פ ייה למשרד התובע של בית הדין הפלילי הבי לאומי
על פי סעיף  15לאמ ת רומא

פשעי מלחמה בחדר החקירות:
המדי יות הישראלית השיטתית של עי ויים ,יחס בלתי א ושי ומשפיל ,העברה בלתי חוקית,
ומ יעת משפט הוגן
כלפי עצירים פלסטי יים

מוגש בכבוד רב למשרד התובע במסגרת החקירה ב ושא המצב במדי ת פלסטין

יו י 2022

תקציר מ הלים
פ ייה זו ממחישה כיצד סוכ י שירות הביטחון הכללי )שב"כ( ופקידי ממשל אחרים וקטים באופן
שיטתי עי ויים ויחס בלתי א ושי או משפיל כלפי פלסטי ים החשודים במעורבות בעבירות ביטחון,
ולשם כך מעבירים אותם בכפייה מהשטחים הפלסטי יים הכבושים לתוך ישראל ,ומו עים מהם
את הזכות הבסיסית למשפט הוגן .פ ייה זו מוגשת על ידי הוועד הציבורי גד עי ויים בישראל )להלן:
"הוועד"( ,עמותה ישראלית ש וסדה בש ת  1990ומוקדשת למיגור עי ויים ויחס אכזרי ,בלתי א ושי
ומשפיל .הוועד ,ביחד עם הפדרציה הבי לאומית לזכויות אדם ) The International Federation
) (for Human Rights (FIDH),להלן" :הפדרציה"( ,ארגון בי לאומי לזכויות אדם ש וסד בש ת
 1922והמאגד בתוכו  192ארגו ים חברים מ 117-מדי ות ,טוען כי הפשעים המתוארים במסמך זה
הם חלק מהותי מפשעי המלחמה המבוצעים במסגרת המצב במדי ת פלסטין ,ומשום כך מבקש כי
משרד התובע בבית הדין הפלילי הבי לאומי יחקור פשעים אלה כחלק מהחקירה שהוא מ הל ב ושא
זה.

