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מילון מונחים
התעללות )abuse(: התעללות היא מונח רחב, הנוגע לכל שימוש לרעה בכוח. התעללות יכולה לבוא לידי 

ביטוי בדרכים רבות, כגון התעמרות מילולית, פציעה, תקיפה או שימוש לרעה אחר בכוח.

צורות אחרות של התעללות )other ill-treatment(: במדריך זה השימוש במושג "צורות אחרות של 
התעללות" מתייחס ל"יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים", כפי שמופיעים בסעיף 16 לאמנת 

האו"ם נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים. 

נגישות לצדק: השימוש במונח במדריך זה מתיחס לזכותו של הפרט לנגישות לצדק, כפי שהיא מוגדרת 
 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of -ב
 Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International
Humanitarian Law: “קורבן של הפרה גסה של משפט זכויות-האדם הבינלאומי או של הפרה חמורה של 
המשפט ההומניטרי הבינלאומי יזכה לנגישות שווה לפיצוי משפטי אפקטיבי כפי שנקבע בדין הבינלאומי. 
סעדים נוספים לקורבן כוללים נגישות לגופים מנהליים ואחרים וכן מנגנונים, אמצעים והליכים המתקיימים 
בהלימה עם הדין המקומי. מחויבויות הנובעות מהדין הבינלאומי להבטיח את הזכות לנגישות לצדק ולהליכים 
הוגנים וחסרי פניות יבואו לידי ביטוי בחוקים המקומיים" )פסקה 12(. המדריך מתייחסת לנגישות לצדק הן 

לפי הדין המקומי והן לפי המשפט הבינלאומי.

עציר: המונח במדריך זו משמש במובן הכללי ביותר, והוא נוגע לאדם המוחזק במשמורת, מעצר, מאסר או 
כל סוג של כליאה. אין אנו מבחינים במסגרת זו בין עצירים מנהליים, עצירים לפני או בזמן משפט ועצירים 

שפוטים.

סעד: השימוש במונח סעד הוא לפי הגדרתו בעקרונות הבסיסיים של האו"ם )ראו לעיל( ונוגע להיבט 
הפרוצדורלי של אכיפה או מימוש זכותו של הקורבן לנגישות לצדק ולפיצויים ספציפיים, הכוללים: השבה, 

פיצוי כספי, שיקום, סיפוק וערבות מפני חזרת המעשה.

פיקוח עקיף: השגת מידע על היחס ועל התנאים במתקני מעצר, כולל עינויים ו/או יחס אכזרי, בלתי אנושי 
או משפיל אחר. השגת המידע יכולה להיעשות על ידי אנשים שלא מונו רשמית לערוך ביקורי פיקוח.

 Basic Principles and Guidelines on the-קורבן: השימוש במונח זה נעשה בהתאם להגדרה המופיעה ב
 Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights
Law and Serious Violations of International Humanitarian Law: “קורבנות הם בני אדם שנגרם להם, 
כיחידים או כקבוצה, נזק — כולל פגיעה גופנית או נפשית, סבל רגשי, אובדן כלכלי או הפרה ניכרת של זכויות 
היסוד שלהם באמצעות פעולות או מחדלים המהווים הפרות גסות של החוק הבינלאומי לזכויות אדם או 
הפרות חמורות של החוק ההומניטרי הבינלאומי. בנסיבות מתאימות וכאשר הדבר עולה בקנה אחד עם החוק 
המקומי, כולל המונח 'קורבן' גם בני משפחה מידיים או נתמכים של הקורבן הישיר ובני אדם שנגרם להם 
נזק כאשר התערבו למען קורבנות במצוקה או כדי למנוע מהם להיות קורבנות" )פסקה 8(. חוגים מקצועיים 
מסוימים מעדיפים את המונח 'ניצול עינויים'; אנו בחרנו שלא להעדיפו, מאחר שרבים מלקוחותינו עדיין 

כלואים ועדיין נתונים לסכנת עינויים.
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ראיות: המונח ראיות עשוי להתייחס לכל חומר התומך בטענות של הקורבן. ראיות יכולות לכלול דוחות 
רפואיים, הערכות פסיכולוגיות, בדיקות פורנזיות, עדות של הקורבן, עדויות עדים או כל עדות מצד שלישי. 

השימוש במונח זה במדריך אינו מעיד על קבילות הראיות.

הוא/היא: במדריך זו אנו מתייחסים לקורבנות עינויים בלשון זכר. השימוש בלשון זכר ביחס לקורבנות, כמו 
גם ביחס לרופאים, עורכי דין ועוד, נעשה מטעמי נוחות. כמובן שגם נשים עלולות לסבול מעינויים וצורת 
אחרות של התעללות, ואנו דנים בסוגיות המיוחדות להן בפרק 5. אף על פי כן, הלקוחות שהוועד מטפל 

בהם הם ברובם גברים בוגרים, והשימוש בלשון זכר בנוגע לקורבנות משקף גם את המציאות שלנו.
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הקדמה
האיסור המוחלט על עינויים הוא נורמת יסוד משפטית. האיסור מעוגן במשפט הבינלאומי המנהגי, המחייב 
את כל המדינות; באמנות שאושררו על-ידי הרוב המכריע של המדינות; בחוקות מדינתיות ובדין הפלילי 
המקומי. אולם מאחר שלעתים קרובות הרשויות אינן מצליחות לקיים חובות משפטיות מסוג זה,1 עינויים 
מתרחשים במדינות רבות.2 לדוגמה, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל )להלן: הוועד( מצא ששירות 
הביטחון הכללי )להלן: השב"כ( ממשיך להשתמש בעינויים באופן שיטתי בחקירת של עצירים פלסטינים, 
והוא עושה זאת ללא אחריותיות )accountability(. דוגמה נוספת מן התקופה האחרונה היא שימוש בעינויים, 
על צורותיהם השונות, בתכנית המעצר והחקירה של סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית )CIA( בין 
השנים 2001 ל-3.2006 פשע העינויים נפוץ גם בסכסוכים מזוינים, כגון הסכסוכים בסוריה ובלוב.4 יתרה 
מזו, חקירות נאותות מצד הרשויות והעמדה לדין של המבצעים הן עניין נדיר בכל העולם, עובדה המותירה 

לעתים קרובות את קורבנות העינויים ללא צדק וללא תמיכה שתסייע להם לבנות מחדש את חייהם.

