנכחלאהמעצרבהארכת

"מרצון"ושלא"בחופשיות"שלאשניבטהודאותשיקניסת
-נפשילחץיצירתתוךאו,באלימותבאיוםאובאלימותשנגבוהודאותהחוקפיעל

שימושידי-עלהודאותנגבושניםבמשךכיעולהלנדויועדתממסקנות.פסולות
מסקנותפרסוםמאז.קבילותההודאותכיפסקוהמשפטבתיאך,פסוליםבאמצעים

להכירשלאיתרההקפדהתקפידהמשפטשמערכתלחשובהיהניתןלנדויוועדת
עדויותפסילת.ואלימותאיומיםהפעלתתוךנגבוכיחשדשישהודאותבקבילות

לגבייתחוקיותבלתיבדרכיםלהשתמששלאלחוקריםתמריץמהווההיתהכאלה

.עדויותאוהודאות

שללקבילותןלהתנגדכדייגברזוטאבמשפטיהשימושכילחשובהיהניתן,לכאורה

.ספורותזוטאבמשפטיוההצלחות,ביותרמועטיםהזוטאמשפטיבפועל.הודאות

הםשאיןלכךעיקריותסיבותשלושישכילנוהבהירושוחחנושעימםהדין-עורכי
.פסוליםבאמצעיםשנגבתהעדותפסילתאוזוטאמשפטמבקשים

ח"שדולמרות.קלושיםזוטאבמשפטלזכותהסיכוייםכימוריםהעברתקדימי,ראשית

כמעטמאמיניםהשופטים,המשפט-בביתמשקריםשהחוקריםכךעלהצביעלנדויועדת

.רפואייםחות"דוכגוןעדויותמציגהההגנהאםגםמתקייםזהמצב.לגירסתםתמיד

עדיםשלבהודאותשימושעושיםקבילהבלתיוהיאנפסלתשההודאהבמקריםגם

.החשודאשמתאתלקבועכדיהמשפט-לביתמחוץשניתנו

כבדיםעונשיםהנאשמיםעלהשופטיםגוזריםזוטאבמשפטהפסדשלבמקרה,שנית

שזהמסכימיםהדין-עורכיכלאך,זאתלאשרסטטיסטייםנתוניםלנואין.מהרגיל

הדין-בפסקיומתייחסים,שהודואלהשלבעונשםמקיליםשופטים.בפועלהמצב

אין,זוטאמשפטשנוהלבמקרה,כךעלנוסף.הנאשמיםמצד"הפעולהשיתוף"לשלהם
."המשפטביתשלבזמנוחיסכון"שלהמקובלתהטענהאתלהעלותאפשרות

הנאשמיםשלרובםשרובמכיוון.רביםחודשיםאורכיםזוטאמשפטי,שלישית

לתקופתמעברמעצרםאתלהאריךעלוליםזוטאמשפטי,ההליכיםתוםעדעצורים

תצהירנתןל"שהנלמרות,השםשלהתיבותראשיאתרקכאןמביאיםאנוקטיןהיותובשל*

.המלאיםהפרטיםעםלממשלההמשפטיליועץהועברהותלונתו,המלאבשמובשבועה
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באחדלמשלכך.זוטאמשפטלערוךתבעואילולאעליהםנגזרתשהיתההמאסר

שוחררו,אבניםזריקתבעווןנאשמיםשלושהלדיןעומדיםשבו,בעזההמשפטים

משפטשביקשהשלישיהנאשםשלומשפטו,דינםגזראתשריצולאחרמהכלאשניים

.החלטרם,זוטא

אינםועציריםלאיבודהולכיםתיקים,לדיוניםמגיעיםאינםהתביעהשעדימכיוון

בדף.ממילאהארוךהמשפטיההליךאתמאריכיםזוטאמשפטי.המשפט-לביתמובאים

נדחהזוטאלמשפטבקשתםשלאחרעציריםארבעהעלבצלםדיווח1990מאיהמידע

במקרה.משנתייםארוךהיההמשפטלפניומעצרםפעם20-מלמעלהשלהםבתיקהדיון

דיןגזרעליהםיוטליפסידושאםבכךמסתכניםהם,זוטאמשפטמבקשיםשהעצירים

.מהרגילכבד

לדיןוהועמדה87.1.20-בנעצרה,ילדיםלשניאם,33כבתאלמנה,בקרהאבופטמה

,הודאותיהקבילותנגדטענותהעלתהמשפטהבמהלך.בעזהצבאימשפט-בבית

.כ"השבחוקרימצדמיניאופיבעלתהתאנותעלוהתלוננה

,עזהלרצועתל"צהמפקדבידיחתומהחיסיוןתעודתהוגשההזוטאמשפטמשהחל

אשרכלעלוכן,כ"השבשלהחקירהשיטותעל,כ"השבאנשיזהותעלחיסיוןהמטילה

צואתלבטלבבקשהץ"לבגפנתהבקרה-אבו.בקרהאבופטמהשלבחקירתההתרחש

.כ"השבאנשיעדויותכלולותשבהםהזוטאמשפטמפרוטוקולקטעיםולפרסםהחיסיון

מהמקובלארוכהמאסרלתקופתנדונההיאבינתיים.משפטיבהליךעדייןעתירתה

.נדחתההמאסרמתקופתשלישלקיצורובקשתה,לשלהדומיםבמקרים
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תלונות.6

חקירתבמהלךעינוייםאוהתעללותעלרשמיותתלונותמגישיםמעטיםפלסטינים

.כ"השב

שהצבאלמרות.בתלונותהטיפולעלאחראיומילפנותגוףלאיזהלדעתקשה,ראשית

מסרביםהם,חקירותמתנהלותשבהםמעצר-בתיועלכלא-בתיעלאחראיםוהמשטרה

או,(הממשלהראשמשרדדרך)הביטחוןששירותכך.כ"השבפעילותעלאחריותלקחת
הכתובותהםהאדוםהצלבשללאומי-הביןהארגוןאו,לממשלההמשפטיהיועץ

.לתלונות

הםשכןלהתלונןמהססיםקשיםמעצרותנאיחקירותשעברוהעצירים,שנית

.להתלונןשלאבמפורשמוזהריםחלקם.כ"השבאנשימצדחוזרתמהתעללותחוששים
הוזהר,צבןיאירכ"וחשריק-פלגתמרדין-עורכתידי-עלהוגשהשתלונתו,שאפיאיימן

בית,צמללאה[דין-עורך],לכנסתשרצהפלגתמר":תועיללאשהתלונהחוקריוידי-על
."יעזורלאדברשום-המשפט

בתועלתמאמיניםלאפשוטהעציריםרוב,חוזרותמהטרדותחששבליגם,שלישית

.תלונותשבהגשת

חלקהמהוויםהעצירים14מתוך12בשםתלונותהגישהשריק-פלגתמרדין-עורכת
לממשלההמשפטיליועץשלחההיא.בכלאאצלםשביקרהלאחר,שלנומהמידגם
חוקריםשלכינויים,תאריכים,החקירהשיטותעלפרטיםשכללובשבועהתצהירים

אחרי.תשובהקיבלהטרםהיא,1989בדצמברנשלחהראשוןשמכתבהלמרות.וכדומה

במכתביפנינואנוגס.התלונותפרטיאתשובלשלוחהתבקשההיאתזכורתמכתבישני
1991מארסבתחילתנענינו1990מנובמברמכתבנועל.לממשלההמשפטיליועץתזכורת

שלחאמנסטי.'גבנספחהתכתובתאתמביאיםאנו.לטיפולהועברשהנושאלנווהובהר

אולהתעללותעציריםטענותעלהאחרונותבשנתיים"דחופהפעולה"מכתבי22

לעינויביחסקריאות5הארגוןפרסם1990לנובמבר1989נובמברשביןבשנה.עינוייכ

מהמשטרהבמכתב.תשובההארגוןקיבלאחדבמקרהרק60.חקירהבמהלךפלסטינים

.מוצדקתנמצאהלאשהתלונהמשוםנסגרשהתיקנאמר

בשנתשונותלרשויותפניות30הכולבסךשלח"בישראלעינוייםנגדהציבוריהוועד"
מהןלקבועעדייןקשה.בחקירהלהתעללותהטועניםפלסטינים22בדבר1990

,לממשלההמשפטיהיועץמשרדכמו,מסויימיםגופים.אלהמכתביםשלההשלכות
ראשכמואחרים(.נוסףמידעוביקשוחקירהפתיחתעלדווחו).מאחריםיותרהגיבו

.התלונותקבלתאתאישרולאאף,כ"השבעלהממונה,הממשלה

.לדיןהועמדווחוקריםהתלונותנבדקוהאחרונותהשניםבשלשמסויימיםבמקרים

אולם,לדיןלהעמדההביאהתלונהבו(3מקרה,שהאביריאד)אחדמקרההצגנו

שלמסודרתהליךעללהצביעיכוליםאנואין.הכללעלללמודאפשר-איזהממקרה

פניותינואם.להגשתןויחידהאחתכתובתאפילואין.לתלונותוהתייחסותבדיקה

להניחיש-נענותלא,בישראלהאזרחלזכויותהאגודהשלפניותכמו,ונשנותהחוזרות
61.פחותנאותלטיפולזוכותדינם-עורכיאופלסטיניםשלשתלונות
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סיעם.1

.אנושיובלתיאכזריוטיפולעינוייםלגביההגדרותאתסקרנוח"הדושלהראשוןבחלקו

לגבותמנתעל-נפשיאופיסי-וסבלכאבשלמכוונתגרימהכוללותאלוהגדרות

גופיםשלבהכרזותוכן,האדםבזכויותהעוסקלאומי-הביןבמשפט.הודאהאומידע
כלמתיריםאין,הכללמןיוצאוללאמוחלטהואעינוייטעלהאיסור,ם"האוכגון

.חוקיתאומוסריתהצדקה

זוהתחייבותה.הללולאומיים-הביןלאיסוריםבמחויבותהספקהטילהלאישראל

לשםציבורעובדיידי-עלבכוחשימוש.הישראליהפליליבחוקבמלואהמשתקפת
כפי)רשמיותהגבלותישנןכןכמו.בחוקברורובאופןבמפורשאסורהודאהחילוץ
קבילותןלגבי,(השוואהבנותחוקיותבמערכותהנמצאותמאלופחותנוקשותהנראה

שלפעילותה.אלולחוקיםלחלוטיןכפופיםכ"השבאנשי.בכוחשהושגוהודאותשל

תחתחותרת,האינתיפאדהשלשנותיהשלושבמהלךובעיקר,הצבאיתהמשפטמערכת

תוךמעצרשלהארוכההתקופה.הישראליתהחוקבמערכתהקיימיםוההגנותהאיסורים

0)מהעולםניתוק

~

והקושי,כ"לשבהניתנותהנרחבותהסמכויות,(08וחטחוהו00חו
התעללותשבהמסגרתיוצריםאלוכל-המשפט-בביתעדויותשללקבילותןבהתנגדות

.שתיבלםמבלילהתקייםיכולהעצוריםכלפי

שיקרוכ"השבאנשיכישהוכיח1987משנתלנדויועדתח"דומסקנותאתסוקריםאנו

מגנהשהיאאףעל.הודאותגבייתלשםבכוחשימושבדברשיטתיבאופןהמשפטבבתי
אנו.חקירהבשעתכשיטה"מתוןפיסיכוח"בשימושהוועדהאשרה,הזההנוהגאת