הבסיס העובדתי
למעלה מ 1,300-תלו ות בדבר עי ויים על ידי שירות הביטחון הכללי )שב"כ( הוגשו למשרד
המשפטים הישראלי בין  2001ליו י  .2021תלו ות אלה הובילו לשתי חקירות פליליות בלבד ,ולאפס
כתבי אישום .פ ייה זו מבוססת על  17מקרים שבהם א שים המיוצגים על ידי הוועד חטפו
מהשטחים הפלסטי יים הכבושים )להלן" :השטחים"( למטרת חקירה על ידי כוחות הביטחון
הישראליים ,אשר כללו עי ויים ויחס בלתי א ושי ומשפיל 17 .מקרים אלה ,המובאים במסמך זה
בעילום שם ,כללים בתחום סמכותה הטריטוריאלית והתקופתית של חקירת משרד התובע :כולם
וגעים לפשעים שהחלו בשטח פלסטי י לאחר יו י  .2014כל חומרי הראיות – כולל תלו ות הקורב ות
וראיות תומכות – שמורים במקום מאובטח על ידי הוועד .משרד התובע מוזמן לקבל גישה ישירה
לחומרי ראיות אלה ,על פי בקשתו.
קיימת מסכת ראיות משמעותית בדבר מעצר פלסטי ים במקומות בשטחים על ידי צוותים של חיילי
צה"ל וסוכ י שב"כ .לאחר קשירת עי יהם והתעללות בהם בחקירות שדה ,הם מועברים ,דרך שגרה,
למקומות מעצר מחוץ לשטחים .שיטת העברה לא חוקית זו ,המהווה העברה כפויה לצורך עי ויים
) ,(extraordinary renditionsוגדת את סעיף  76לאמ ת ז' בה הרביעית )הקובעת כי מעצמה כובשת
לא תעצור תושבים של שטח כבוש בבתי כלא מחוץ לשטח הכבוש( .מעצרים מתבצעים או מוארכים
דרך שגרה תחת צווים מי הליים .במהלך אותם מעצרים והעברות לישראל ,תו ים עצירים
פלסטי יים לא אחת לעי ויים ,יחס בלתי א ושי ומשפיל ,ומעשים בלתי א ושיים אחרים .יחס זה
מתחיל על אדמת השטחים הפלסטי יים הכבושים.
חקירות שב"כ אלימות מתרחשות במתק י מעצר ישראליים בכמה מקומות :קישון )"ג'למה"( ,פתח
תקווה ,ירושלים )"מגרש הרוסים"( ,אשקלון )עסקלאן( ,ובאר שבע .במהלך חקירות אלה ,המכו ות
בלשון קייה "חקירות צבאיות" ,תו ים עצירים פלסטי יים לשיטות העי ויים הקשות ביותר של
השב"כ .הוועד והפדרציה טוע ים כי התעללות ועי ויים אלה הם מעשה מתמשך ,שראשיתו במעצר
בשטחים.
השיטות ה קטות בחקירות מסוג זה כוללות שיטות ש אסרו במפורש במסגרת בג"ץ  5100/94הוועד
הציבורי גד עי ויים בישראל ' ממשלת ישראל ,מש ת ) 1999ראה בג"ץ הוועד הציבורי להלן(.
שיטות אלה כוללות כבילת עצירים לכיסאות בת וחות לחץ שו ות ,כגון ת וחות "הב ה"
ו"הצפרדע" ,לעיתים תוך טלטולם ,סטירתם או הכאתם ,ומשיכת גפיים בכיוו ים לא טבעיים .שיטה
רווחת במיוחד היא מ יעת שי ה ,לעיתים באמצעות חקירות רבות וממושכות ה משכות למעלה מ-
 30שעות ,וכן חקירה או החזקה בטמפרטורה קרה מאד ,ומעצר בתאים מזוהמים ושורצי חרקים,
תחת אור מלאכותי רצוף .הוועד תיעד מקרים של חקירה בעירום; מ יעת גישה לשירותים; איומים
מי יים ,וכן איומים על ב י משפחה .שיטות שו ות אלה משמשות לא אחת בו זמ ית או במחזוריות,
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במשך כמה ימים .הוועד קיבל עדויות מעצירים שאמרו שהם מסרו הודאות שווא בתקווה לשים קץ
לחקירות.
עי ויים מידי השב"כ גורמים לפגיעות גופ יות ו פשיות ,במהלך החקירות עצמן וזמן רב אחריהן .בין
הפגיעות הגופ יות ש גרמו ישירות במהלך חקירות ,תיעד הוועד ראיות לאובדן הכרה ,שי יים
שבורות ,שטפי דם ,קרעים בשרירים ,דם בצואה ,אובדן היכולת לאכול עצמאית ,ואובדן זמ י של
התחושה בגפיים כתוצאה מכבילה הדוקה .עצירים רבים דיווחו כי לא יכלו ללכת אחרי חקירה ,וכי
כתוצאה מכך היה צורך לשאת אותם למקלחת בידי אחרים ,או להוביל אותם בכיסאות גלגלים.
הערכות פור זיות שבוצעו בהתאם לעקרו ות "פרוטוקול איסט בול" תיעדו אף הן זקים פשיים
וגופ יים ארוכי-הטווח כתוצאה מעי ויים .בין ה זקים לבריאות הגוף תועדו פציעות ארוכות-טווח
ברגליים ו/או בגב ,ש גרמו על ידי שיטות קשירת עצירים בת וחות מעוותות ,ו שירת שיער .בין
התסמי ים ה פשיים שתועדו על ידי מומחים היו דפרסו ליזציה ,פלאשבקים ,סיוטים ,חרדה
ודיכאון.

מהות הפשעים
הפשעים ה טע ים בפ ייה זו ופלים לשלוש קטגוריות של פשעי מלחמה :א .פשעי עי ויים או מעשים
בלתי א ושיים אחרים בעלי אופי דומה ,תוך עבירה על סעיפים )(2)8א())(2)8 ,(2א())(2)8 ,(3ב()(21
לאמ ת רומא; ב .גירוש או העברה לא חוקית של אוכלוסייה כבושה ,תוך עבירה על סעיפים
)(2)8א())(2)8 ,(7ב() (8לאמ ת רומא; ג .מ יעת משפט הוגן ,תוך עבירה על סעיף )(2)8א() (6לאמ ת
רומא .כל הפשעים ה טע ים בזה מבוצעים בהקשר של הכיבוש ובזיקה אליו ,ולכן קשורים לסכסוך
מזוין בי לאומי ומהווים פשעי מלחמה .יתוח זה אי ו שולל את האפשרות שההת הלות המתוארת
בפ ייה זו עשויה לעלות לכדי עבירות וספות תחת אמ ת רומא.