אף על פי כן, במהלך העשורים האחרונים העמקנו את הבנתנו בסוגיית העינויים, מאפייניה, מטרותיה, 
היקפה והסיבות העומדות ביסודה. הבנה זו הביאה לפיתוח כלים חדשים ואסטרטגיות חדשות למניעת 
עינויים )לדוגמה: מנגנוני בקרה ופיקוח לפי הפרוטוקול האופציונלי לאמנה נגד עינויים(. יתרה מכך, עתה 
יש בידינו ראיות ברורות יותר להרס שעינויים ממיטים על בני אדם, לדרכים שבהן עינויים מעלים את רמת 
האלימות בחברה וזורעים תחושות של חוסר ביטחון ופחד במדינות הנוקטות עינויים. בתגובה הצטבר ידע 

חדש ופותחו שיטות העונות על צרכיהם הרפואיים של קורבנות שחוו טראומה ובני משפחותיהם.5

U.N. Doc. A/HRC/28/68/ ,דוח מאת הדווח המיוחד של האו”ם לענייני עינויים ויחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים אחרים  1
http://static.guim.co.uk/ni/1425873116713/Mendez-report.pdf :ראו .)Add. 1 )2015

תנועת אמנסטי מצאה שעינויים והתעללות נהוגים ב-141 מדינות ושיותר ממחצית מאוכלוסיית העולם אינה מרגישה מוגנת מפני עינויים.   2
.http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/act400042014en.pdf :ראו

 Report by US Senate Selecet Committee on Intelligence: Committee Study of the Central Intelligence Agency’s  3
Detention and Interrogation Program, 3 of December 2014 )date of declassification(. available at: https://www.

documentcloud.org/documents/1376764-committee-study-ofthe-centralintelligenceagmcys.html
 Rejali, Darius, Torture and Democracy )2007(, Princeton University:ראו בעינויים,  המודרני  השימוש  של  נוספות  לדוגמאות   

 .Press
DIGNITY )2014(, Consequences of Torture and Organized Violence — Libya Needs Assessment Survey  4

 Gurr, Roger and Jose Quiroga, Approaches to Torture Rehabilitation — a Desk Study Covering Effects, Cost-Effectiveness,  5
.)Participation, and Sustainability, Torture Supplementum No. 1 )2001

http://static.guim.co.uk/ni/1425873116713/Mendez-report.pdf
http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/act400042014en.pdf
https://www.documentcloud.org/documents/1376764-committee-study-ofthe-centralintelligenceagmcys.html
https://www.documentcloud.org/documents/1376764-committee-study-ofthe-centralintelligenceagmcys.html
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מטרת המדריך
קורבנות עינויים זקוקים לעזרה משפטית ולתיעוד ראוי של חוויותיהם. מדריך זה נועד לסייע לעורכי דין 
ולהציע — בהתבסס על ניסיונו של הוועד — דרכים למתן סיוע משפטי מיטבי, מתוך שאיפה לקדם את 

האחריותיות של המבצעים ולקדם צדק לקורבנות.

מטרה נוספת של מדריך זה היא לקדם מעורבות רבה יותר במאבק בסיבות העומדות ביסודם של עינויים 
וחסינות מעונש. אנו מנסים לממש זאת בעזרת "פיקוח עקיף", מושג שיש לו מטרות סנגּור ברורות. עורך 
הדין משמש כ"מפקח" )עם מגבלות מסוימות(, ודרך מעורבותו במקרים פרטניים הוא משיג מידע על היחס 
והתנאים השוררים במתקני מעצר וכליאה, לרבות על עינויים וצורות אחרות של התעללות, אפילו ללא קבלת 
אישור רשמי לבצע פיקוח. תיעוד מסוג זה — אשר יחשוף משוכות מבניות רחבות יותר ואת ההיקף הרחב 
יותר של הבעיה במדינה באמצעות סנגּור ו/או דיאלוג — עשוי בסופו של דבר לאלץ את הרשויות לשפר את 
היחס לעצורים ולקדם צדק לקורבנות. חשיבות מיוחדת נודעת ל"פיקוח עקיף" במדינות שיש בהן מחסור 
במנגנוני פיקוח אפקטיביים, למשל ישראל והשטחים הפלסטיניים הכבושים — שם הוועד יישם את השיטה 

כדי לתמוך בשינויי מדיניות ופרקטיקות.6 

תוכן המדריך
מדריך זה מורכב משישה פרקים. פרק 1 מציג את המסגרת המשפטית, כולל ההגדרה המשפטית הבינלאומית 
לעינויים והאיסור על צורות אחרות של התעללות, ערובות משפטיות, והסטנדרטים הנוגעים לטיפול 
בעצירים ולתנאי הכליאה. פרק 2 דן בשיטות עינויים נפוצות ובמגוון ההשפעות הרפואיות והחברתיות 
של עינויים על הקורבנות. פרק 3 מתמקד בהכנה שעל עורכי הדין לעשות לקראת ביקור במתקן כליאה, 
ובמיומנויות והידע הנדרשים בטרם מראיינים קורבנות עינויים. פרק 4 עוסק בביקור ובראיון, ופרק 5 
נוגע בצרכים הייחודיים של א/נשים מקבוצות פגיעֹות. פרק 6 מציע פעולות המשך ושיטות לאיסוף מידע 
נוסף — גם מן הרשויות — אם הקורבן מחליט לנקוט בהליך המשפטי; פרק זה עוסק גם בסוגיית ההידיינות 
המשפטית ברמה הפרטנית, ומפרט ברמה כללית יותר כיצד לעשות שימוש מיטבי במידע שתועד כדי לקדם 

אחריותיות ולמנוע עינויים בעתיד. 

כל פרק מפנה לחומרי קריאה רלוונטים, כולל מדריכים מרכזיים העוסקים בתיעוד.

http://stoptorture.org.il/wp-content/ :)2016( ראו: דוח צללים של הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל לוועדת האו”ם נגד עינויים  6
uploads/2016/06/INT_CAT_NGO_ISR_23475_E-Last.pdf

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20  :)2014( האו”ם  של  אדם  זכויות  לוועדת  הוועד  של  צללים  דוח  וכן   
Documents/ISR/INT_CCPR_CSS_ISR_18197_E.pdf

http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2016/06/INT_CAT_NGO_ISR_23475_E-Last.pdf
http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2016/06/INT_CAT_NGO_ISR_23475_E-Last.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared Documents/ISR/INT_CCPR_CSS_ISR_18197_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared Documents/ISR/INT_CCPR_CSS_ISR_18197_E.pdf
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קהל היעד
המדריך פונה לכל עורכי הדין באשר הם — סנגורים פליליים, עורכי דין לזכויות אדם או נציגי החברה 
האזרחית. עורך הדין יכול להיות האדם הבלתי-תלוי הראשון שיפגוש את הקורבן לאחר שהיה נתון לעינויים 
)או צורות אחרות של התעללות(. נגישות מידית זו מאפשרת לספק מענה לצרכים הרפואיים של הקורבן 

דרך התערבות מוקדמת, וכן לקיים ראיון עם הקורבן, ראיון שלעתים קרובות חושף ראיות חיוניות.

