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למעלה 
מ־1,300 

 תלונות 
על עינויים 

על ידי 
 השב"כ 

הוגשו 
למשרד 

המשפטים 
מאז 2001 

בעקבותיהן 
 נפתחו 

רק 2 
חקירות 

פליליות 
שהובילו 

לאפס
כתבי 

אישום

אלו הן שתי 
החקירות 
הפליליות 

היחידות 
שנפתחו 
אי פעם 

נגד מענים 
בשב"כ. 

שתיהן נגנזו 
השנה ↖

✱ אנו בוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 
נתקלים מדי שנה בעשרות תלונות על 

עינויים קשים של נחקרי שב"כ. 
✱ העינויים כוללים כבילה מכאיבה, 
 מניעת שינה, חשיפה לחום וקור 

קיצוניים, איומים, הטרדות מיניות 
השפלה על רקע דתי ועוד.

✱ כמו כן, הפרות זכויות אסירים, אזרחים
ותושבים מתרחשות בישראל דרך קבע 

ואסורות אף הן על פי אותם חוקים 
והלכות האוסרים על עינויים.

✱ עינויים ויחס אכזרי אסורים באיסור
 מוחלט. אסור לענות בשום זמן 

ובשום מצב, גם בחוק הבינלאומי 
וגם על פי המשפט הישראלי. 

✱ יחד עם זאת, ישראל טרם חוקקה 
חוק מפורש נגד עינויים, על אף 

שהתחייבה לכך.

 יש
 עינויים

 בישראל?
בהחלט ↙

 האם
 זה

 חוקי?
בפירוש לא ↙

 .2
 מכות
 רצח

ממלכתיות ↙

ב־2019 נעצר סאמר ערביד 
כשהוא בריא ושלם

← 30 שעות נמשכה חקירתו הראשונה.
לאחריה הוא הובהל לבית החולים 

במצב אנוש.

← 6 מצלעותיו נשברו, על גופו נראו
סימני חבלה רבים, הוא סבל מכשל 

בכליות ונשקפה סכנה ממשית לחייו. 

← 18 יום הוא היה מורדם ומונשם. מיד
לאחר ששב להכרה, הוחזר לחקירת 

שב"כ.

← מח"ש חקרה את האירוע באמצעות
גביית עדויות ומסמכים.

← בינואר 2021 היועמ״ש סגר את התיק
"בהיעדר תשתית להוכחת ביצוע 

עבירה".

← בתגובה להחלטת הסגירה אמר ראש
השב"כ נדב ארגמן כי הוא: "מגבה 

את חוקרי השב"כ שביצעו את 
משימתם במקצועיות ובממלכתיות".

 .1
 אונס
 ללא

אשמים ↙ 

ב־2015 נעצרה נ׳
← 2 פעמים נערך חיפוש פולשני
באיבריה האינטימיים, למרות 

התנגדותה, באמתלה של "צורך 
מבצעי".

← מדובר בחיפוש בלתי חוקי ומשפיל,
שנחשב לאונס ומעשה סדום, ועומד 

בניגוד לכללי המעצר.

← ב־2018 נפתחה חקירה פלילית על
ידי מח"ש ומצ"ח. 

← 8 מעורבים בפרשה נחקרו. כולם
הודו שהחיפוש הלא חוקי אכן בוצע, 

אך המפקדים בשטח מטעם שב"כ 
והצבא הטילו את האשמה איש על 

רעהו. 

← באפריל 2021 התיק נסגר
והמעורבים זוכו מכל אשמה 

"בגלל תשתית 
ראייתית 
חסרה".



✱ הממונה על מבת"ן סוגר את התלונות
בטענה ש"אין תשתית ראיתית התומכת 
בגרסת הנחקר". כיוון שחקירות השב"כ 

אינן מתועדות, ורק חלק קטן מהן מצולם 
בטלוויזיה במעגל סגור, ומבלי שהתיעוד 

נשמר, עיקר הבדיקה שמתבצעת היא 
השוואת גרסת הנחקר לגרסת החוקרים. 

המבת"ן בוחר תמיד להאמין לגרסת 
החוקרים. המבת"ן גם מתעלם באופן 

שיטתי מהמשקל הראייתי של הערכות 
מומחי הרפואה המצורפות לתיקים.

* הנתון מתייחס לתיקים בטיפול הוועד
שנסגרו בשנים 2020-2021 

 באיזו
 עילה

 נסגרות
התלונות? ↙

זמן ממוצע 
לטיפול בתלונה 

על עינויים על 
ידי המבת"ן:* ↙

 מחוקקים חוק נגד עינויים,
 כפי שישראל התחייבה 

שוב ושוב לעשות
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 אז
 איך

 אנחנו
 עוצרים

את העינויים? ↙

המסלול 
שעוברת 

תלונה על 
 עינויים 

 שמגיש הוועד הציבורי 
נגד עינויים בישראל

↓
עדות על עינויים 

נגבית על ידי עו"ד 
לעיתים המתלונן עובר 
גם הערכה ע"י רופאים 

ומומחים לבריאות הנפש 
ע״פ פרוטוקול איסטנבול 

)סט כללים לתיעוד והכרה 
בקורבנות עינויים, המקובל 

ע״י האו"ם(

 ↓ ↓
תלונה מוגשת 

ליועמ"ש ומועברת 
לבדיקה במבת"ן - היחידה 

לבירור תלונות נחקרים 
במשרד המשפטים 

↓ ↓ ↓
 המבת"ן מבצע 

בדיקה מקדמית 
שנמשכת מספר שנים 

↓ ↓ ↓ ↓
אם התלונה עוברת את 

הבדיקה המקדמית, 
יכול היועמ״ש להורות על 

פתיחה בחקירה פלילית על 
ידי מח"ש שלאחריה יוחלט 
אם יש מקום להגשת כתב 

אישום

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
הממונה על המבת"ן 

 משיב לתלונה 
55 חודשים בממוצע מרגע 

הגשת התלונה. להוציא 
2 מקרים, התשובה זהה 
תמיד: לא מצאנו ראיות 

לעינויים ואין מקום לפתוח 
בחקירה פלילית.

רוב המימון של הוועד הציבורי נגד עינויים 
בישראל )ע״ר( מגיע מישויות מדיניות זרות. 

הוועד נגד עינויים גאה בתמיכה ובמימון 
שהוא מקבל מאנשים פרטיים, קרנות, 

ממשלות, וגופים מקצועיים. הצטרפו אלינו:

stoptorture.org.il

 מעמידים לדין 
 ומענישים בחומרה 

 את המורשעים 
 בשימוש בעינויים 

ובהתעללות

 חוקרים כראוי ומבררים 
 טענות על עינויים

מתעדים את חקירות השב"כ 
 באמצעות מצלמות 
 ומעניקים לקורבנות 

 גישה לתיעוד 
חקירותיהם

זועקים מעל כל במה אפשרית: 
 עינויים ויחס אכזרי 

 אסורים תמיד 
באופן מוחלט!
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http://stoptorture.org.il
https://www.facebook.com/Stop.Torture/
https://twitter.com/stoptorture_il