החמורותההשלכותעלומצביעים,הוועדהלנימוקיוהמוסריהחוקיהבסיסאתמבקרים

שינויבאמצעותלאנעשההסנקציהביטול.בכוחשימושנגדהסנקציותביטולשל

קווים"שלסודיתבמערכתהכלולותאדמיניסטרטיוויותהנחיותידי-עלאלא,החוק

."מנחים

תמידשלאלמרות.ובעינוייםבהתעללותהשימושבדברקודמותטענותמסכמיםאנו

נגדכיספקללאמצביעותהללוהעדויות,אמינותמידעאיסוףשיטותעללסמוךניתן

לבתשומתמפניםאנו.ועינוייםכהתעללותהמוגדרותשיטותהופעלופלסטיניםעצורים

השניםבשלושמקרים5)חקירהבמהלךמחשידותבנסיבותהמוותמקריאלמיוחדת

לוהידועאתמגלהאינואשרהרפואיהצוותשללגינויהראויהולהתנהגותו,(האחרונות

.התעללויותעל

מסוימיםשבמקריםוהעובדהלנדויועדתדיווחהעליהןההקירהדרכי:העדויותסיכום

.הנושאבדיקתחשיבותעלמצביעים,חוקריםנגדאישום-כתביהוגשוהתעללותשל

כ"השבהשתמששבהןחקירהשיטותבדברמחקרנותוצאותאתפורשיםאנו,'בבחלק

26ביניהם.עזהמרצועת12-והמערביתמהגדה29:איש41ראיינו.1990-1988בשנים

מעצר-מרכזי10המידגםהקיףהכולבסך.במעצרשעדיין15-ולאחרונהרקשהשתחררו

.סוהר-בתיאו



כל,למעשה.שגרתיותאףאולי,נפוצותחקירהשיטותמספרעולותמראיונותינו

אוכללמניעת;בפגיעהולאיומיםלהשפלותמילוליתןלהתעללותנתוניםהיוהמרואיינים
,ארוכותלתקופותכפויהלעמידהארוכותןתקופותלמשךבשקהראשלכיסוי;ושינה

;(שבח-אל)קשורותורגליהםהגבמאחוריכפותותכשידיהם,סגורבשטחלעתים

כליאהשלממושכותתקופותי(לדוגמא,"הבננה"כפיתת)כפיתותשלכואבותלצורות

חמורותלהכאותוכן;("המקרר"או,"הארון")ומיוחדיםקטניםבתאיםכואבת

שיטות.()4נ;,],נ,טיפשחייבופגיעותלעתיםשגרמוהכאות)הגוףחלקיבכלוממושכות

פעולהנפי-משי.,'-עעבאלימותושימוש,כפויפיסיתרגולכללופחותלנודווחשעליהם
מזהרעלטיפולחשופיםעזהברצועתהעציריםהיוכלליבאופן.המעצרבתאישנשתלו

.הגדהעצירישל

וגם,אישוםכתביהוגשוהמשוחרריםהמרואיינים26-ממחציתנגדשרקלזכורחשוב

למידגםסטטיסטיניתוחשלבמגבלותבהתחשב.בלבדקלותעבירותלבסוףכללואלו

ובין,אחדמצד,ועוצמתה,משכה,החקירהסוגביןהבדליםמצאנולא,כך-כלקטן

שראיינומיכל.האחרהצדמן,לדיןהועמדהעברייןהאםאו,האמורההעבירהחומרת
.הוכולאחדפרטכולםלמשלכך,אחראוכזהאכזריליחסזכה(אחדמקרהלהוציא)

.כאבלגרוםשנועדומיוחדיםבמכשיריםלשימושעדותכלמצאנולאזאתלעומת

נמצאלא,(עצוריםשעודםעזהמקבוצתשלושהאושניים)ספוריםדופןיוצאילהוציא

שבעטיה"עוינתחבלניתפעילות"באותה-חשודאפילואו-אשםהמרואייניםבין

."מתוןפיסיכוח"בשימושלנדויועדתהצדיקה

.חקירהבמהלךעינוייםאוהתעללותלגביהטענותעלבביתיםתקףמידעלהשיגקשה

אפשרותאיןאםובמיוחד,הקורבנותשלהמידעאמינותאתבספקלהעמידניתןתמיד

מעשהלאחרהנמסרותעדויות.טענותיהםאתלאששמנתעלנוספותבדיקותלבצע

שלבשמםלפגועבמטרהאובמכווןשלא,דיוקים-ואיהגזמותלעתיםכוללות

כיוון,זאתעם.מציגיםשאנובעדותפרטלכללערוביכוליםאנואיןולכן,השלטונות

ממקורותאינפורמציהעםהוצלבבהםשנמסרוהמידע,בנהירותנערכושהראיונות

עםוכן,(דין-לעורכישניתנובשבועהוהצהרותהאדםלזכויותארגוניםכגון)אחרים

באמינותמשקפיםהראיונותכימאמיניםאנו,רפואייםחות"דוכגוןחיצוניותעדויות

שהעקביותלכךעריםאנו.עצורים41שלהזוהמסוימתהקבוצהשחוותההחקירותאת

להיותחייבת(אחריםחות"לדוובהשוואהשלנוהמידגםבתוך)מצאנוכיטועניםשאנו
הרייכוליםהשלטונות,כלומר.גרידאכלליבידעהמשתקפתהעקביותמןיותרקפדנית

לכלידועותהןכי,התקשורתכליידי-עלומופצותמוכרותהללוההאשמותכילטעון

.פוליטיותסיבותבשלעליהןחוזריםהסוכי,הנאשמים

שיטותשלמפורטיםתיאורים:ספציפיתיותרהרבההיאשמצאנוהעקביות,זאתלמרות
.חוקריםשלוכינוייםמדויקיםפיסייםתיאורים,חקירהחדרישלרישומים,חקירה

-הבננהכפיתת,שבחאל-מיוחדיםשמותקיבלוכברמסוימותשטכניקותהעובדה

שלסוגזהו.שמותיהןפי-עלאותןלסדררקצריך.למקובלותנהפכוהןכמהעדמורה

.משותפתחוויהעלהמרמזתעקביות

,1991מפברוארל"צהדוברנתונילפימייצגוהואזוקבוצהשלניסיונהכמהעד

בממוצע000,25-כ.ההתקוממותתחילתשמאזהשניםבשלושנעצרופלסטינים000,75-כ

רובעברולאלהערכתנו.איש000,15-כשנהמדילדיןהועמדומתוכם.שנהבכל
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.למעצרםהראשוניםהימים18בתוךושוחררויסודיתאוממושכתחקירההעצורים

לא.העוצרהחיילשלהיאהיחידההעדותבהםמהיריםבמשפטיםלדיןהועמדואחרים

000,8-כלהערכתנואולםהנחקריםהעציריםמספרלגבימדויקיםנתוניםלקבלהצלחנו

%20-כלהערכתנו.כ"השבידי-עלחלקם,יותרארוכהחקירהעובריםשנהבכלעצורים

שיטותכיסבוריםאנו.לעילהמתוארותבשיטותנחקרים,שנהבכל600,1-כ,זומקבוצה
.זוקבוצהלגבימיושמותאלה

.יותרלדייקקשההמשוחרריםהעציריםכלשלמייצגמידגםללא

,מצטברשימושבהםנעשהכאשרובייחוד)אלושיטות,רשמיקריטריוןכלפיעל
לשימושמתנגדיםאנואםגם."עינויים"שללהגדרהמתאימות,(ראילשלכבמקרהו

התנהגות"אוהתעללות,אכזריותשלכצורותעצמןעלמעידותאלושיטות,זובמלה

אין,"מתוןפיסילחץ"אלולכללקרואמעדיפיםאנואםאף."הומאניתולאאכזרית

.יותרלמוצדקותהללוההתנהגויותאתהופךהדבר

שלומוסריתחוקיתחובהזוהי,מתרחשיםאכןכאלומעשיםכיחשדרקישנואםגם

המנגנוניםכימראיםמימצאינוכן-פי-על-אף.אותםולהפסיקלבדוקישראלממשלת
התעללויותשלגילוייןלשםלא-מספיקיםאינםבתלונותלטיפולהקיימיםהחוקיים

ששופטיםבמידגמנואחתדוגמאולולהביאיכוליםאיננו.הגבלתןלשםולא,אלו

שלהחקירהאמצעיעלכלשהןמגבלותלהטילמנתעלבאחריותםהשתמשוצבאיים

קבילותןחקירתאו,המעצרתקופתהגבלת,דין-לעורכיגישהמתןידי-עלאם:כ"השב

.ההודאותשל
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המלצות.2

ישנן:יותרמורכבשהנושאאלא.בכךולהסתפק,"העינוייםאתסיימו"לומרפיתויקיים

אתהשורשמןלעקורההיסטוריהכישלון;וטרמינולוגיההגדרותבדברהסכמות-אי
פוליטיתוהתנגדותטרור,בטבעןהצהרתיותמגבלותשלחולשותיהןאתחשףהעינויים

בחברותאפילו-החוקשלמקומואתאמיתייםבמבחניםמעמידיםאלימה

ומיידיותספציפיותהמלצותמספר,כןאם,מציעיםאנו.ביותרהיציבותהדמוקרטיות
האיסוריםעםמסכימהשישראלההנחהעלמבוססותההמלצותכל.במדיניותלשינויים

.בעצוריםוהתעללותעינוייםעלהאוניוורסליים

בעצם.בתוקףנשארותלנדויועדתשלהמלצותיהעודכלביותרבעייתיתהיאזוהנחה

לשמןפרטאשרשיטות,כ"שלהשבלשיטותיו(חוקיתלאאם)שיפוטיתלגיטימציהמתן

:דרכיםבשתיוזאת,הללולמעשיםאופוזיציהכלמקעקעתהוועדה,דברלכלעינוייםהן

-הדבריקשהשלאכמהעד.עינוייםעלהמוחלטהמוסריהאיסורביטולידי-על,האחת

להיותלעצמהלהרשותהיכולהממשלהאין-הגדולהקושיעקבדווקאואולי
אמנסטישלהתוכניתכגוןתוכניתשליישום.הזההאיסורלאכיפתביחסמשמעית-דו

.בתוקףלנדויועדתהמלצותנשארותעודכלאפשריאינו,(אנספח)עינוייםלמניעת

יידעלאלעולםהציבורכיהוועדההבטיחהסודיותנותרושהנחיותיהבכך-השניה
אפשרויותשתירקישנן."הלאומיהביטחון"שלבשמוהמותריםהמעשיםמהם

ועדתשלהמנחיםהקוויםבמסגרתהםזהח"בדוהמתואריםשהמעשיםאו:הגיוניות

או,(להרשותושאיןדבר-לעינוייםתוקףנותניםהמנחיםהקוויםזהבמקרה)לנדוי
עלזהובמקרה)לחםהמנחיםלקוויםמחוץהםכאןהמתואריםאלוכגוןשמעשים

.(הפלילילחוקבהתאםלהיענשלכךהאחראים

אם.שבישראלמזוחמורההעינוייםבעייתשבהןבעולםרבותמדינותישנןכיספקאין

שימושנעשהואיראןעיראק,סוריהכגוןבארצות,כדוגמאהתיכוןהמזרחאתניקח

אתלשנותבכךאיןאך.זהח"בדוהמובאיםאלומאשריותרהרבהברוטלייםבעינויים

שאלת,המוסרייםהטיעוניםידי-עלמשוכנעיםשאינםאלולגביאפילו62.המוסריטיעוננו

חוסר-מרכזיתהיאשקריותהודאותשלהבעיהכאן.חשובהלהיותצריכההיעילות

להשיגמוחלטאיסוריהיהלאאם.בכפיההמושגותובאינפורמציהשבהודאותהתועלת

אתאואמיתותןאתלהעריךמשלואמצעיםהמשפטלביתיהיולא,כאלוהודאות

.שקריותן

אין.ציבוריותלסוגיותהפיכתםהואהללוהנושאיםשלהבהרתםלשםהראשוןהצעד
האמירהידי-עלנעימותלאמבחירותלהתחמקדמוקרטיתבמדינהלאזרחיםלהרשות

קראאמנסטישארגוןמהאתהיוצרת,נוספתחשאיותמולידהחשאיות."ידענולא"
פעילותקוויעלשומרים,שותקיםכ"השבאנשי."עינוייםשלהרחבההרשת"בשם

ושירותמשטרהאנשי,רגיליםחיילים.ציבוריגוףשללפיקוחונתוניםואינם,חשאיים

עוצמיםשהםבכך.שבפיקוחםבבנייניםשמתרחשמהעלמדבריםאינם,הסוהרבתי
הם:הזוהרשתמןחלקהםרופאיםגם.לאשמהשותפיםהם-אוזןמטיםואינםעין