כעורך דין הנך מכיר את החקיקה במדינתך. מדריך זה מספק נקודות מבט נוספות להיבטים הבינלאומיים 
של פשע העינויים ולהתפתחותו בפרדיגמת זכויות האדם הבינלאומית. )בפרדיגמה זו כלולים, נכון להיום: 
זכות מובהקת של הקורבנות לסיוע משפטי ורפואי; חקירה יסודית של הטענות; וסעדים מקיפים, לרבות 
שיקום.( המדריך מתמקד בהשפעות החברתיות והרפואיות הספציפיות של עינויים; בחובתם של עורכי הדין 
להבטיח הפניה להתערבות רפואית מוקדמת; ומספק דוגמאות ופתרונות מוחשיים למגוון האתגרים שיתכן 
ותאלצו להתמודד ִאתם בעת התיעוד והחתירה לצדק למען הקורבנות. ניסיונו של הוועד ורבים אחרים בשטח 
מראה שתמיכה נאותה בקורבנות עינויים יכולה להתרחש רק בעזרת מעורבות בין-תחומית של כמה אנשי 

מקצוע: רופאים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פיזיותרפיסטים, מומחים פורנזיים ועורכי דין.

מדוע לייצג קורבן עינויים?
אין ספק שמעורבות בתיק עינויים מכלה זמן ומשאבים, אולם יש לקוות שמדובר גם בניסיון מעשיר. ייתכן 
שתצליחו לבטל את הסיכון שהקורבן יהיה נתון בעתיד להתעללות נוספת; אתם עשויים להבטיח הפניה 
לטיפול רפואי חיוני; ההתערבות שלכם עשויה לעודד את הרשויות ליזום חקירה של הטענות, והתמיכה, 
תשומת הלב וההכרה שתיתנו לאירועים עשויות להעצים את הקורבן באופן כללי. אולם, בניגוד לסוגיות 
אחרות בתחום זכויות האדם, עינויים מעמידים אתגר ייחודי: מדובר בפעולה שהמדינה עצמה עלולה לבצע, 
אך אותה מדינה היא גם הגוף שאמור להבטיח נשיאה באחריות לפשע העינויים ולקבל אחריות למניעת 
עינויים והתעללויות בעתיד. התוצאה היא שקורבנות במדינות רבות חוששים לתבוע את הרשויות. אף על 
פי כן, ברצוננו לעודד אתכם ולתמוך בכם! העובדה שאתם מעניקים לקורבנות סיוע משפטי ומספקים פיקוח 

עקיף על מתקני המעצר פירושה שאתם מצטרפים לאנשים רבים בעולם הנלחמים נגד עינויים.

* * *

הוועד הוא ארגון בלתי-ממשלתי הנאבק נגד עינויים בישראל מאז הקמתו בשנת 1990. ביותר מעשרים ושש 
שנות פעילות ביקרנו מאות אסירים ואספנו את עדויותיהם. באמצעות הפעלת לחץ על המערכות המשפטיות 
והפוליטיות הצלחנו להגיע להישגים שהגבילו במידה רבה מאוד את השימוש של מדינת ישראל בעינויים 

והעלו את מודעות הציבור והתקשורת להמשך קיומן של פרקטיקות מחרידות אלה. 

דיגניטי הוא ארגון זכויות אדם ֶּדני החותר למגר עינויים, התעללות ואלימות מאורגנת. דיגניטי מתמקד 
במניעת עינויים, וכן בטיפול, מחקר, פיתוח בינלאומי וסנגור. על ידי תמיכה בארגונים מקומיים מקבילים 
ביותר מעשרים מדינות, דיגניטי נלחם בעינויים ומסייע לקורבנות העינויים ולמשפחותיהם לשפר את 

חייהם.

הוועד ודיגניטי מאמינים שאם נחלוק את הידע והניסיון שלנו נוכל לקדם ולהרחיב את המאבק נגד עינויים. 
.pcati@stoptorture.org.il נשמח לקבל הערות והצעות: אנא צרו איתנו קשר בכתובת

mailto:pcati@stoptorture.org.il
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פרק 1 

המסגרת המשפטית להגנה על 
קורבנות עינויים וצורות אחרות 

של התעללות

מבוא
מטרתו של פרק זה להציג את ההגדרה המשפטית הבינלאומית של עינויים באמנת האו"ם נגד עינויים והמושג 
"צורות אחרות של התעללות", כפי שהתפתחו במשפט זכויות האדם הבינלאומי. סטנדרטים משפטיים אלה, 
וחובות המדינה הנובעים מהם, ישמשו בסיס לראיונות עם קורבנות ועם עצירים אחרים בתחנות משטרה, 
בבתי כלא או מתקני משמורת אחרים. נסיים בדיון קצר על הטמעת הסטנדרטים המשפטיים הבינלאומיים 

בדין המקומי.

כל מקרה הינו ייחודי ועשוי להצריך שימוש באחד או יותר מהסטנדרטים המשפטיים הללו. חשוב ביותר 
לשמור על תיעוד נאות של הפרת סטנדרטים — לא רק כדי לספק בכל מקרה אינדיווידואלי סיוע משפטי נאות 
והגנה על קורבן העינויים, אלא גם לצורך המטרה הרחבה יותר של תיעוד דפוסי הפרות מצד המדינה. תיעוד 
זה יאפשר מאמצי סנגּור המיועדים לעודד החלה של סטנדרטים משפטיים בינלאומיים ברמה המדינתית, 

ובסופו של דבר להבטיח אותה.

פרק זה מחולק לשמונה חלקים )ראו תוכן העניינים(. אנו ממליצים בחום שעורכי הדין יתוודעו למושגים 
המשפטיים האלה קודם שיקבלו על עצמם טיפול במקרה של עינויים או צורות אחרות של התעללות. 
לאורך המדריך נתייחס למקרים אמיתיים שנתקלנו בהם בעבודתנו בוועד כדי להאיר נקודות כלליות יותר; 

אנו מקווים שדוגמאות אלה יעזרו לקוראים לפרש את הסוגיות והעקרונות הנידונים. 
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1.1  מעמדו של האיסור על עינויים וההגדרה המשפטית של עינויים 
במשפט הבינלאומי

היסטוריה ומעמד משפטי
מאז אומצה ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות אדם בשנת 1948, האוסרת על עינויים וצורות אחרות של 

התעללות )סעיף 5(, נכלל האיסור על עינויים במספר אמנות מפתח בינלאומיות בדבר זכויות אדם:

האמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים של האו"ם )UNCAT( )להלן: האמנה 	 
נגד עינויים(;7

האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות )ICCPR( )סעיף 7(;8	 

האמנה הבינלאומית בדבר ביעור כל הצורות של אפליה גזעית )סעיף 5(;	 

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד )סעיף 37(;	 

האמנה הבינלאומית בנוגע להגנה על זכויותיהם של כל מהגרי העבודה ובני משפחותיהם )סעיף 10(;	 

האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות )סעיף 15(.	 

נוסף על כך האיסור על עינויים נכלל בכל האמנות האזוריות בדבר זכויות אדם — למשל, האמנה האירופית 
לזכויות אדם )סעיף 3(, האמנה האמריקאית לזכויות אדם )סעיף 5(, מגילת זכויות האדם והעמים האפריקאית 

)סעיף 5( והאמנה הערבית לזכויות אדם )סעיף 8(. 