סמכות טריטוריאלית
הפשעים ה טע ים ופלים תחת סמכותו הטריטוריאלית של בית הדין הפלילי הבי לאומי .מרכיבים
מהותיים של פשעי העי ויים ,יחס בלתי א ושי ומשפיל ,מ יעת המשפט ההוגן וההעברה הכפויה,
מתבצעים בתוך השטחים הפלסטי יים הכבושים .ההתעללות ומ יעת המשפט ההוגן מתחילים בעת
המעצר בשטחים וממשיכים בישראל .פשע המלחמה של גירוש לא חוקי הוא בהגדרה פשע חוצה-
גבולות ,המתחיל בשטחים .זאת ועוד ,ההוצאה הכפויה של קורב ות משטח תחת תחום שיפוט בית
הדין הפלילי הבי לאומי לשטח שמחוץ לתחום שיפוט בית הדין תוכ ה בכוו ה תחילה כך שתקל על
המשך ביצוע הפשעים.
בהקשר למקרים ה מ ים בפ ייה זו ,יש להתייחס לכל שלוש הקטגוריות של פשעי מלחמה כשרשרת
אירועים רצופה המתחילה בשטחים ,ממשיכה בישראל ,ולא פעם מסתיימת בשטחים .לכן ,כל
הפשעים ה טע ים בפ ייה זו עומדים בתבחי י תחום השיפוט של בית הדין.

חומרה
התכ ון השיטתי של מעצרים ,העברות כפויות ועי ויים בדרגים הגבוהים הוא מרכיב מרכזי בחומרת
הפשעים ה טע ים .חוקרי שב"כ ישראליים מפעילים עי ויים על פי תכ ית שיטתית ומתוכ ת מראש.
מאז  1999מסדיר המסמך הקרוי "ה חיות רובי שטיין" שיטה פורמלית של עי ויים ,הדורשת אישור
ביורוקרטי מראש של פקידים בכירים .שיטה זו מוסדה מאז על ידי פקידי שב"כ ב הלים פ ימיים
שאושרו ו תמכו על ידי בג״ץ.
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קורב ות השב"כ סומ ו כמטרות לעי ויים בשל זהותם כב י העם הפלסטי י המתגוררים בשטחים
הפלסטי יים הכבושים ,ללא אזרחות ישראלית .הם סומ ו כמטרות על סמך עילות פוליטיות,
גזעיות ,לאומיות ,את יות או דתיות ,מה שעולה לכדי סוג של הפלייה ורדיפה ,דבר המדגיש ביתר
שאת את חומרתן של העבירות.