בודקיםהם;לחוקריםהאינפורמציהאתומוסריםהחקירהלפניעצוריםבודקים

,פליליותלעבירותחשאייםלעוזריםאותםהופךזהכל.בהםומטפליםשנפצעואנשים

90



השופטיםגםשותפיםכךעלנוסף.הרפואיתהאתיקהאתבוטהבאופןלהפרלהםוגורם

באמצעיםהושגוכאילוכפויותהודאותמקבליםהםשגרתישבאופןבכך,הצבאיים

.מותרים

קבוצה,הראשונה:עינויים63יבוצעוכיסבירשבהתקיימםתנאיםשלקבוצותשתיישנן

לעצורהצורך;הביטחוןעלאיוםאולאומיחירוםמצב:וחברתייםפוליטייםתנאיםשל

אישרר;(אתניתאו,דתית,לאומית)חיצוניתקבוצהשלהומאניזציה-דהרביםןחשודים
,שנית.דברכלמצדיקאשר"קדושהמשימה"שלקיומהמוסריימןעקרונותלהפרמגבוה
גישהמניעתובייחוד,עציריםבידודשלארוכהתקופה:חוקייםתנאיםשלקבוצה

;דומותפרוצדורותאוהצבאחוקיפי-עלמשפטים;חוקריםלזהותהיכולת-אידיןן-לעורך

שלאוטומטיתדחיה-אי;העצוריםשלהרפואימצבםשלתלויותבלתיבדיקותהיעדר
נהניםשממנהתביעהמפניחסינותשלמה-מידת;עינוייםבאמצעותשהושגוהודאות

.החוקרים

לנוחשוב,סובייקטיוויותעדויותעלמוחלטתבהסתמכותהכרוכההבעייתיותבשל

לחקירותהללוהאובייקטיווייםהתנאיםרלוונטייםשבהלצורההלבתשומתאתלהסב

שבהתקיימםהפוטנציאלייםאוהאופטימלייםהתנאיםרוב.היוםבישראלכ"השב

שלהפוליטיההקשרישנו,ראשית.כיוםלדעתנוקיימים,עינוייםלהתרחשיכולים

אתהמבטל,לנדויועדתח"דושמספקהנורמטיוויההקשרישנו,שנית.הכיבוש

הגבוהההיוקרהישנה,שלישית.באלימותשימושלמנועשנועדוהחוקייםהמחסומים

שהסברנוכפי.נהנההואשממנהציבוריתביקורתמפניהיחסיתוהחסינותכ"השבשל

נובעתסמכותו.ביותרמצומצםרשמימעמדישכ"לשב[(2)4'אפרק]לכןקודם

בלא-(המשפט-בית,ל"צה,הסוהר-בתישירות,המשטרה)אותוהסובביםמהגופים

.אלהגופיםעלהמוטלתלחובהבניגוד-לציבורוחשבוןדיןבמתןחייבעצמושהוא

המעצרתקופותוכן,החקירהמתנהלתשבהםוהחשאיותהפיסיהבידודקיימים,רביעית

.מושלםלהיותיכוללאזהבידוד.החיצוןהעולםעםלהתקשריכולתבלאהממושכות

שחיתותשלשלמהבמסכתכולםמעורביםהופכיםושופטיםחיילים,סוהרים,המשטרה
ההגבלותבעייתקיימת,חמישית.חברתהעללחפותצריכהאחתקבוצהשבהמוסרית
כפי)בישראלאפילו.למעשההלכהחלשותאבל,בתיאוריהחזקותשהן,החוקיות
שנגבולהודאותלבתשומתמקדישיםואינםכמעטהמשפט-בתי(לנדויח"דושהראה

איןוחומרקל.כ"בשבמאמוןאוידעמחוסרכתוצאה-אחרותובהתעללויותבאלימות

מזכויותנהניםעציריםכאשריותרערהתהיהבשטחיםהצבאיהשיפוטשמערכתלצפות

.ציבוריולפיקוחהמשפט-לביתפחותהומחשיפהיותרמעטות

ההמלצותתשע.יותררחביםופוליטייםחברתייםבהקשריםכאןלדוןבאפשרותנואין

:המדיניותשלהחוקיתלרמהורקאךמופנותלהלןהמפורטותשלנו

.לנדויועדתח"דושלהסודייםהחלקיםכלשלפרסום.1

.)incommunicado(מהעולסעציריםניתוקשלהנוהגאתלבטליש.2

לפניחשודיםלהביאישכידורשאשרהישראליהחוקהחלתידי-עלזאתלהשיגניתן

המליצה(17.4א)לנדויועדתגםכילצייןיש.מעצרלאחרשעות48-מיאוחרלאשופט

הנהוגיםיום18-לבניגודוזאת)למעצרםהשמינימהיוםיאוחרלאחשודיםלהביא
.יושמהלאהוועדהשלזוהמלצה.(כעת



.דינם-עורכיעםלהתייעץמלאותזכויותלחשודיםלתתיש-(2)לבהמשך.3

.מספראו/ושםידי-עלעצמםאתלזהותהחוקריםמכללדרושיש.4

.מספראו/ובשםעצמםלזהותהרפואיוהצוותהרופאיםמכללדרושיש.5

,שינויכלללא,תקפותאינןבכפיהשהושגוהודאותכיהקובעהישראליהחוקהחלת.6
שלקבילותןאתהבוחניםשיפוטייםשהליכיםלכךלדאוגיש.הכבושיםהשטחיםעל

.יותרנגישיםיהיו,זוטאמשפטכגון,הודאות

בערביתשנגבוהודאותרק,בעבריתנגבותכשהודאות,היוםהנהוגהלשיטהבניגוד.7

.המשפט-בביתכקבילותיתקבלו

בדברבתלונותלטיפולברורותפרוצדורותבעל,וחיצוניעצמאיגוףלהקיםיש.8

עלחיצוניפיקוחשלמה-מידתעלהמליצהלנדויועדת.מעצראוחקירהבשעתהתעללות

איננואשר,זהפיקוח.(19.4).המדינהמבקרמשרדשלבתיווכובעיקר,החקירהשיטות

באופןלבדוקאמורואינו,כלליתמדיניותשלבבדיקהרקעוסק,יושםאםיודעים

.אינדיווידואליותתלונותעצמאי

קפדניבאופןלאכוף(1)ישכאלוחקירותשלתוצאותיהןבעקבותכיממליציםאנו.9

שימושלעשות(2);באלימותשהשתמשוחוקריםנגדפלילייםאישוםכתביהגשתיותר

.קורבנותלפצותמנתעלהקייםהאזרחיבחוקיותררב

פעולהשיתוףבדברתלונותמיידיבאופןלחקורהישראליתהרפואיתההסתדרותעל.10

נגדמשמעתייםבהליכיםלפתוחעליהכןכמו.בהתעללותאובעינוייםרפואיצוותשל

.כזובמעורבותאשםשנמצארופאכל

מוצקבסיסמספקותזהח"בדושהוצגושהעדויותסבוריםאנו,אלההמלצותמלבד

את.כאןשהובאמהסוגטענותלבדיקתעצמאיתחקירהועדתלהקיםלממשלהלקריאתנו
.לאשראולהכחישישאלהחקירהשיטותשלקיומן
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.(16הערה)"מתוןפיסילחץ"עלעיוןבערבפלדמןאביגדור
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נספחים

'אנספח

עשרה-שתיםבתתוכניתאינטרנשיונלאמנסטיעיבדבעינוייםהמאבקאתלקדםכדי
:נקודות

עינוייםשלרשמיגינוי.1

.לעינוייםהמוחלטתהתנגדותןאתלהפגיןצריכותמדינהכלשלהעליונותהרשויות

בכלנסבליהיהלאבעינוייםשהשימושהחוקבאכיפתהעוסקיםלכללהבהירעליהן

.שהןנסיבות

בודדמעצרעלהגבלות.2

קשרמכלומנועיםמבודדיםהקורבנותכאשרקרובותלעתיםמתרחשיםעינוייםמעשי
לאמץהממשלותעל.בגורלםעלהמהלבררלהםלסייעהיושיכוליםמבחוץאנשיםעם

שכלחיוני.לעינוייםהזדמנותישמשלאמבודדשמעצרלהבטיחבמטרההגנהאמצעי
וסדירהמיידיתגישהושתינתן,מעצרםלאחרמיידשיפוטיתרשותבפנייובאוהאסירים
.ורופאיםדין-עורכי,קרוביםמצדאליהם

סודייםמעצרמקומותאיסור.3

לאחרקרובותלעתים,סודייםבמקומותעינוייםמבוצעיםמסוימותבמדינות

מעצרבמקומותיוחזקושהאסיריםלהבטיחהממשלותעל."נעלמים"הפכושהקורבנות

דין-ולעורכימשפחתםלקרובימצבםעלמדויקמידעושניתן,מוכרים

וחקירהמעצרבזמןאבטחהאמצעי.4

יקבלוהאסיריםכל.והחקירההמעצרסדריבענייןשוטפתביקורתלקייםהממשלותעל

יש.בהםהטיפולעללהתלונןהזכותכולל.זכויותיהםעלמידעמעצרםלאחרמייד
חשובאמצעי.המעצרבמקומותעצמאייםפיקוחגורמישלסדיריםביקוריםלקיים

.החקירהעלהממונהמזולמעצרהאחראיתהרשותהפרדתהואעינוייםבפנילהגנה

עינוייםעלדיווחיםשלתלויהבלתיחקירה.5

משואוללאביעילותייחקרועינוייםעלדיווחאותלונהשכללהבטיחהממשלותעל

בפנימוגניםיהיוועדיםמתלוננים.ומימצאיההחקירהלשיטותפרסוםלתתיש.פנים
.הפחדה

עינוייםתחתשהוצאובהודאותהשימושאיסור.6

קבילותתהיינהלא,עינוייםתחתשניגבואחרותוראיותשהודאותלהבטיחממשלותעל

.משפטייםבהליכים

בחוקעינוייםאיסור.7

.הפליליהעונשיןבחוקעונשיןבנותעבירותיהיועינוייםשמעשילהבטיחהממשלותעל

כולל,שהןנסיבותבכלעינוייסעלהאיסוראתלהתנותאיןלאומי-הביןלמשפטבהתאם

.אחרחירוםמצבאומלחמהמצב
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הכשרהנהלי.8

בומקוםבכל,יימצאושבומקוםבכליחולזהעיקרון.לדיןיועמדולעינוייםהאחראים

למבצעי.תהיהאשרקורבנואוהפשעמבצעשללאומיותםתהיה,הפשעבוצע

."מזבחקרנות"היולאהעינויים

הכשרהנהלי.9

באסיריםטיפולאוחקירה,במעצרהעוסקיםאלהשלהכשרתםבמהלך,להבהיריש

פקודהלכללסרבעליהםחובהכילידיעתםלהביאיש.פליליתעבירההםשעינויים

.עינוייםלביצוע

ושיקוםפיצויים.10

טיפוללקורבנותלתתיש.כספייםלפיצוייםזכאיםיהיוונתמכיהםעינוייםקורבנות

.רפואי

לאומית-ביןתגובה.11

שהואשמוממשלותאצללהתערבכדיהאפשרייםהצינורותבכללהשתמשהממשלותעל

שלדחופהלחקירהשישמשממשלתי-ביןמכניזםלהקיםיש.בעינוייםבשימוש

שעיסקותלהבטיחממשלותעל.כנגדםיעיליםצעדיםולנקיטתעינוייםעלדיווחים

.בעינוייםהשימושעליקלולאאימוניםתוכניותוכן,וביטחוניצבאיאופיבעלות

לאומיים-ביןהסכמיםאשרור.12

נגדותרופותהגנותהמכיליםלאומיים-הביןההסכמיםאתתאשררנההממשלותכל

ופרוטוקול,ופוליטיותאזרחיותזכויותבדברלאומית-הביןהאמנהכוללעינויים

הנקודותעשרה-שתיםתוכנית.פרטיותתלונותהגשתהמאפשר,לההנלווההבהירה

.עינוייםלביטולמהמערכהכחלק1983באוקטובראינטרנשיונאלאמנסטיידי-עלאומצה
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'בנספח