עינויים אסורים גם על פי המשפט הפלילי הבינלאומי,9 המשפט הבינלאומי ההומניטארי )התקף בסכסוכים 
מזוינים(10 ודיני פליטים )המגנים על מבקשי מקלט ופליטים מגירוש למדינה שבה הם עלולים להיות חשופים 

לעינויים(.

יתרה מזו, החופש מעינויים והזכות לכבוד האדם מוזכרים במספר כללים של האו"ם, ובכללם: הסטנדרטים 
המינימליים המתוקנים של האו"ם )"חוקי מנדלה", כלל 1(;11 עקרונות הגנה על כל בני האדם הנתונים תחת 
כל צורה שהיא של מעצר או מאסר )עיקרון 6(; והמדריך לחקירה ותיעוד אפקטיביים של עינויים ויחס או 
ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים אחרים )"פרוטוקול איסטנבול"(. כמו כן האסיפה הכללית של 
האו"ם ווועדת האו"ם לזכויות אדם )UNHRC( מאמצים דרך קבע החלטות הנוגעות לצעדים נגד עינויים 

סעיף 1 לאמנת האו”ם נגד עינויים ויחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים אחרים,  7 
available at: http://www.justice.gov.il/Units/InternationalAgreements/Documents/CAT.pdf

 :U.N. Doc. A/2200A )XXI(, 16 December 1966. available atופוליטיות אזרחיות  לזכויות  הבינלאומית  לאמנה   7 סעיף   8 
 http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

 Statute of the International Criminal Court, רומא  לחוקת  )פשע מלחמה  8)2()א()ב  וסעיף  האנושות  נגד  )פשע  7)2()ה  סעיף  ראו   9
.document A/CONF.183/9, 17 July 1997

עינויים והתעללות אסורים לפי כמה מההוראות באמנות ג’נבה משנת-1949 ובפרוטוקולים הנוספים משנת 1977, כולל סעיף 3 המשותף   10
לאמנות ג’נבה. בסכסוך בינלאומי מזוין עינויים נחשבים להפרה חמורה של החוק ההומניטרי הבינלאומי )ראו לדוגמה סעיף 147 לאמנת 

ג’נבה הרביעית(.
”כל אדם כלוא יקבל יחס של כבוד הנובע מכבוד האדם שלו ומערכו כאדם. אדם כלוא לא יהיה נתון לעינויים או יחס או ענישה אכזריים,   11
 Commission on נסיבות לא תשמשנה הצדקה לשימוש באלה”.  ושום  יהיה מוגן מפניהם,  וכל אדם כלוא  בלתי אנושיים או משפילים 
 Crime Prevention and Criminal Justice, United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners )the
Mandela Rules(, E/CN.15/2015/L.6/Rev.1, adopted by the General Assembly on 17 December 2015 http://www.un.org/

en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/175

http://www.justice.gov.il/Units/InternationalAgreements/Documents/CAT.pdf
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/175
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/175
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ולזכויות הקורבנות.12

נוסף על האיסור המוחלט המעוגן באמנות, עינויים אסורים גם לפי במשפט הבינלאומי המנהגי,13 ועל כן 
האיסור המשפטי חל גם אם מדינה טרם אישרה עקרונות אמנה ספציפיים.14 מדובר באיסור חזק, הנחשב 

15.)erga omnes( ומטיל חובות משפטיות כלפי כלל קהיליית המדינות ,)jus cogens( לנורמה מוחלטת

האיסור על עינויים הוא מוחלט ובלתי ניתן לערעור. כפי שנקבע בסעיף 2)2( של האמנה נגד עינויים אין 
להיאחז בנסיבות חריגות, בין אם מצב מלחמה או איום במלחמה, אי-יציבות פוליטית פנימית או מצב חירום 
אחר, כצידוק לעינויים. 16 האיסור המוחלט הובא לפני בית הדין האירופי לזכויות אדם, אשר קבע כי "לא 
יישקלו אינטרסים אחרים לעומתו, כגון חומרת העבירה הנחקרת או רצונו של הציבור במיצוי הדין הפלילי, 

מאחר שלעשות כן משמעו לחתור נגד אופיו המוחלט."17

בית הדין הכריע שגם בנסיבות הקשות ביותר, כגון לוחמה נגד טרור ונגד פשע מאורגן, האמנה האירופית 
לזכויות אדם אוסרת — במונחים מוחלטים — על עינויים ויחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים 

אחרים, בלי קשר להתנהגותו של האדם הנוגע בדבר.18

אמנת האו"ם נגד עינויים נכנסה לתוקף לפני כמעט שלושים שנה )26 ביוני 1987(,19 כדי "לייעל את המאבק 
למניעת עינויים על ידי קביעת חובות חדשות למדינות החברות" )מבוא(.

עיקרון יסוד בחובות המשפטיות החדשות קובע שעינויים יהוו עבירה על פי הדין הפלילי של כל מדינה 
)סעיף 4(, שהקורבנות יזכו לפיצוי הולם )סעיף 14(, ושמדינות יפעלו למניעת עינויים )סעיף 2( על ידי מספר 
אמצעים כולל חובת החקירה )סעיף 12(. האחריות לחקור ולספק ראיות היא אפוא בראש ובראשונה של 

המדינה, ולא של יחידים.

האמנה נגד עינויים גם הקימה ועדה )CAT( שקיבלה מנדט לבחון דוחות תקופתיים שיגישו המדינות החברות 
)סעיף 19( וכן לקבל טענות מיחידים )סעיף 22( או טענות ממדינות חברות אחרות )סעיף 21( בתנאי 
שהמדינות מכירות במנגנון )ראו גם פרק 6 במדריך(, וליזום חקירה במקרה שהועדה קיבלה מידע אמין על 
שימוש שיטתי בעינויים )סעיף 20( — אלא אם כן הצהירה אותה מדינה שהיא אינה מכירה בסמכות זו של 

הועדה )סעיף 28(.20

 U.N. Doc. ,2015 ההחלטות האחרונות של האספה הכללית של האו”ם בדבר עינויים וצורות אחרות של התעללות אומצו ב-6 בנובמבר  12
בזכות  ספציפית  המתמקדת  והתעללות  עינויים  בדבר  החלטה  אדם  לזכויות  הוועדה  אימצה   2013 במרס  ב-19   .A/C.3/70/L.27/Rev 1

.U.N. Doc. A/HRC/22/L.111/Rev 1 ,לשיקום
Committee Against Torture, General Comment 2, Implementation of article 2 by States Parties, U.N. Doc. CAT/C/GC/2/  13
 .CRP. 1/Rev.4 )2007(, available at: https://www1.umn.edu/humanrts/cat/general_comments/cat-gencom2.html
 World Organization Against Torture )OMCT( )2006(, Seeking Remedies for Torture Victims: A Handbook on the  14