משלימות
כל התלו ות שהוגשו על ידי  17קורב ות העי ויים שאותם מייצג הוועד ,המהווים את הבסיס
העובדתי של פ ייה זו ,סגרו על ידי משרד המשפטים ללא העמדה לדין .הוועד והקורב ות לא עתרו
לבית המשפט גד החלטות מי הליות אלה ,ש וסחו על מ ת לחפות על מבצעי העי ויים מפ י מתן דין
וחשבון ,מאחר שבית המשפט העליון של ישראל כשל במתן צדק לקורב ות עי ויים באמצעות
המשפט הפלילי ,ואף אישר את ההליך הביורוקרטי שבו מתבצעים העי ויים .במסגרת העתירות
בג"צ  5722/12אסעד אבו גוש ואח' ' היועמ"ש וכן בג"ץ  9018/17פארס טביש ' היועמ"ש,
שהוכרעו בתקופת הזמן הרלוו טית לחקירת ביה"ד ב ושא המצב בפלסטין ,סמך בג"ץ את ידו על
שימוש השב"כ בעי ויים .בית המשפט פסק כי "האמצעים הפיזיים" ש קטו גד אבו גוש וטביש
אי ם עולים לכדי עי ויים ,והרחיב את טווח המצבים שבהם חשבים אמצעים אלה ללגיטימיים,
ובכך הג בסלח ות כלפי ההליך שבו השב"כ מקבל אישור מראש להשתמש בהם .בפועל ,הכשיר
בג"ץ מ ג ון משוכלל שסיפק לשב"כ חסי ות הרמטית ,ובכך הפך לחלק פעיל מההפרה השיטתית של
ישראל את חובותיה על פי המשפט הבי לאומי .כתוצאה מכך ,צדק עבור קורב ות פשעי המלחמה
המתוארים בפ ייה זו ,אי ו זמין בישראל כיום.
ושא היעדר האחריותיות השיטתי של ישראל הועלה במ ג ו י זכויות אדם בי לאומיים שו ים .אם
זכיר את ההתייחסות האחרו ה בלבד ,הרי שבהערותיה המסכמות של וועדת האו"ם לזכויות
האדם ,במסגרת הסקירה התקופתית החמישית של מדי ת ישראל ממרץ  ,2022ציי ה הוועדה את
דאגתה העמוקה בשל "דיווחים על השימוש ה רחב והשיטתי של סוהרי שירות בתי הסוהר וכוחות
הביטחון הישראליים בעי ויים והתעללות גד פלסטי ים ,ובכלל זה ילדים ...במיוחד ...השימוש
באלימות פיזית ופסיכולוגית ,מ יעת שי ה ,ת וחות לחץ ותקופות בידוד ממושכות ,כולל גד ילדים
ועצירים מוגבלים שכלית או פסיכו-חברתית" .וועדת האו"ם לזכויות האדם הזכירה גם "שיעור
מוך מאד של חקירות פליליות ,העמדה לדין והרשעות ה וגעות לטע ות בדבר עי ויים והתעללות".

אי טרס הצדק
באשר למצב בפלסטין כבר מצא משרד התובע כי "אין סיבות מהותיות לסבור שחקירה לא תשרת
את אי טרס הצדק" .אכן ,חקירת הפשעים המופיעים בפ ייה זו חיו ית עבור צדק לקורב ות
העי ויים ,ולכל תושבי פלסטין וישראל באשר הם .יתוק פשעים אלה מטע ות אחרות ה וגעות למצב
בפלסטין יוביל לחקירה לא הוג ת ושרירותית ,שבה חלק מהקורב ות יוכרו ככאלה על ידי בית
המשפט והקהילה הבי לאומית ,ואילו אחרים ייתקלו בהתעלמות והשתקה.
הוועד מצא בקשר עם הקורב ות אשר עדויותיהם מהוות את הבסיס העובדתי של פ ייה זו .אלה
הביעו בפ י הוועד את רצו ם המפורש לדרוש צדק בפ י בית הדין הפלילי הבי לאומי ,במאבקם
לממש את זכויותיהם הבסיסיות ביותר ,מאבק אשר תקל עד היום למרבה הצער בהתעלמות .א ו
מזמי ות את משרד התובע להיכ ס לדיאלוג עם הקורב ות ,וכן עם הוועד ועם ארגו ים דומים,
ובכללם פלסטי יים ,המייצגים את הקורב ות בקהילה המקומית.
כארגון ישראלי ,הוועד אי ו מקל ראש בפ ייה לבית הדין הפלילי הבי לאומי; א ו מודעות היטב
למחיר שייתכן שיהיה על הארגון וחבריו לשלם ,מבחי ה ציבורית ואחרת ,על עצם הפ ייה לבית
הדין .אף על פי כן ,הגורמים המגישים פ ייה זו עומדים מאחורי המסר שביסודה :הרשויות
הישראליות וקטות בימים אלה עי ויים שיטתיים גד פלסטי ים ,במהלך מעצרים וחקירות; בשעה
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שמערכת המשפט הישראלית ,ובכללה בתי המשפט בישראל ,הוכיחה כי אי ה מוכ ה ואי ה מסוגלת
לדרוש דין וחשבון ממע ים  -מצב שמותיר את הקורב ות ,לקוחותי ו ומוטבי ו ,ללא סעד יעיל וללא
גישה לצדק .על רקע זה ,לא ותרה ל ו ברירה אלא לפ ות לבית הדין הפלילי הבי לאומי ,כערכאה
של המוצא האחרון.
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