לאמשוררים,המרמןואילנהרוזןרולישלספרומתוך,"יוסישלעדותו"מתוךקטעים
.1990,עובדעם:אביב-תל,שיריםיכתבו

,בקיבוץבמפעלעובד,בתותחניםסמל,28כן,יוסי

,נלךבוא,כיפקעלא':אמרתי.מבסוטהייתידווקא,המילואיםאתכשקיבלתי,אני
הייתיאני,כקיבוץשאנישאפילו,לךלהגידצריךאני'.הצורהאתלהםנכסה

.לרפולהצבעתיאזלהםהאמנתילאכברכך-אחר,ליכורניקהייתיקורם,ליכורניק
הואלערביםמשהועושיםשהיותמידכי,שרידיוסיהיהשונאהייתישהכיוהאיש

אתלהרוגצריך,מתערבתמיראתהמה,קיבינימאט':אמרתיואני,מתערבהיה

:אמרתיהמילואיםאתכשקיבלתי,וככה'.שלהםהמדינהלאבכללזה,.האלוהאנשים

מתערכיתשמעואם,ה'חבר':אמרתישליה'לחבר'.להםונכניסנלך,מאודטוב'

'.אותוהרגיוסיזה,תדעו,בעזה
,שתייםבאנצאר,חוףבפלוגתנהיהשאנחנולנואמרוושם,לצאליםיצאנוככהאז

והיה,חוקותרוחותהיו,גשםירד.קשהמאוד-מאוריוםהיהזה.בכלא,בעזה

,עושיםמהבדיוק,אחרסרן-רבמאיזה,תדרוךוקיבלנולשמההגענו.קרנורא-נורא
כריתוך.חקירות-לאגףנכנסתיהראשוןביוםאניואז.במקוםלסיוראותנוולקחו

אותועד-שקבוצהשםרואהאני.חקירות-לאגףהצצתי,סרן-הרבעםשלנוסיור

נכסחהפהאתשיפתחמי,פהאנחנו,כיפקעלא':אמרתי,כיףכזההרגשתירגע

,חקירות-לאגףשנכנסתיאיךאבל'--אני':אמרתי,רגעאותועד,ממש.וכזה',אותו

וככה,עומריםשםהאנשיםאתרואהואני,הסיורכריתוךחקירות-האגףררךעברתי

גםסגורהיהמסוכןשהיהמי,סגוריםהיווהם,יחפיםהיומהםחלק-ו,רועדים

.בעינייםוכמונן,ברגלייםוגםבידיים
נוראוזה.השמיםכיפתמתחת,פתוחההרחבה.סביבחדריםוזה,פתוחהרחבהזו

.מעטעור,כןליאמרו,לשמורכרילפהלבואאוכלאניאםביקשתי,אוחיסיקרן
.בפניםקורהמהלראותאותיסיקרן.התנדבתיאני,מתנדביםביקשו

היה,חקירות-החרראתכולל,מכלאהכל.צבאישוטרשםראיתי,לשמההגעתי

מספרהיהאסירלכל,מספריםדףלקבלפשוטהיהזהשלוהתפקיד.צבאישוטרשם

.ספירותגםהיופעםכל.לוודאכדי,בשםעונההואואז,במספרקוראיםהם,אישי
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מהעירדווקאחבר.חברועודאני,בפניםנכנסתי,חקירות-באגף,אזאופן-בכל

ומדבריושבככהאניאז.נעים-לא,כזההרגישגםהוא.הספר-נביתאתישלמר,שלי

שואלאניאז.מקורורועדים,ורועדים,עומריםככההאסיריםכלאתרואהואני,אתו

זונות-הבני,אה':ליאומרהואאז?הענייניםמה,מה,ליתגיד':הצבאיהשוטראת

!טראח'?למותצריךשאתהנכון':לואומר,לאחדהולךהואאז'!למותצריכים,האלו

בדיוקלנולהראותרצה,כזההיההוא--לואמרתיאז.מכותלושם.מכהלונותן

.שמההזההצבאיהשוטר,שלוהתפקירמה
צועקיםהיופעםשכל,הצינוקבתוךאסיריםכמההיו

:לואומרהיההואשוטרן/

אותומוציאהייתיאניאז,טוב'.שירותיםלעשותצריךאני':אומרהוא'?מה'

שמהעמדושהםזהליכאבשמההרבהשהכימהאבל.עליוושומר,לשירותים

אבל.שעותשמהעומדיםהם.מהחקירהגםחלקשזהמסתבר.מהבוקרממש,שעות

-ששאיזהפהעומריםכברהם,קורהמה':לואמדתי,כניקים"השכאחדעםדיברתי

לשבתצריכיםהםשעהכל,אותםתושיב,להיותיכוללא,מה':ליאומר,.שעותשבע

הושבתיואני,אסיראיזשהולהביאהלךבדיוקהוא,צבאיהשוטראזדקותןעשרים

.האסיריםאת
ררוזיםזה--החוקריםתמירובינתיים,מהמכלאותאסיריםאיזהלהביאהלךהוא

ואומרים,מכותומכניסים,עובריםהיופעםכל,משמהעובריםשהיורקסים'וצ

אתשומעתהייתושםפה,אותםחוקריםהיו.האסיריםלאחד'לחררכנס,יאללה'

.ורועדיםובוכים,ועומדיםיוצאיםהיוואז,חוטפיםשהיוהמכהאת,'טאח,נום'ה
לאהאמתלמען,רקותעשריםשעהאיזהכלאותםהושבתי,בחוץהאסירים

מה':ואומרצבאישוטרבאשהיהער,אותםמושיבככההייתי,השעוןעלהסתכלתי

עשררקיושביםהם,שמע':לואמרתיאזך?להיותצריךזהמה!אותםתקיםוהל

:בעיטותעם,הולךהיההוא?זמןהמוןזה!אותםתקים!?דקותעשרזהמה''.דקות

כבר,שלבבאיזשהו,אניאז--וזה!טראח,מכות,סטירות,בעיטותעם'!קומו'

.אותייחליפו,שינואוחיכיתי
,באאני.אותואקיםשאניממניביקשצבאיוהשוטר,שישבבחוראיזהשםהיה

לאהוא--אה--אז-חקירות-מחרריצאשהואאחריכמובןזה-אותומריםכזה

גםוקשורהידייםעםקשורהוא,כמובן.ובוכהובוכה,יבוכה,לבכותהתחיל.יכול

יכולאני,עבריתמדבראני,שוטר':ליאמרהוא,האסיריםמאחרביקשתי,בעיניים

'?לךקרהמה':לואמרהואאז',לוישמהאותותשאל,קיי-או':אמרתיאז'.לרלעזור

כאביםלויש':ליאומרהואאז',הלכליוכואבהכתףליכואב':לואומרהואאל
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אתףמדבראני-בבוקרמששקשורהיההוא?הכתףלמה,הכתף,עכשיו',בלב

במשך,אחורההיריים,כזאתיבצורה,ככהקשורהיההוא.בערבשבעשעהעלעכשיו

,במרפאה-ו,למרפאהאותולקחתי.קשורהיההואבערךשעותעשרה-שלוש

יקחלאאסיראיזשהווחסחלילהשפתאום.הרופאאתלאבטחהיהזהשליהתפקיד

.הרופאאתוידקורמזרקאומספרייםאיזשהו
שהייתיראההוא.לועשומהראיתיאםאותישאל,אותוראהשהואאיך,הרופא

,לועשומהראיתישלאבאמת,בדיוקראיתילאאני,לא':לואמרתיאז.נבוךטיפה

,מה':ליאמר'.הלנלושכואבליאמרשםהערביםאחראבל,הצעקותאתשמעתי

,קשורהיהעדייןהוא,השולחןעלאותוהשכיבהואאז'.כן'אמרתין'?הלבלוכואכ
גםלפתוחחייביםהיוכי,הפלנליתאתלופתחואבל,השולחןעלאותוהשכיבו.כן

אני,החולצהאתלוהורידו,וכשפתחו.הואמיבדיוקלראותחייביםהיו,העינייםאת

.שלולחזהמסביב,ללבמסביב,עשריםעלעשריםשלבאורךאולי,כחולכתםראיתי
הרופאאז.זהעללהסתכליכולתילאאני,נפוחמאוד-מאוד,נפוחהיהוהחזה.שמאלי

אז,טוב.אתוקורהמהבריוקלראותחייבאניכי,מבטאפנהלאשאניממניביקש

לולחץ,לוברקשהרופאפעםוכל,כחולכתםלווהיה.זהעלהסתכלתיברירהבלי

.חוםגםלושהיהמסתבר.צעקהממששמההרביץהוא,החזהעל
,זהאתמדגישממשאני.רופאכלכמואליומתייחסהרופא,בוטיפלואז,בקיצור

פולטלפעמיםהיההוא.כן,מילואימניק.בסררממש.גמורבסדרממשהיההוא

כדיכך-אחרליומביאיםומכיםמכיםהזמןשכלהזומהקבוצהלינשבר':כמו,קללות

גם.בסדרממשאליהםהתנהגהוא.זהאתאומרהיההאלובמליםממש'.לתקן

היווהשאר,גמורבסררממשהיההוא,סרירביקהיהמהםאחר.בסדרהיוהחובשים

.שהובלתיהאסיריםאחדהיהוזה.בסררהיוגםשהם,מילואימניקים
בגלל.בטן-כאביועם,שלשוליםועם,חוםעם,כמהעוד.כמהעורהובלתיאבל

לאבטחצריךהייתי-פעםכל.ונוראאיוםהיהשםשהסרחון,בצינוקגריםהיושהם

שלממרחקלעמוויצריך"היית-הדלתאתלפתוחשיוכלכדי,צבאיהשוטראת

ביוםהיהזה.היהשםאימים-סרחון,ממשהיהזה.הסרחוןבגללמטרארבע-שלוש

.הראשון
מטרעלמטרשניאיזההואשלוהאורך,בצינוק.הזמןכל.סגוריםהיוהזמןכלהם

שמהעשוהם,הסרחוןלפיגם.צינוקכלבתוךשלושה,ה'חברשלושהשמההיו.וחצי

צועקיםהיוהםאז,יותרלהתאפקיכלולאכשהם.מחרידדברהיהזה.הכלאת

מנקיםהיוהםבוקרכל,בעצמםהם.שלהםהתאיםאתמנקיםבעצמםהםגם.'שוטר'
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.שלהםהתאיםאת
דווקאלאזה,הזהשהצינוקזה,קורהשהיהמה.אנשיםהרבההיוהצינוקכלבתוך

פשוטזה.מאבןאומבקבוקיותרחריגמעשהשעשוה'חבראו,מסוכניםשהםה'חבר

מכניסיםכברבבוקרלמחרת,במכלאותאותםשמים,אותםשמקבליםשאיך,ה'חבר

כך-ואחר,בצינוקימיםכמהלהיותצריכיםהם.מהחקירהחלקזה.לצינוקאותם

מהרואים,שובואז,חקירותכך-ואחר,אותםלדכאכדי,ברחבהכחוץאותםמוציאים

.המשפטעד,לצינוקחזרהאו,למכלאותחזרהואז,מורהלאאומודההואאם,קורה
.אסיריםאלףאיזהנערךהיוזה,סרן-הרבלישאמרמהלפי,המתקןבכל
,ונכנסיםיוצאיםהיו-סדירניקיםזה-החוקרים,פעםוכל.שמונההיוחקירות-חדרי