.Individual Complaints Procedure of the UN Treaty Bodies, p. 30
 Rodley, Nigel S., )with Matt Pollard(, The Treatment of Prisoners under International Law )2009, 3rd ed.(, Oxford  15

.University Press, chapter 2
ראו גם: סעיף 4)2( לאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות ואמנות מקומיות אחרות לזכויות אדם.  16

.European Court of Human Rights, Gâfgen v. Germany )22978/05(, 01 June. 2010, para. 176  17
שם, פסקה 87.  18

מפני  האדם  בני  כל  על  הגנה  בדבר  האו”ם  ”הצהרת  המפתח  במסמך  ב-1975  התחיל  עינויים  על  האיסור  בדבר  הספציפי  הנוהל   19
http://www.ohchr.org/EN/  ,)1975 )הצהרת  משפילים”  או  אנושיים  בלתי  אכזריים,  ועונשים  יחס  ומפני  עינויים  בפני  העמדה 

 Rodley, בעניין ההיסטוריה של אימוץ ההצהרה והאמנה נגד עינויים ראו .ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx
The Treatment of Prisoners, chapter 1, ה”ש 15 לעיל.

שמונה מדינות הסתייגו מנוהל החקירה, כולל ישראל. ועדת האו”ם נגד עינויים יזמה חקירות בתשע מדינות, האחרונה שבהן לבנון )בשנת   20
.)2014

https://www1.umn.edu/humanrts/cat/general_comments/cat-gencom2.html
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx
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בהמשך אומצו אמנות נוספות שמטרתן לחזק את האיסור על עינויים, למשל הפרוטוקול האופציונלי לאמנת 
האו"ם נגד עינויים )OPCAT(,21 האמנה הבין-אמריקאית למניעת עינויים וענישתם, והאמנה האירופית 

למניעת עינויים.

לסיכום, כפי שניסח הדווח המיוחד לשעבר של האו"ם לענייני עינויים, סר נייג'ל רודלי:

או  אנושיים  בלתי  אכזריים,  ענישה  או  יחס  או  עינויים  של  סוג  כל  על  אוסר  הבינלאומי  “המשפט 
משפילים אחרים ללא קשר לשאלה היכן, מתי או נגד מי בוצעו, לרבות כאשר אלה מבוצעים או נסבלים 

בשם ההגנה על אוכלוסיות אזרחיות מפני איום, חמור או ודאי ככל שיהיה, במתקפת טרור."22

ההגדרה המשפטית לעינויים באמנת האו"ם נגד עינויים
לצרכים משפטיים, "עינויים" נוגעים לסיווג המשפטי של פעולות/ יחס/ התנהגות/ ענישה מסוימים — אם 
לפעולה אחת או לשילוב של פעולות — למשל, הכאת עציר בזמן חקירה ומניעת שינה ואוכל ממנו. לעתים 

קרובות עציר נתון לשילוב של שיטות אסורות, כמו במקרה שלהלן, שתועד על ידי הוועד:

פ"ט נחקר כשהוא ישוב על כיסא מתכת עם ידיים אזוקות מאחורי גבו במשך שעות ארוכות, 
לעתים במשך ימים, בלי שינה נאותה... בתחילה לא הייתה אלימות גופנית ישירה, אם כי 
החוקרים איימו להרוג אותו, קיללו והשפילו אותו, ואף השתמשו בבן שנולד לו לאחר 
שנעצר. הם איימו עליו ב"חקירה צבאית" )"כדאי לך לדבר דרך הפה לפני שאני אגרום לך 
לדבר מהתחת"(. הוא התבקש "לספר את הסיפור" וכאשר סירב — קיבל מאחד החוקרים 
אגרוף בעין. לאחר מכן עשו החוקרים שימוש ב"תנוחת הבננה" — הנחקר ישב על כיסא, 
חוקר אחד אחז ברגליו והשני כופף את ראשו אחורה לכיוון הרצפה. פ"ט סיפר לוועד שהוא 
הרגיש כאבים איומים, כאילו גבו נשבר, וכאב עז בירך ובשרירי הבטן. החוקר שאחז בראשו 
החטיף לו מכות. כל שתי דקות הרימו אותו ושאלו אותו אם הוא מעוניין לדבר. אחרי פעמים 
ספורות איבד פ"ט את ההכרה, וכשהתעורר מצא את עצמו בשירותים עם סוהר ששופך 
עליו מים. הם אמרו לו שאין להם שליטה על מה שקורה לו ושהם רק מנסים לעזור לו. 
אבל ברגע שהחליפו לו בגדים הם החזירו אותו לחדר החקירות. כשסירב לדבר החוקרים 
חבטו בו והכו אותו שוב. החוקרים גם הצמידו את גבו לקיר, אחזו בכתפיו וקיפלו את רגליו 
כך שכל משקל גופו נשען על כפות הרגליים, עד שהתמוטט. אחרי האירוע הזה הם החזירו 
אותו לתנוחת ה"בננה". בשלב מסוים הוא הקיא באופן לא רצוני על החוקר שאחז ברגליו.23

,)OPCAT( אחרים  משפילים  או  אנושיים  בלתי  אכזריים,  ענישה  או  ויחס  עינויים  נגד  לאמנה  האופציונלי  הפרוטוקול   21 
U.N. Doc. A/RES/57/199, 18 December 2002, available at: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/

OPCAT.aspx . יש לציין כי מדינת ישראל אינה צד לפרוטוקול זה.
Rodley, The Treatment of Prisoners, p. 81, ה”ש 15 לעיל.  22

דוח צללים של הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל לוועדת האו”ם נגד עינויים )2016(, ה”ש 6 לעיל, פסקה 70.   23

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
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סעיף 1 לאמנת האו"ם נגד עינויים מנסח הגדרה בינלאומית ברורה וחד-משמעית לעינויים:

“לעניין אמנה זו, המונח "עינויים", הוראתו מעשה אשר באמצעותו נגרם במכוון לאדם כאב או סבל 
חמור, בין אם פיזי, בין אם מנטלי, במטרה להוציא ממנו או מאדם שלישי מידע או הודאה, להענישו על 
מעשה שביצעו או נחשד בביצועו, הוא או אדם שלישי, או להפחיד או לאנוס אותו או אדם שלישי; או 
מכל סיבה ששורשיה באפליה מכל סוג שהוא, מקום שכאב או סבל כאמור נגרמים בידי או באישור או 

בהסכמה בשתיקה של עובד ציבור או אדם אחר הממלא תפקיד רשמי בשידולו."24 

הגדרה זו של פשע העינויים מכילה אפוא ארבעה מרכיבי יסוד:

I . גרימת כאב או סבל חמורים: הגדרה זו נוגעת למעשה עצמו ולהשפעתו, אשר גורמים כאב גופני או נפשי
חמור לקורבן;

II . מטרה ספציפית: המעשה בוצע למען מטרה ספציפית )לדוגמה: כדי לחלץ הודאה או מסיבה שמקורה
באפליה(;

III . או הרשמית  בידיעתם  למצער  או  בעידודם,  או  ציבור  עובדי  ידי  על  בוצע  המעשה  רשמית:  מעורבות 
הסכמתם;

IV . רשלנות של  תוצאה  ואינו  תחילה,  כוונה  מתוך  נעשה  כאב(  או  סבל  גרימת  )כלומר,  המעשה  כוונה: 
גרידא.

אמנת האו"ם נגד עינויים מבחינה בין מעשים שהם בגדר עינויים )סעיף 1( לבין מעשים המסווגים כיחס או 
עונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים )סעיף 16( )דהינו, צורות אחרות של התעללות(. מן הדיון שעלה 
במהלך ניסוח האמנה25 ברי שעינויים נחשבים למקרה קיצוני של התעללות ושהם טומנים בחובם סטיגמה 

26.)dolus specialis( נוספת. עוד אפיון מהותי הוא שהמעשה חייב להיעשות למטרה מסוימת

במונחים מעשיים, משמעות הדבר היא שבעת אזכור הגדרה בינלאומית זו של עינויים או השענות עליה, יש 
לתעד את ארבעת המרכיבים. האיכות והכמות הנחוצות של הראיות תלויות בפעולה המשפטית הספציפית 
שלכם )ראו פרק 6(. מניסיון הוועד עולה שמרכיבים אחדים פחות מסובכים לתיעוד. למשל, במקרה הקשור 
לשיטות חקירה חמורות, הנסיבות הספציפיות של המקרה יצביעו לרוב על הדרישה ל"כוונה" — לדוגמה: 
הקורבן היה עציר פלסטיני במעצר של השב"כ או גורמי ביטחון אחרים ועבר חקירה. יתרה מזו, המרכיב 
הנוגע להיקף הכוונה הספציפית רחב מאוד, ונדיר למצוא סצנת חקירה שמעורבים בה עצירים בטחוניים ואין 
בה מקצת הכוונות המצוינות, כגון חילוץ הודאה, הפחדה, כפייה ואפליה. כך, מרכיב זה קל יחסית לתיעוד, 

כפי שעולה מכמה וכמה מקרים של הוועד.

שני מרכיבים הציבו בעבר אתגרים לתיעוד: 

והן בהיבט הגופני. 	.  “חמור": הכוונה לתוצאות חמורות או לפגיעה חמורה בקורבנות, הן בהיבט הנפשי 
פגיעה גופנית היא תוצאה בלתי נמנעת של שיטות עינויים מסוימות — כגון החזקה בתנוחות מכאיבות 

 Nowak, Manfred and Elizabeth McArthur, The United Nations UNCAT — A :לדיון על ההיסטוריה והכתיבה של סעיף 1, ראו  24
2008(, Oxford University press, p. 28( Commentary. הגדרות דומות אחרות אפשר למצוא בהצהרת 1975 )סעיף 1(, בחוקת רומא 

.)Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture )Article 2-סעיף 7)2()ה(( וב(
Nowak and McArthur, The United Nations UNCAT, p. 29–51, ה”ש 24 לעיל.  25

 ,Rodley, The Treatment of Prisoners :לדיון בשאלה איזו תכונה מבין השתיים, אם בכלל, היא המבדילה בין עינויים להתעללות, ראו  26
ה”ש 15 לעיל;Nowak and McArthur, The United Nations UNCAT , ה”ש 24 לעיל.

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-51.html
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הרווחות בישראל )"בננה", "צפרדע"(, סטירות ובעיטות או כפיתה ממושכת וכואבת במכוון. הקורבן יסבול 
גם מנזק נפשי עקב המעשים האלה. שיטות עינויים אחרות גורמות בעיקר לנזק נפשי )לדוגמה: מניעת 
שינה; איומים, לרבות איומים במוות; והשפלות, כולל השפלות בעלות אופי מיני(. גם כשאין תיעוד זמין 
של הפציעות הגופניות, תיעוד הנזק הנפשי עשוי לעמוד בדרישה המשפטית. הערכה של הסבל שנגרם 
בגין המעשה היא סובייקטיבית ותלויה בנסיבות. בהשראת המשפט הבינלאומי משתמש הוועד בגורמים 
הבאים כדי להעריך אם מעשה גרם לכאב או סבל חמורים: גיל, מגדר, משך וסוג העונש, נסיבות אישיות, 
פגיעּות ומצב בריאותי בעת המעצר. לדוגמה, השפעתה של התעללות על ילדים חמורה יותר מהשפעתה 
על מבוגרים, כיוון שילדים, בייחוד ילדים במעצר, חווים כאב אחרת ממבוגרים בשל התפתחותם הגופנית 

והרגשית ובשל הצרכים הייחודיים שלהם )ראו דיון בפרק 5(. 

II . עובד ציבור: הכוונה היא שעובדי ציבור שונים יכולים לשאת באחריות, למשל אלה שנתנו את ההוראה
לבצע עינויים )לדוגמה: היועץ המשפטי לממשלה, מפקד תחנת משטרה או מתקן חקירות וכו'(. דוגמה 
אחרת היא קצין המשטרה או כוחות הביטחון שחקרו את הקורבן; הקצינים האחרים שתמכו בחקירה על 
ידי ביצוע מעשה העינויים עצמו; הסוהרים שעמדו מחוץ לחדר החקירות, אפילו סוהרים שהעלימו עין 
מהמתרחש; אלה שקיבלו הוראה למנוע מהעציר מזון; רופאים שבדקו את העציר כדי לוודא שאפשר 
להמשיך בחקירה; או רופאים שבעת בדיקת העציר גילו סימנים לעינויים ולא דיווחו על כך.27 כשאתם 

באים לתעד, חיוני שתזכרו את כל צורות החבּות הללו ותתעדו כל מבצע שעשוי לשאת באחריות.

מעשים שונים הוכרו באופן ספציפי כצורות עינויים שמתקיימים בהם כל ארבעת המרכיבים שהוגדרו 
באמנת האו"ם נגד עינויים, והם כוללים תלייה,28 פלנגה, אונס,29 מכות קשות בזמן מעצר בשילוב טכניקות 
אחרות,30 “צוללת יבשה"31 ומגוון צורות של עינויים פסיכולוגיים.32 בספרות המחקר העיקרית יש פירוט 

בנוגע לדין הרלוונטי.