יורעאתה':לואומריםהיו.מקלליםהזמןוכל,שםמכה,פהמכהשמיםבדרךוכמובן

שלךאמא':לואומריםהיווגם--מאורזהכזהדברואצלם'!מניאקיתשאחותך

לאאני,אותןלכתובאפילומאודשקשהקללותמיני-וכל,ככהשלךואמא',זונה

,האלוהקללותאתלהוציאיודע

שמעתיהצעקותאת.הצעקותאתשמעתילאעודאזוגם,הראשוןכיוםהיהזהאז

,צעקותהיהוזה,כניקים"שבפלוס,ישראלממשטרתחוקריםהגיעו,ננוקרנשבת

לאזה.הזמןכלבאוזנייםאצליאותןשומעאני,בלילהישןשאני,אניהיוםשעד

שלסרטשרואהמיממש.אימים-צעקותהיהזה.הזמןכל.ממנייוצאלאזה,יורד

איךלעומתאפסשזהחושבאני,פחדמרובצועקתשחקניתאיזהשומעאו,קוק'היצ

שלושים,שלושיםבמרחקהיהשליהאוהל-גרתיאני,לךאומראני.שמהשצעקו

העירוהאלווהצעקות,לילהשמירתאחריישנתיואני,חקירות-מהחדרמטרוחמש

זונות-לבנילהםתרביץ,תרביץ':צועקיםהיומהאוהלשליה'והחבר.כבוקראותי

תהיהמהלראות,מבטמפניםככההיופעםוכל'!חופשי,ישמה!להםתרביץ!האלו

אנשיםהכל-סךזהכי,לזהלהתייחסרציתילאבכללאניהאמתלמען.שליהתגונה

.אליהםלהתייחסרציתילאאז.נמוכהנורא-נורארמהעם
עושהפעםוכל,יושבאני-פשוט,והמכלאות.במכלאותשמרתיאני,מכןלאחר

.לשניאחדדבריםמעביריםלאשהאסיריםלוודאכדי,שלילאגףמסביבסיבוב
שהיההיחידיהבחורזה.אצלםתורן-חניךכמוזה,שאווישישמכלאהלכל,עכשיו

ביוםפעמיםחמש-וארבע.משלהםשאווישלההיהמכלאהכל.עבריתשמהמדבר

והייתי,אוהלאוהל,אותםסופרים,בבוקרבארבעזהראשונהספירה.ספירההיתה

,בפניםנשקעםלהיכנסאסור.בפניםלא,לגדרמחוץכמובן,לאוהלאוהלביןעומד
איזהאומרזהמרחוק.מרחוקעליולשמורצריךאני,נכנסצבאישוטראםרק
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זהואז,הנשקאתלךויחטפועלייךיתנפלושלאכדילהיכנסאסור,מטרשש-חמש

.שםנעים-לאדבריהיה
אסירים,פשוט.טוביותרהיהכברובמכלאות,במכלאותשמרתימכןלאחראז

,עצמםבמכלאות,טוביםדיתנאיםלהםהיו,שכןמה.מקוםבכלכמו.שםרגילים
מהפלוגהלא-אבטחה-מהפלוגת,מאתנוטוביותראוכלמקבליםהיוהם.הערבים

שהיוהאסיריםכל.מאתנוטוביותראוכלמקבליםהיוהם.אבטחה-מהפלוגת,כבסיס

להםדאגשםהאדוםשהצלבמביןאני,מסרק,שיניים-מברשתמקבליםהיומגיעים

.דבריםלהרבה
-נוראהיהוזה.נחוץכתף,עקומהידעםהגיעאחדשנחור,שםקטעאיזההיה

,אותובדקהרופא,לרופאאותווהכניסו.צעקותזהמה,בכההוא.שמהמזעזענורא

כל-קודםרוציםאנחנו,לא':אמרוהחוקריםאז.חולים-לביתאותולפנותצריךוהיה

אתממשראיתיאני,לךאגיראנימה,יצאוהוא,לחקירותנכנסוהוא'.אותולחקור

ולעודדלולעזור,כזה,ניסיתיאז.בחוץשלוהכתףאתממש.בחוץשלוהכתף

שמהבכההוא.ובכהצעק,ובכהצעקהואהזמןכל.הזמןכלצעקהוא--אותו

טובהלישיעשההחבריםלאחדאמרתי,שמהלעמודיכולתילאכבראניבכישמרוב

הלכתי.להירגעכדירק,דקותעשרים,שעהרבעלאיזואותייחליף.פהאותיויחליף

,נכלל.האלוהדבריםאתלראותיכולתילאכי,להירגעכדישלילאוהלכמובן

מיןאיזה?שלנובצבא,אותנוחינכוככה,שלנוהצבאזה,מה,לעצמיאמרתי,ככלל

,יהודיםאנחנו,קיבינימאט:ואומר,מסתכלאני,הגענולאן?הגענולאן?זהדבר
אנחנואבל,זהאתאומרשאניסליחה-מתחיליםואנחנו,השואהאתשעברנו

!ככהממש,ככהבפירוש--זה!זהאתלשחזרפשוטמתחילים

מיןאיזה.ככהממש.בבסיסהשירותיםאתלנולנקות,בבוקראסיריםמוציאיםהיו

,זהאתתופסלאאני?שלנוהמקלחותאת?השירותיםאתלנוינקואסירים!?זהדבר
?אנחנולאלמה?מנקיםהםפתאוםמהאחדבחוראיזהשמהשאלתי.תופסלאממש

'?הםלמהאבל,תורנויותנארגן,בסרר':אמרתי'.תורנויותלכםתסדרו'אמרהוא

.ברבריתממש,ברבריתצורההיהזה,שמההחייליםשל,שלהםהתנהגות-הצורת
.שםמכהועוד,פהמכהעוד,מכותשםהיהשםעוברשהיהמישכלנזההתבטאזה

,נדרך,באלותצוידובעזהמשפט-לביתה'החבראתלקחתאמורהשהיתההקבוצה

זה,לךלהגירמה--היהוזה,מישהועלזהאתמנסיםהיוהאלותאתלנסותכרי

הייתילאאבל,אלהעםהצטיידתיגםאני.מחרידממש,מחרירנורא-נוראדברהיה

השתדלתיאבל,בהלהשתמשצריךשהייתיקטעיםהיו.בהלהשתמשנכללצריך
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.זהאתאעשהלאשאני
שישייוםכליש,למשל.מזעזעיםנורא-נוראדבריםשמההיו,ליכואבנורא-נורא

,המשפחהעםלדברכדידקותעשרשלמוקצהזמןלהםיש,המשפחותשלביקורים

יותרלאלהםהיה,רקותעשרלהםהיהלא,השעוןעלהסתכלתיאניאבל

אסיראיזהשםהיה.שמהלאסירים,להםחשובההיארקהוכל.דקותשמונה-משבע

שהםחשובמאודמהמשפחהמשהואיזהיש,החוצהלצאתמהשוטרביקששהוא,אחד

התחילההואואז.לשמועמוכןהיהלאהוא.ישמעלאאחדשאף,לולהגידרוצים

שלואחות.נפטרהשלושאחותמסתבר.המשפחהעםלבכותהתחילהוא,לבכות

.בוכיםשהםוראיתי,נפטרה
הדבראתוראיתי,כערביםמרוברשזהוגם.רגישנוראבחוראני,האמתאת,אגב

.החוצהכזהיצאתיאז,שםלעמודיכולתילא,הזה
,מה':לעצמיאמרתי.דמעותממש.מהעינייםליירדושדמעותגםשמהימיםהיו

,הצבאשל,הערכים,אותךשחינכומהכל.פהעושהאנימה,יוסי,פהעושהאנימה

.מזעזענורא-נוראממש,מזעזענורא-נוראהיהזה'?פהאתה,והכל
שלבמשאיותכמו?אותםמביאיםואיך.לילהכל.אסיריםלילהכלמביאיםהיו

-בטוראותםמרימים,הכבישעלככהאותםזורקים,נון-נוןבתוך,ערימה.זבל

הםואז,אותםלהצעידמתחילים.אותםלהצעירומתחילים-קשוריםשהםכמובן

מיד-ואז,אישייםמספרים,הציודיםאתמקבלים,שלהםהציודיםאתמקבלים

כשאני--זה,בדרךעובריםשהםמה,בדרךאבל.חקירות-לחדרואז,למכלאות

שמהחוטפיםהם.קבלה-לחררעדג"מהש.מטרעשריםשלדרךזה,בררךאומר

.האלוהמכותאתלתאראפשראיךיודעלאאני.שמהחוטפיםמכותזהמה,מכות
נוראאני.שמההרגשתינאציחיילכמוממש.נאציחיילכמוממשהרגשתיאני

,הצווארעלנשקעםלהיות.שליההרגשההיתהזואבל,זהאתאומרשאנימצטער

תעשה,פהשב,פהתעמוד,לנועתתחילו:לערביםלהגירולהתחיל,ההדקעליד

עללהילחםבשבילהתגייסתיאני.לצבאהתגייסתילזהלאאני.ככהותעשהככה

.השטחיםאתלשמורבשביללא,המדינה
אףעםלדבררציתילא,מאורמזועזעהביתההגעתי,הביתהיצאתימכןלאחר

,אחדאףעםלהיותבכלל-בכללרציתילאשלייהנפשיהשקטאתרקרציתי.אחד

.זהעלחושבהזמןכלאניומאז
--שמהדבריםראיתי--דבריםראיתיאני--תראי--דברים-עכשיו

--דבריםזה--במכלאותבמיוחד
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חשבתיכןלפניאני.ליכואבנורא-נוראשזהבגללאותםאומראניהאלוהדברים

היוםשרואיםשמהרואהואני.נכוןבדיוקלאזהכטלוויזיהשמראיםמהשכל

כל.מראיםלאהםעצמםהאמיתייםהדבריםאת.נכוןכדיוקלאבאמתזהבטלוויזיה

כניסהאיןאו,עוצרעושיםהםאז,משהואיזשהולעשותרוציםשהםתמיד,פעם

שהםהדבריםאתלהראותלאכדי.לפהכניסהואיןלפהכניסהאין,לעיתונאים

.חבלמאוד-מאודוזה.עושים
שהממשלהנטוחאני.שםקורהמהבדיוקלראותצריכהשהממשלהחושבאני

להפסיקצריכיםהיוהםשםקורהמהיודעתהיתהאם.שםקורהמהיודעתלאעצמה

לראותרוצהאני.לחיותלאנשיםנותניםלאהםכי.זהאתלהפסיקממש.זהאת

מרביציםאו,לכלאשלההכןאתלהולוקחיםהלילהבאמצעשבאיםיהודייהאשה

.אדם-בני,אנשיםהכל-סךאנחנו--גםאנחנוהכל-סך.תרגישהיאאיך,לידהלו
חבלוזה.קשותנוראתקופותעובריםהזמןכלאנחנו--שעברנויהודיםאנחנו

.שלנוהשכניםעלזהאתשופכיםשאנחנו
,רוצחיםשנקראהזההרנראת,בינינושישכמו,ביניהםיש,ביניהםשישנכון

מוות-עונש,מהאבל.מוות-עונששיטילושמחמאורהייתי,תראי,דעתילפי--או

.עושיםלאזהאתאבל.שהורגליהודיגם,שהורגלערביגם
הם.אותנושונאיםשהםמאליוברורזה,לעשותמהואין,אותנושונאיםהם

אין.לחיותלהםלתתפשוט.בשקטלחיותלהםלתתצריךדעתילפי.אותנושונאים

הםלהתפתחאפילו.כלוםכמעטלהםאין.שםדבריםהרבהלהםאין.גםהרבהלהם

לחיותלהםלתתצריךדעתיולפי.לעשותיכוליםלאהםדברשום.יכוליםלא

.בשקט
לפניעד,ימנייותרהייתיאני,ערביםשנאתיכןלפניעדאני:לךאגידאניבואי

תדעו,בעזהמתערביתשמעואם,ה'חבר':שליה'לחבראמרתיאני.כן,המילואים

תפסתי,ככהבדיוקלאשזהוראיתי,לשמהוכשהגעתי.ככהממש'.בוירהשיוסילכם

צריךאבןשזרקמי,כמוךבדיוקהם,טוב-טובתחשוב,יוסי':אמרתי,בצדעצמיאת

היהבדיוקוזה'.כזההואאחדכללא.כזההואאחרכללאאבל,רגעאותולחטוף

-ו,ומרביצים,תופסים,ברחובשעוברמישכל,שמההבעיהאבל.אחדכללא,ככה
לאאחדשאףזהעוצר?הזההעוצרזהמה.בעוצרשתופסיםמיכלאו--יאללה

!אוכלקצתאתםלקחת,החוצהלצאת!לאכולשרוציםאנשיםוגם---החוצהיוצא

פה,ובקיבוץ.עצמיבתוךנמצאהזמןכלאני.עצבנימאור-מאודנהייתי,שכןמה

בהרבהמופיעאני,בדיחות,צוחקהזמןכל.העליזכיוסיאותימכיריםכולם,בקיבוץ
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בזמןאבל.הומור-חושהרבהלייש,הכנסתכל,חיקוייםהרנהעושה,פההצגות

אז'?קורהמה,מהמילואיםחזרתאתה?קורהמה':אומריםשליה'החבר,האחרון

לצאתצריכיםאתם,אפסזהבטלוויזיהרואיםשאתםמה,רבותי':להמאמרתי

מאודשקשהדכרים,אותםלתארמאודשקשהדכריםזה.עיניכם-נמוזהאתולראות

'.אותםלתאר
שלההתייחסותצורת,שלהםהעינוייםשלכצעקותמתחילזה':להםאמרתי

חוטפיםשהםהמכות,שמהעצמהבאבטחה,באבטחהשליהחברים,הצבאייםהשוטרים

הםאז'.הזההעניין,בשבילילאשזהלמסקנההגעתי--זה,יודעלאאני,שמה

יכוללאאתה--מה,ליכודניקהייתאתה,אתךהענייניםמה,מה':ליאומרים

.ככהבריוקוזה'.אותישינוהאלוהדברים,כן':אמרתיאז'?אותךשינהזה--לראות
.לקצהמקצהאותישינוהאלוהדברים
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'גנטפח

90.1.5הארץ,"כ"השבאנואנו",לויגדעוך

ובהםל"צהקציניכמהאנכנסוהחדרל
?הםמי.אזרחיתלכושיםצעיריםשני

שכניליהשיבהשכלןנציגיאלו.שאלתי
,אחריםשבועותלפניחקתו.לשולוע
מכסיעוורנרצועתל"צהכודנתת-כמסק
דיזמקרועינין-האזרחשניאתאזכלש
יוםככללא,סוף-סוף.נוופעתספרסנכל
ועודאמיתייםכניקים-שבכשנינתקלאתה
כמוני,אכזבהלאותהאבוי,נראוהסש"בע

,לחייהםהשלושיםכשנותצעירים.וכמוך
.מזוקןחברו,ממושקיאפילואחר,מבטרכי
ישכנושכומהחדרמסריםכמהמרחקאכל
,עלי'שייחכמאלחמרכךש4רשבועמת

ניריחקירתוכשעת,נאי'סלשתעציר
.כנטןמוותמכות.כ-השב

תלהצפיונפרברכמלוו,עכשע

-

ריס-צעשנימוליישכו,אביב-ביבא
לאחר,ארירס,ינס'נ.לחייבתהשלושיםכשנותהםגם,אחרים

שר

-

שניהם,עגוליםכמשקפייםהשני,מגרדודעםזהב4רת
.כלכליותחקירות,פרטיםדוקריםהםכיום.מרלנהזמעשנם

עכשיומנצליםוםכ"בשבשידותםשטתבחמשששמץהידעאת
צעירהאחיישטרוקקיבוצניקי-שש,שגנבומפאיאדרילמעקב
,שםשירתומהזמןלפניעדשלוגכיטוח,דחכרת94ןעיצבנה
ללא,לרכרד6כימועכשיומינצעי4כאנשי,ושנשךלורדימעכר
,מוכנותכמגמלות-שםעשומה,יםשידתולמה:ים,מזךפרפרם

,-ה-העכחאתלעשותצריךחץמישוצ"השירהטלוסעשהמה
.מפעםתחרפסיו
זיפי,שחורכשיערחברו,שיערבהירהאחד,5נכניהםתר'ע
כמושכהגרל'א.מאודנאיםגרטיסבערגבטזגלחיס,כבוקרא9 rVmפור,בצפון
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~
w

אמששמה,בפתרמה
כחלקונקרישלמכוונתלאסוז97וצותשטבעתססירה- מנהלתןוייגהזו,שלוהאישיםמהיחפים

לאמהגדליםבעיקרה
לחנביצישע%לאומכיםשאםלךלוצטיחיכולאני.להכות

לא5לאקעקלאטרשז2שלתלףתליםישולזה,מיניהמשפילים
."חשמל
ז,פלאקןזהסה

בכשרתמכהזהפלאיהיהקמלאבאמתאתהצוחקואתה"
עלהבליךעפיהשלסמרהאתתקרא.קשורותכשהןהרגליים
אקירוחאץמהו5יזשדציהששגותקבלבעריההשבוים

~ בצתםבשעטותאליםשבאיםשתםלגבינטנהפרופורציה
השתשהשהשחםהכליסלהםשאין,נכטז7םמאמעשעיעתונאים

סתרהצריךאבליצוקזהלבקרעןבושמגאנובההמאפריהלגני
מתרהשיקרןהגיגיותכתבנימרחתםמיכיהולשסיע'רוצהואני
היכנוסמוגע5הנלאםבשטחכן4צועורבלאחר

~

ernהקם
אתלהשדאעשראיךלהנץרוצהאני2דוגק4ילריהושלושת
מאמץשיאוחרהלשכנענניסיןקצץטסעלבשעההחשריפז
PGaציהעטשאתלעשותצריךשמישוןבקלישאה
צרוךשםשמצאםזס1וכלופקקהשלוםותהליךויקיתשרשם9לה

לאההקש12סםעלעושרםלאזההנעהבישחעעללששר
בבלבוללפלמשהצרפתיםשביןונעיה

ערבילר"שלבעתהמתפורהפעםנודדתימ,7ר%ורוצהאני" בן
,לבטןבמתהמתגםאבל,ממגרממששאבייאשבו.רווגחמש

אשועלהשבתי,סער15שמשוזפתסעיההלפ5תכשראיתי
לעצמיאמרתישתקגרסתהממשהסרוגהילרהזמונהשל2

גםגציצנק4(שידהילראורירצתי,במילואים,פק4.שאשר
בהשחצציךחכמתאת*הרגשתוממשבתאביהבציהשסק
הרגותייהמהמקהאחרתם5ניאתראיתי,שחותססתי.אחרע
אתלוהמדתילחעשנתימהעדעחאההעץלפדויית8

בןלד*עם,וילךכניובסהנכ82פ1ריידיקאתוקשרתיהשוזפים
התסים.וייסללספיילהצלךהכצורדןערליv~anשבירשיעשר

רישוהילרתמוכתכברקביהוכתה
-

שאאאשחבושמהשיישימת
,*התפישתנךכלהכרקטהאלףהאל5ילהברילמורמווקהדיו

לפשעצאמצושישליאכפתעא
-

ברדויןאפלשהכים אבוהק
והשהםירוכסלאשאנחנולמרחקלהנאמה אבל,מהליקופטרים

דנאציס4לקלגסיםאלטמשעה8ז"מאם
*צ5נקחיפ4נצלאם.666צ-לוזלהשליהסמ5רטורה

חתכתישלקרש0בץאתוצצאתיילרזאבלס4כנרהאה,בואירה
רא2רזתבעדביטלילרואמרתיהערוכיםאת

בשהדנושיההאטד%2נמתעשרaUW~גהשגךע
אץיקצתתדע*חגבשנינרסיסההחתםמוקץלמרתישני במץ
במזהשוולדםלהרצףהטלשאדםיוסעאני(האדםטף
הושבנההלטאני,בתשמתקא9שיששמרלאאני.הרו1גבאמצע
זהnpw:שוהPaaלא*נ(אבלהגוטיםחבסותבוד5קשסישד1

1ואצלםסעהלשמגיב-בשסעסוגורסרםמישובלהיותיבול

בעץונאלאחריגהלא
משאהבלוונתןעברב"מנואישלמימשלעצורהכאתי5עם"
צשפחהלולתתלושמניעמיעיצישאם:לוואמרתיאליומניתי זה
לאסרטנןכךפכותלתת-אחזיקומםזה.לךא!',לנו
שסם%וכלוצלירץכל,לכחלחלעצורמביאיםכשאנחנוועיגול
.יוליעליומוריד

יגץץאם,עכשיונעימהתאסהיודעלאאתהזוליםמה"
אתחאפכההלםאגי,העייראתודגששתככלוצירותשאישלי
אותותלמנועשצויךמקצבאותהאסרוייגהשלכקפטריהלזה
אתעשהכ"השבשאישדעתיעללהעלותליnvPסניועלאבל
עג
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-

עלעצוםלחזהבקיוטת-ואחזם-שהשנתלזכורגםצריך
0זזלחריגותגםלהביאשיכולעבודהשלאוירעומס.ריעקרים
לרעמעמידיםלא-שלךכמונחיםלאאולי.ודץאתממצים
ולאמצחיקלךנשמעשזהכמהנדפהשהשעיה.ובל:,פלילי

בשירותשערעונש:8לארנקשותלגסיסתיחסותטרוסורציוני
אילו(שלהיותיכולגבוהתכךכלהעובדיםגולהמעורבותשבו

לרץעמידהשלחרבשאותהרוצהלאאניאכל.אוחםמעיסיט
היאשלהם"העבודכיס-vvnשלראשםמעלתתהפךפלילי
הצטערכץ,חוקי-ללאוצעקישבץתעראותושלוצרועלתמיד
.אטור-ללא
להםשישהחקירותשולחןשמאעריהאנשיםעלשמךאני"
להשתמשתלקירותכמה,דייסררמתאתוגםוהניסיוןההבנהאת

לאאני.אטשצלםלאבדלאלדעת,'מרתפים'כגעתםמלהנחותה
שםהנעבדיםמרביתאכלהשירווושל,יחצכמולהישסערוצה

לישיגשמהזה.כטוךככוניאנשיםרוירגכי.כמסגרותנשארים
מאמץצאניהללובאגשיסמאמיןאני,לךאגידאנימה.לועיד
מרכיביםסעפומרי,גוףככלכמו,בוישאםגםהזהבטף

.-רודביס
שלהתתוסתיהודהאתאתיהבאתיהשנייםעםלשיחה
מגוללתהיאפולעעמודיבשלושה"אכרכאקרדמאסמה

אבר-ו-עלא-אבו-ו-ססיב-ביריחקידחהמהלךאתבפרוטרוט
ימי4-5,לרכריה,שםהיו.כ-השבוחקרי,-דרור-אכו-ו-יונס

השמלהמעשיוגםמכותחנהמעשיקצתשינהללאחקירה
אתהפשילשלהנחזהשיחק;הצהירוכך,-עלא-אכו-מינטה

.מיניתנסערהיה,-כהיכנס-שאמרשסלתה
מאמץלאשאניאומרלאואני,ע.שאלתיסבירהלכםנשמע

לפיגםאבל.נכתשרגלמועחהלצאתגםשכןאנימלוזלאף
ר

זיאור~
אתמתארתהיא.מריניותלאשערואהאתהשלה
פניזאת,ההספחיםמכנסיואת,הועקרשלהמיניתהמתרגשות
הזדולמשבמגיעהיהלאוצאמריניוועהיתהיוואםהממרימות

לאפניהםאז,ות-נחקנמשמושעוסקיםהסיקריםהיוהזמןכלאם
מריניווק,רהיתהזואם.תופחיםהיולאומכנסיושמארימיטהיו
מקבהיוום

-

יש.שכלוםמתרגשלאשככרגינקולוגשלשיים
לרכריםחיזוקשלהם-בדבררואהואני-ועשקשלשה'גלכאן

לומריםלאומקריסשכקורס,כ"השבמריניותלאשזו,שאמרתי
.עצירותלמזמזאיך
אניזאתעםיחד,הדוקרשלהרוונהגותאחמקבללאאני'
כגללרקולו,שנסחטיםאנשיםיש,הזההגיהנוםכחוךשתוומכין

אגידגםעכשיוטרמהלאהןמיניותהמפלות.אנשיםשכולנו

אתניתרושמפותחיםהנשריםלאנשיםתו:פסיכולוגיססימשוע
להיותצריכיםעם,כ"השבשלפותחתהרלתוועתעודהאותה
מעלשהםהתהותהאליתררררושלאכריעצוםדוח-שארבעלי
.הכבישעלהזאתזבתוצשהנתקלתיאיפהיורעאתהלוצץ