בעת ראיון עם קורבן עינויים מומלץ להתמקד במשמעותה המעשית של הגדרה זו, כלומר, כיצד יכולים 
ארבעת המרכיבים האלה להיתמך בעובדות לצורך תיעוד והידיינות משפטית ומהן העובדות הרלוונטיות. 
לדוגמה, כיצד אפשר לקבוע את זהותו של המבצע והקשר שלו לרשויות; אילו שאלות יש לשאול כדי 
להוכיח מה בדיוק אירע ומה הייתה ההשפעה על הקורבן. חשוב לזכור גם שההגדרה אינה מוגבלת לעינויים 
המתבצעים בזמן חקירה פלילית או חקירה שמטרתה לחלץ הודאה: היא אוסרת גם על סבל חמור במצבים 
אחרים, כגון מעצר אלים מצד גורמי אכיפת חוק שמתבצע במטרה להעניש )בתנאי שארבע הדרישות 

המשפטיות מתקיימות(. לדוגמה, פלסטיני שנעצר על ידי חיילים ישראלים היה נתון להתעללות:

“עציר העיד שעצרו אותו בביתו בשעת לילה מאוחרת והובילו אותו החוצה עם ידיים אזוקות בצורה 
מכאיבה ביותר. בזמן שהעבירו אותו בג'יפ צבאי להתנחלות אריאל, חייל שישב לידו חבט ובעט בו 

בעינויים  רפואה  אנשי  מעורבות  למכה:  תרופה  להקדים   ,)2011( אדם–ישראל  זכויות  למען  ורופאים  בישראל  עינויים  נגד  הציבורי  הוועד   27
pdf.להקדים_תרופה_למכה/http://stoptorture.org.il :והתעללות. ראו בקישור

.European Court of Human Rights, Aksoy v. Turkey )21987/93(, 18 December 1996; Dikme v. Turkey )20869/92(, 11 July 2000  28
 European Court of Human Rights, Aydin v. Turkey )57/1996/676/866(, 25 September 1997. Also cf. REDRESS )2013(, Redress  29
 for Rape — Using International Jurisprudence on Rape as a Form of Torture or Other Ill-Treatment available at:

http://www.redress.org/downloads/final-rape-as-torture-(1).pdf
 CAT Committee, Dragan Dimitrijevic v. Serbia and Montenegro, )207/2002(; CAT Committee, Dragan Dimitrijevic v. Serbia  30
 and Montenegro, )172/2000(; CAT Committee, S. Ali v. Tunisia, )291/2006(; CAT Committee, Slyusar v. Ukraine, )353/2008(;
 CAT Committeee, Sahli v. Algeria, )341/2008( — all decisions are discussed in OMCT Handbook Vol. 4, p. 219. Also cf. CAT
 Committee, Concluding Observations on Yugoslavia )1999(, and from the European Court of Human Rights, Selmouni v.

.)France )00025803/94
.)CAT Committee, Gerasimov v. Kazakhstan, )433/2010  31

OMCT Handbook , ה”ש 14 לעיל.  32

http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8-2011.pdf
http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8-2011.pdf
http://www.redress.org/downloads/final-rape-as-torture-(1).pdf
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בצוואר וברגליים ללא הפסקה. כשהגיעו לאריאל אולץ העציר א"ס לעמוד על רגליו. בכל פעם שניסה 
לשבת בגלל תשישותו, העמידו אותו החיילים שוב על הרגליים."33

אין ספק שסיפורו של העציר הזה עומד בארבעת התנאים המגדירים עינויים, אף על פי שההתנהגות האמורה 
לא התרחשה כחלק מחקירה.

הוועד מאמין שהשיטות שיפורטו מיד — לעתים קרובות במשולב — עונות על הקריטריונים הבינלאומיים 
של עינויים: מעצר בתנאי בידוד ללא קשר עם החוץ )Incommunicado detention(; מניעת שינה, בעיקר 
באמצעות חקירה רצופה או כמעט רצופה; כיפוף אחורה בכוח של העציר )תנוחת ה"בננה"(; סטירות, בעיטות 
ומכות; חניקה; אילוץ העציר לכרוע )תנוחת ה"צפרדע"(; כריעה חלקית כפויה עם הגב לקיר; הידוק יתר, 
לחיצה או משיכה של האזיקים; כפיתה ממושכת; קללות ואיומים, לרבות איומים בעלי אופי מיני, איומים 
במוות, שימוש בבני משפחה; הריסת בתים; מעצר בלתי מוגבל בזמן; השפלות, לרבות השפלות בעלות אופי 

מיני או מגדרי; וכליאה בתנאים בלתי אנושיים.34

להלן דוגמה למסקנה של ועדת האו"ם נגד עינויים שאירוע מהווה עינויים: הקורבן הופשט עד לתחתוניו, 
נאזק למוט מתכת והוכה באלת משטרה במשך כשעה. הוא שהה באותו חדר לשלושת הימים הבאים — ללא 

)OMCT Handbook :אוכל ומים, ללא טיפול רפואי וללא גישה לשירותים. )לדוגמאות נוספות ראו

האיסור על עינויים במסמכים משפטיים אחרים
כל אחד מהגופים )או בתי המשפט( הבינלאומיים או האזוריים מכריע בעובדות המקרה על סמך הסטנדרטים 
המשפטיים המופיעים במסמכי היסוד שלו — מסמך שברוב המקרים אינו מכיל הגדרה של עינויים )מלבד 
אמנת האו"ם נגד עינויים, האמנה הבין-אמריקאית ואמנת רומא(. בעוד שמספר בתי משפט מתייחסים 
ישירות לסעיף 1 של אמנת האו"ם נגד עינויים,35 לצורכי הידיינות משפטית חשוב לחקור ולאמת את הפסיקה 
של הגוף או בית המשפט הספציפי כאשר מקרה הופנה אליו או כאשר ההתדיינות המדינתית הצביעה על 
הפסיקה שלו. כפי שיצוין להלן, לא בטוח שיהיה צורך לטעון "עינויים" או "צורות אחרות של התעללות" 
במפורש; אולם תמיד הכרחי לתעד שהטענות מתייחסות ליחס מעל הסף האסור המינימלי )למשל, כפי 
שנקבע בסעיף 16 של אמנת האו"ם נגד עינויים או בסעיף 3 לאמנה האירופית לזכויות אדם(. בסופו של 

דבר זוהי חובתה של הערכאה הדנה לתת את ההערכה הסופית.36

33  הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל )2014(, במצח לא נחושה. ראו בקישור:
pdf.במצח_לא_נחושה/http://stoptorture.org.il

דוח צללים של הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל לוועדת האו”ם לזכויות אדם, ה”ש 6 לעיל; ראו גם הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל   34
)2009(, כבילה כהתעללות וכעינוי. ראו בקישור:

pdf.כבילה_כהתעללות_וכעינוי/http://stoptorture.org.il 
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל )2008(, טיפול משפחתי: שימוש בבני משפחה בחקירות, ראו בקישור:  

pdf.טיפול_משפחתי/http://stoptorture.org.il 
לדוגמה European Court of Human Rights in Selmouni v. France and in Dikme v. Turkey. ראו ה”ש 29-30לעיל.  35