טעדזהתטעהשועקיהתוצשהלטהיתהכמכוניתכשנמעט
.-לטלא,רגיליםלאורחים
רופאנעצראתמולשרקאברבאקרהשלזצהיר~רעלאמרסו
גםכךאוד.לקרותיכולוזהרזטשקמעשהעלסבא-מכשככיר
שישהדבריםאחרזההגזמה-:בכללהערכיםעלמליםכמההוסיף

אתלמשללדםיש.רמיתשלבעולםם-חהערכים.לערבים
tמישר 'Y

~

Tnמהסנסשלהםהאגדהפישעלצבועוצא'נון-הן .הכזכוךשלהסישרעםכא,שפגשתיערביכל.שלונשתןאותם
.כןאמרה,כוך-,בנתקלועצמםרזםאטשתפכששאלתי
יש.נתקלקמעאלוםסיפרשלוםשאנאאמרועליהםכשלחצתי

אנל,אומרשאנימהטראדברמנסלקתבעיה,הערביםעםכעיה

~
.ומנכרבמבנהכבסיטסרומערכייםשונהה

לעכוריכוללאשברואייודעאתהאבל,גזענינשמעזה"
אתלהעג-אצלו.משלךשונהשלווהמוסררמתכיפוליגראף

אמתייצאואלילהשעכשיולהגיריכולודא.נסדרזהאועתו
-לאהאמוםאתיגידהואמסידהשעםלהיותיכול.כשליגדאף

לחצשיסכי.עתי-ממיסבלטיכן-כשבהיכולאפעםאףערכים
עםהתוצאותלאותןלהגיעאפשר.לדוניץצריךלאוכמוךכמוני
מבקוזקאני,יכוולאהיכולאפעםאף.מכותובליתיחכוםקצת
כליגםהתחתאתיורידא"דכילצלםפהשכאאירוסי-מזרחאמה
."ההברלזה,שמע,כן.אושתזהעדני.מטת

כיעצמנואתשמיצורוגשנוכיהשנייםפרשוכ"מהשב
לעשותרצה'ואבלידרריםנוד'עכי,מארצרההקידוםפירמידת

לרוותםכי,כךכלסהרשפרושמצטערקצתרישכריעבר.כסף כקר
תוםכזההיהואז.זמןמספיקדגינלאונשארכקרולהפסיד

המחתרתבפרוזת-נחקשלדולר200נעלמופעם:נשירות
בכללרעתועלהעלהלא,'אכךכשירזועאחראף.היוצדית
אלךלא,דולר200כאןאמצאאם-היום.הכקןאתגנבשמישות
לא:סזזרשםהיהמשון.שלוושסףאםאותולשאוללארםמארס

אבים-נתלמותחםמקולקל
יש,כן-שלרםהלבטתרה-ובס.ככומש'ואשנבלעוכךאחר
נשירותששטתיה0שאמרולפנילא,ונעלמו-רה-כספון-פלא
.ביותרהישחחימששטתףו
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'דנטפח

.חרישיוסףמר,לממשלההמשפטיליועץשהוגשוהתעללותעלתלונות

היועץאלשריק-פלגתמרדין-עורכתשכתבהשבעהמתוךאחדמכתבכוללהכספח

על.חקירהבעתבעציריםהתעללותעלתלונות5מפרטהמכתב.לממשלההמשפטי
נענתהלא(נוספותתלונות7המפרטיםהאחריםמכתביהששתעלכמו)זהמכתבה

תשובתואתשכתבנותזכורתמכתבמביאיםאנוהנספחבהמשך.שריק-פלגדין-עורכת

.לממשלההמשפטיהיועץלשכת

בישראלהאזרחלזכויותהאגודה
654726,421859'טל,אביב-תל,12ביאליק'רח

29דין-ח-צאלחרחוב
יםוטליר

,.נ.א

טרדלחאלהתרשי-עזה_בבבםח"הערנענפ_אלימבחעירהעןחלווה;הנדון
'פתח.מוהראחלילאיסמעיל,מוגרבילארסמוחמדחדר,מטראלרחמו
באלחסןחוסייו

"
.(חבט,תוואבטאתלרסמוחמדמנסור,ואב

החקירהשיטותעלמלונתםאתלאדונילהגיששבנדוןהעניןלצורךמרשיידיעלנתבקשתי
כלאשל"הטמאליאגף"בכ"הטבחוקריידיעל,ב"הרצבתצהיריהםכדבריהם,כלפיהםשננעמו

כן.עזה,מוכתאראלעומארמרחובסוראניאלי'ראגד"עוה,פרקליטםהצטרףלבקשתם.עזה
.פלילילדיןיועמדו,כאלהיימצאואם,למעשיםוהאחראיםתיחקרשתלונתםל"הנביקשו

כללי.1

היועץשלהפעילהלעזרתוהודות,ליוהורשה1990לינואר2-בעזהבכלאביקרתי
גבייתטאיפשרווהמקוםטהזמןבתנאיהעציריםחמשתאתלפגוש,עזהתבללאזורהמשפטי
בתלו.לחודמהמתלונניםאחדכלעםפגטתי).שעותלשלושבכלאלחיתיםי'ר.חתצח

.סוראניד"עוהגםהשתתףמהפגישות

טלמעירותלאגףוהועברובו30-ל1989לנובמבר21-הביןבבתיהםנעצרוהמתלוננים
.עזהבכלאכ"השב

שאלותעלהשיבומשלא:דומים,בתצהיריהםל"הנדיווחועליהם,החקירהדפוסי
באופןראשםעלהושםושקורגליהםידיהםנקשרושבמסגרתן,ההכאותהחלו,החוקרים
זמניתבוהשתתפוהוקריתמספר.פשוקותברגליםהרצפהעלהושכבוהם.פניהםאתטיסה
ולפיולאפורטובשןומצמידהנפערחזהעלשיושבהפוערידיעלחניקהשכללה,בהכאה
.אחריםבחלקיםמכהנוסףחוקר,האשכיםאת,עתבאותהמכהאומועךאחרחוקר.שלזה
.פניואתמכיסההשקלתוךעטןממיכלהוזרםמדמיעשגז,הוסיףהמתלונניםאחד
."ידר'פריג"בפיהםהמכונה,לתאהנחוריםהוכנסולמשנתואחד"סיאנס"בין
שחזרדיווחאחד.צרכיהםעלשלימה,החקירהבמהלך,שאיבדוערדיווחומתלונניםשני

לאגףשהגיע,רופאידיעלטופלושניים.ההכרהאובדןעלסיפרושלוטה.והקיא
.החקירות
בתיפקודיםוהפרעותכאביםלרבות,ופסיכולוגיותפיסיות,טונותלפגיעותגרמההחוירה
.נעלמוטרםשחלום,שונים
,ההודאותיבין,נחקרוובגינםנגדםשהועלוהחשדותביןרבפערשהיה,מדבריהםעולה
.למשטרה,החקירהבמוםנתנואשר

.כ"הטבידיעלחקירהבעוועישולבההמשטרהבפניההודאהמסירת
.חיילידיעלבוצעההמשימה.השינהאתמחלקםמנעו"ידר'פריג"בבהיותם
.יום21עדנמסכההסירה

;הם,המתלונניםי"עהוזכרואשךהחוקריםכינויי

,זיאדאבו,אווניאבו:(מטררחמןאלעבדתאלדהמתלונןי"ע)מוסח,עיסאאבו,אק'ג
:(מוהראחלילאיסמעילהמתלונןי"ע)מוטיגםהמכונה,ועדי'DU,אק'ג,מזסא

.(מוגרביאלפארםמוחמדחדרי"ע)קילו100-כשמסקלואדם-אק'ג

-1-

112



.911125130.ז.מ,מטררחמןאלעבדחאלדשלתלונתו

בועזהכלאשלכ"השבבאגףהחלהחקירתו.89.11.21-בנעצרמטררחמןאלעבדחאלד
.ביום

:מתצהירוקטעיםלהלן

הרצפהעלהגבעלהושכבתיידיםכבול,להטיבכשסירבתי.ההקירותלחדרמידהוכנסתי" להכותוהחלו
באופןלנחיריהטקאתודחפוראשיעלרטובטקשמו.גופיבכלאותי

חזרזהכך.באטכיתופסיםהיווכן,נחיריאתהסמוההכאהכדיתוך.נטימתישנעצרה
.זואחרבזופעמיםכשטעצמועל
ייחסו.בטמושנקבו,אחדאדםעםיחסייעללדבררוצהאניהאםשאלונירעהפעמיםבין
.נמשךזהזמןכמהזוכראינני.האינתיפדהבמסגרתהזההחדםעלממוגהטאנילי אביב

תחוטתאתלגמריאיבדתי.ימים5סםשביליתיוחטבתייום11החקירותבחגך
.הזמן
.השקעם,כיסאעל,הושבתהסיאנסיםבין

.שאודהטרצובמההודיתימתייודעאינני במהלך
כזהכי.זמןלכמהמתיבדיוקיודעלא."ידר'פריג"בהושמתיהימים11אותם

.מצביהיה
כאטרלכךלבטמתי.תחושהחיבדתי(ואמהאצבע,אגודלןהשמאליתידיאצבעותבשלוש

.משקללהריםיכולאינני.יום11כעבור,מהחקירההועברתי
.יעבורשזהחמראשר,לרופאזאתאמרתי.החזהלביתמתחתטמאלמצדכאבלייש

.החקירותבין.הכיסאבאותו.פעמתםישנתיהימים11במשך
.ומוסאעימראבו,אע'גאותיחורו
.שלהםהמראהפרטיעללעמודיכולתילאהייתישבובמצב

טרצוכפיהעממיתהחזיתמטעםעזהראששאניהודיתילא.גורמיםביןשתיאמתיהודיתי
בטופהודיתילא.נאסרושכונתשאטימחנהעלממונהשהייתיהודיתיאבל,שאודה
.אלימהפעילות

906131032.ז.מ,מוגרביאלפארםמוחמדחדרשלתלונתו

.עזהבכלאלחקירהמידהועברהוא.89.11.22-בנעצרמוגרביאלפארםמוחמדחדר

:מתצהירוקטעיםלהלן

וכשאניהאזיקיםאתהחזירופעולהטיתפחימטלא....חוקרים2היו.לחקירההוכנסתי" החלועומד
.הגוףכלעלבחוזקהלהכות

"?אישהאוגבראתה,תענה" אח
כובלים,הגבעלהידיםאתכובלים)"בננה"עשו.אחרחקירהלמעוםאותיהעבירוכ" ואחהרגליםאח

..(.ט.פ.ת-הכבולותהידיםאלהכבולותהרגליםקרסוליאתקושריםכ" רתסתמו.הראשעלטקטמו.הגבאלוהעבירוהבטןעלאותיטמו
.הפהואתהנחיריים עלוחזרו.האסכיםאתמעכו

"?אישהאוגבראתה":השאלה היו
.דעהלנשוםשאוכלכדיהשעאתמפירים

וביעטוהרגלייםעלאזיקיםללאכיסאעלאותישהוטיבוזוכר.ההכרהחתאיבדתיכמעט
:אצבעותליכשמראיםאותילשאולהתחילו.טיבראיתיראתחילה.,1,2,3:שאספור

:לחעירהחזרודעות10כעבור"?כמה"
.לעילוכמתואר"בננה" :אמרו

."ממילאותודהראיותלךנביא" .הבוערעדכך
.בוערארוחתעלדיברוכי,naTידעתי הכניסו

."יבוחמהתרתהמחר".עלההתחלהרושזוואמרו"ידר'פריג"לאותי ה
מפניאוליאו.אולימעלותמאפסיותרלא.רעדתי.וקר.לגמריחשוך"פריגיידר" לאטהוכיתי

.הטמפרטורהאתלאמודיכולתי
לדברליואמרולעפההזמינוני.אנשים6-כ.חדטלצוותאותיהעבירוטעהכחציכעבור
5-שחוטבאני.לעילכמתוארבטיפולוהתחילוממניהעפהחתלקחו.פירבתי.בטובות
.פיקתואהדהשתתפו

.החשכיםאתמעךואחדהבטןעלוקפץהיכהאחד,החזהעליטבאחד
.להםעורהטכךסיפרורבים.צואהוהפרשתיהטחנתימזהכתוצאה
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.הזמןתחושתאתאיבדתי.היוםכלכמעטנמשךזה
.הכיסחעליושבפעםכלעצמיאתמצאתי.פעמיםכארבעההכרהאתאיבדתי

שליטהאיבדתי.האלהלמצביםהחזרהעלמוותמעדיףאני.האלההמצביםאתרתארקשה
.לגמריעצמית

.ל"כנבחקירההייתייוםכלכמעט...
כעבור,ל"כנומכיםידיםכובליםאו"בננה"ליעוטיםהיו(לשאלתם)"לא"אמרתיאם

.ליאמרושהםבמהמודההייתידקותכמה
ח.איךיודעלא":עניתי"?איך":טאלוואז".אותוהרגנו.טוב":אמרתיבסוף...

".יודעלא":אמרתי"?איפה":שאלו".לחתיכותוחתכנוחטפנו":אמרתיואז,לחצו
אבל,כן":אמרו.נכוןלא-טסיפרתימהטבללהםאמרתי.ליקראוטובלמחרת...

".אותוהרגוהעממיתשהחזיתיודעיםאנחנו
".לרצחעטרכלליחין":אמרתי

...זהעלבכללאותיטאלולא,שליההודאהאתגבתהכשהמסטרה
.החקירותלחדראוחיהכניסואוכ"לשבקראוההודאהמסירתבזמןפעמיםכמה

טליהידיים.ימיןידשלובאמהבזרתשמאלבידלהשתמטיכולאינניעתהעד...
.והחזההמותןצידימשניגםכאבים.לנטוםלקוטיעדכחביםלייטבחזהגם.רועדות

מתעשה.סדירבאופןנושםשאיננימרגישאני.כואביםהאשכים.ליטוןיכוללא
".להתרכז

922811450.ז.מ,מוהראחלילאיסמעילשלתלונתו.4

.עזהבכלאלחקירהוהועבר,89.11.24-בנעצרמוהראחלילאיסמעיל

:מתצהירוקטעיםלהלן

שאניאמרהוא....שעהכחציאיתישוחח,באליה'גבראםקציןפעםשהיה,אווזיאבו
,הכחשתי.מישהושהרגתיוכן,"אחמד"המחתרתיושמיבאליה'בגהעממיתהוועדהבראש
."בעדינותאיתךלדבראוכלטלאאשםאתה":אמרואז

והשכיבבידואותםמחץהחוקר.האשכיםעלהוכיתי,להודותכשסירבתיהראשוןביום...
ראשיאתלהכותוהתחיל.השקעלמיםשפךכ"ואח,ופניראשיעלשקשם.הרצפהעלאותי

.מהראשדםJTWעדבריצפה
.עצמועלחזרזה

ליקראזיאדאבואז.ששבערךעד,"ידר'פריג"לאותילקחו,בטלושבערך,בוערלפנות
.לותרמהלישאיןעניתי.אדברלאשאנילואמראווניטאבו,ואמר
".מהתחתתדבר,תדברלאאם":אמר

.קשיםעינוייםטעברמחמודאתליהזכירו
."ידר'פריג"להוחזרתי כעבור

גםלוטעוראים)עדי,טוני,גיהקוכן.בראשוומוסאאחרצוותבאטעותכטתי
.ואסי(מוטי

טבלו.חזיעליטבאהד.הריצפהעלוהטכיבוניהאזיקיםאתהידקו.לחדראותיהכניסו
בועטאחד,האטביםאתמועךאחד,ולפהלאף,בפניהסקאתלהדקהתחילו,במיםהשקאת

ביןכסאשמואז.מעליאותםלהזין,והצלחתלהתנגדניסיתי.דקות10-כארךזה.בבטן
לתוךקטןממיכלמדמיעגזוהוסיפולעילכמתוארביטיפלוהם.פטועותכשהןרגלי
.הטע

.הכרתיאתאיבדתי
.רציחותעלאותיטאלו.חדרבשםאדםעםקשרעלאותישאלו.לדברמוכןשאניאמרתי
.שעהכחצינמשךזה.קטרכלהכחסתי

לאעוד,בדיקהעדייןזו":אמרוסיבובכלאחרי.לעילכמתואראותילענותחזרוהם
".ברצינותהתחלנו
."פריגיידר"לשובהוכנסתי
,הגזבליאבל,לעינוייםחזרוהם.,.חדשסיבובהחל,3-4,צ"אחהבשעות

היה,טיןאותימוצאהיהואס,פעםמדי,פנימהמציץהיהחייל"ידר'פריג"בכשהייתי
.אותימעיר

.ימים4נמשךזהכך
.פעםמדיאותימכההיהחייל.בעמידה,למסדרוןאותיהעבירוהרביעיביום

.העשיריהיוםעדהיהזהכך
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,אותיחנקולא.קלהיותרהיתהאבל,נמשכההחקירה.פחתוההכאותהרקיעיהיוםאחרי
"...האשכיםעלולחצוסטירותחטפתיאבל

92288563ז"מ,בחוואבאלחסןחוסייןפתחישלתלונתו.5

.עזהבכלאלחקירההועברהוא.89.11.28-בנעצרבאוואבאלחסןחוסייןפתחי

:מתצהירוקטעיםלהלן

.החשדותאתלפניהציג.יודעאינישמושאתמיטהוחותיחקר.לחקירההובאתימיד" כלעלטאלשלושבשעהבערך.עדיםוישראיותיש:עבורירקהיאכשיטהשהשיחהאמר

תהיהשהחקירהליאמרואז.לומרמהליהיהלא.ע"חזאנשיעל,שבכלאאנשיםמיני
.ושה
שהשכיבועדמכיםהתלו.מהחורבשרשרתלאלהאלהוגם,רגליגםוכןנכבלוידי,ואכן
"הכיסעלישבאחד.רגליביןכיסאשמו.הרצפהעלכךאותי

עללהכותשתפקידוזה-
מיםולשפוךפניעלשעלשיםשתפקידוזה-החזהעלישבאחר.וברגליובידיוהאטרים

.שניות30-כבמשךולפהלאףהשקאתהידקהוא.השקעל
.וממשיכיםקצתלנשוםמרשים,"?להודותרוצה";שואליפכךואחר
.אחריםובמקומותהבטןעלמכות

.6-4השעותביןכך
חדרזה."ידר'פריג"בכ"ואחשעות4-3החקירותבחדרואני,יום11הלךזהכך

הרגשתיולאמחומםהגוףהמכותבגלל,אותילרענןמטרתווכנראהלגמריוחשוךקטנטן

.המכותאתלטשטשגםמיועד"ידר'פריג"והיתכן.הקורמלואאתאפילו
כשלאאו.קורהרגשתיואז.הלילהכל.זמןהרבה."ידר'פריג"ברבזמןנשארתילפעמים
.אותיהיכו

.שתיתיולחאכלתילאבחקירהאחרוניםיומיים
.הראשוניםבימיםבפרט.אדמדםהיהוהשתןהחקירהבעתהשתנתי
אתסתמושהםאחריזה.אותילהעירמנסיםכשהםוהתעוררתיההכרהאתאיבדתיפעמיים

פעמים.למותשהולכיםהיאההרגשה.לחנקפרטאחרתתחושהכלTUאיבדתי.אפיואתפי
ממשיךשאניהרגשתי,זמניתבו,זאתובכל.למותכדי,התנגדתילא.למותביקשתי
.חייעללהילחם
,בטניעלהיוידי."בננה"מהמשוחררהייתי"ידר'פריג"לאותימחזיריםכשהיו
.כבולות
.ושבתשישי-לילותלשנילמטההורדתי11-הביום

.שופטלפנימעצריאתהאריכו12.13-ב
כל":ליאמרו...."זינזנה"באיתישהיהאחדעלאוחישאלויוםאותושלבערך30.9-ב

".כללאיתודיברתילא":אמרתי".אסירולאעטיןהואכי,אצלנורשוםלושאמרתמה
6נמטךזהכך.עודםשתיארתיההכאותעלחזרו.החקירהשלהקטההזמןהתחילואז
.שאלותולזרוע.ל"כנלחוורוחזרולישוןוצתלינתנו.ימים

ע"חזשלעממיתוועדהבראששעמדתי,למשטרההודאהלמסורהתחלתי89.11.18-ב
עלילחצוהמשטרהכשבאהכ"אח.עליאמרושאחריםמהבכלטאודהדרטוהחוקרים....
שלהחקירותבחדרשהיהזה.כ"שבלאישורא)היההשוטר,משהואיטרתילאואם,ל"כנ

להחזיקיכולאינני.הודאהלמסורמסוגלאינניוהנפטיהגופנישבמצביטענתי.כ"השב
.כותרותרע,ההודחהאתליקראולא.להיפטרכדיחתמתי.בידעט
.אצבעותטביעותלקחו.המשטרהעםסיימתי12.19-ב

...וסביםעובריםידיעלהוכיתישם.למזדרוןהוצאתי

,בכתפים,בזרועותכאב.לישוןיכולולאבגופיתלויםמרגיטלאאניעכשיועד...
ליאיןובאצבעותבידייםגם.בפניםבלוןכמומרגיטימיןבצדהמותןבסביבות.בחזה
.רועדותהאצבעותועצות.לשניםביצהלטבוריכוללא.שמחלבידבפרט.מלאהטליטה
אותילקחו.לעמודיכולתילא.בספירהעציןאותיראהמכליאתיטבועייםכעבור

".החקירהבעתאותהאוברתיאבל,תרופהאיזווקיבלתילקליניקה

925545262.ז.מ,(חבט,תוואבטאלמוחמדמותמדמנסורטלתלונתו.6
.עזהבכלאלחקירההובאהוא85.11.30-בנעצרתוואבטאלמוממדמוחמדמנסור
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:מתצהירוקטעיםלהלן

עלכלליבאופןחלאמסוייםמשהועלאותישאלולא.לחעירהישרעזהלכלאהובאתי"
."עליךהרבהטאומריםחבריםיש":אמרו.מפורטיותרבאופןכ"אח."צבאיתפעילות" :אמרתי

".דברטוםאין" .קשהבחקירההתחילולילהבאותו
.לצהרייםעדשיטיביוםגםוכך,טלםיום,תמיטיביום
.טאלותשאלו.החוירהלחדרהכניסו.הרגליםאתגםוכךמאחורהידייםאתליעטרו
.הגבעלאותיהטכיבוכ"אח.מכותעםומתחיליםעומדחני.לומרמהליטאיןחמרתי
.ובגרוןבפה,באףלתנוךוהתחילוהראשעלשקשמו

הרביעי.הידעםהאשכיםעלהרביץאחד.הבטןעליטבאחד,חנקאחד.אנשיםארבעה
.האשכיםעללהכותטיוכלו,אותןאסגורטלאטומרשליהרגליםסביןהכיסאעליוטב

כבראז.הצורהבאותה.הפעםעודחזרוראשוןביום.בטבתגם.לנוחנתנומישיביום
ליהיואז,מזמןהולעוסלייש.בגרון,ברגלים,באשכים,הגוףעלנפיחויותליהיו

.החקירותבאגףאותיראההרופא.כדוריםשנתןרופאהביאו.פעמיםהרבההקחתי.כאבים
.יוםבאיזהיודעלא

.פחחיטליהחבראתבהיאוגיביום.גי-'אבימיםהחקירהאתהמשיכו
לינתנול"הנובטבתהשיטיביום.לילות4"ידר'פריג"בהייתיזהואחריזהלפני

.וישנתיטמיכה
הצדאתמחדטלארגן,לעבודליטמציעל"מחומכתבלישנתןחמרופתחיאתכשהביאו
דברטשוםיודעיםהם.לימייחסיםמהטידייקוביקשתי.בזההודיתי.ע"החזטלהצבאי

.'גביוםזהאתאמרתי.מסוייםלאדםפתחילבוטתמכתבטכתבתיגסהודיתי.עטיתילא
.יום50-במעצריאתהאריכו85.11.18-ב

.שמיכותמספיעאין.בצינוקמהקור.מדרדר.החקירהמבימייותר.חלטמרגיטאני" באסכיםכאבים
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