למבט-על בנושא פסיקה ראו: Redress for Rape, p. 4–11, ה”ש 29 לעיל.  36

http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%97-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2014.pdf
http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%97-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2014.pdf
http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2009.pdf
http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9B%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2009.pdf
http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A5-2008.pdf
http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A5-2008.pdf
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וועדת זכויות האדם של האו"ם: האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות )ICCPR( אינה מכילה הגדרה 
לעינויים. כך, הוועדה לזכויות אדם אינה מסווגת מעשה כעינויים37 בהחלטותיה, אלא קובעת שהמעשה אסור 
לפי סעיף 7 של האמנה.38 עם זאת הוועדה ציינה ש"מן הראוי לזהות יחס כעינויים אם העובדות מצדיקות 

זאת".39 לדוגמה, בפסיקה של המקרה שלהלן הכריעה הוועדה שמדובר בעינויים:

מכות שיטתיות, מכות חשמל באצבעות, בעפעפיים, באף ובאיברי המין כשהקורבן עירום וקשור למיטת מתכת; 	 
ו/או  מהזרוע  תלייה  נרחבות;  כוויות  וגרימת  סיגריות  כיבוי  המין;  ואיברי  האצבעות  סביב  מתכת  חוט  כריכת 
שלשלאות רגליים לזמן ממושך, לעתים קרובות בליווי מכות חשמל; הטבעה חוזרת ונשנית בתערובת של דם, 
להורג;  הוצאה  של  הדמיות  איומים;  ארוך;  זמן  למשך  ובאזיקים  בעירום  העמדה  )"צוללת"(;  וצואה  קיא  שתן, 

וכריתת איברים.

לדוגמאות נוספות של קביעות משפטיות למעשים שוועדת זכויות האדם קבעה שהם בגדר "עינויים", ראו 
.OMCT Handbook Vol. 4

בית הדין האירופי לזכויות אדם )ECtHR(: סעיף 3 של האמנה האירופית לזכויות אדם קובע כי "שום אדם 
לא יהיה נתון לעינויים או ליחס או ענישה בלתי אנושיים או משפילים". בית המשפט הוסיף רף מינימלי 
לחומרת המעשה40 היכול להיכלל בסעיף 3. ההערכה, שהיא יחסית למקרה הספציפי, מביאה בחשבון את 
כל נסיבות המקרה, כולל משך המעשה; השפעותיו הגופניות של המעשה; ההשפעות הנפשיות שלו; מין, 

גיל ומצב בריאותו של הקורבן; אופי העונש עצמו וההקשר שלו, סגנון העונש ושיטת העונש.

מאז Ireland v. United Kingdom ציין בית הדין האירופי לזכויות אדם שיש סטיגמה נוספת לעינויים, שאושרה 
במקרה של Selmouni v. France. בית המשפט האירופי משתמש גם במדרג כאב, וכך, כדי שמעשה יסווג 
כעינויים, עליו לגרום לסבל חמור. בית המשפט הבחין בין עינויים לבין צורות אחרות של התעללות, בעיקר 
לפי סף של חומרה, אף שגם היבט המטרה חשוב.41 נוסף על כך בית המשפט ציין שההגדרה מתבססת על 
פרשנות מתקדמת לסעיף 3, ולפיה "מעשים מסוימים שסווגו בעבר כ'יחס בלתי אנושי ומשפיל', בניגוד 

ל'עינויים', עשויים להיות מסווגים אחרת בעתיד".42

מנגנון זכויות האדם הבין-אמריקני: האמנה הבין-אמריקאית למניעת עינויים וענישתם )IACPPT( כוללת הגדרה 
של עינויים בסעיף 2. בשנת 2007 נוסח לראשונה באמנה מהו הגורם הנחוץ להגדרת מעשה כעינויים: פעולה 
מכוונת או מעשה בכוונה תחילה; הקורבן סובל כאב גופני או נפשי או חרדה חמורים; ומעשה שבוצע מתוך 
מטרה או יעד ברורים.43 ארגון OMCT בחן פסקי דין רלוונטיים והגיע למסקנה שגם עובד הציבור הוא מרכיב 
רלוונטי לבית המשפט.44 בית הדין האינטר-אמריקאי מפעיל גם פרשנות מתקדמת לסטנדרטים של זכויות 

אדם, כדי לשקף את הערכים המשתנים של החברות הדמוקרטיות.45

.HRC General Comment No. 20, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 30, 1994  37
OMCT Handbook, p. 165, ה”ש 14 לעיל.  38

.HRC, Giri V. Nepal, Comm. No. 1761/2008. Also cf. OMCT Handbook p. 165  39
 .Ireland v. United Kingdom. Judgment of 18 January 1978. Series A. No. 25; )1978( 2 EHRR 25. para. 162  40

.European Court of Human Rights, Virabyan v. Armenia )40094/05(, 2 October 2012  41
 Selmouni v. France, para. 101. For a discussion of the jurisprudence of the European Court of Human Rights, see: OMCT  42
 )2006( Handbook, Vol. 1: Article 3 of the European Convention on Human Rights; Rodley, Treatment of Prisoners,

.chapter 3
 OMCT )2006( Handbook Vol. 2: the Prohibition of Torture and Ill-Treatment in the Inter-American Human Rights  43

.System, p. 104
שם, עמ’ 105.  44
שם, עמ’ 106.  45
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 African Commission on Human( מנגנון זכויות האדם האפריקאי: לסקירה של פסיקת הנציבות האפריקנית
.OMCT Handbook, Vol. 3 :ראו )and Peoples’ Rights

הדין הפלילי הבינלאומי: לסקירת התפתחויות בפסיקת בית הדין הבינלאומי הפלילי )ICC(, בית הדין לפשעי 
 REDRESS, Redress ראו ,)ICTR( ובית הדין לפשעי מלחמה ברואנדה )ICTY( מלחמה ביוגוסלביה לשעבר

 46.for Rape

1.2   יחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים )צורות 
אחרות של התעללות(

הבחנה בין עינויים לצורות אחרות של התעללות
סעיף 16)1( של האמנה נגד עינויים קובע:

“מדינה חברה תקבל על עצמה למנוע בכל שטח שבסמכות שיפוטה מעשים אחרים של יחס אכזרי, 
בלתי אנושי או משפיל, או עונשים שאינם בחזקת עינויים כמוגדר בסעיף 1, מקום שמעשיה כאמור 
בוצעו על ידי או בעידודו או בהסמכתו של עובד ציבור או אדם אחר הממלא תפקיד רשמי, או השלמתם 
בדבר  אזכורים  החלפת  אגב  יחולו  ו-13   12  ,11  ,10 בסעיפים  המפורטות  חובות  במיוחד,  בשתיקה. 

עינויים באזכורים של צורות עונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים." 

בעוד שיחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים )צורות אחרות של התעללות( אסורים באופן 
מוחלט לפי המשפט הבינלאומי, הם אינם מוגדרים בשום אמנה בינלאומית. ייתכן שהמונח נותר פתוח 
לפרשנות כדי ללכוד קשת רחבה של מעשים רשמיים; ייתכן ש"יש לפרשו כך שיפרוׂש הגנה רחבה ככל 
האפשר נגד התעללויות, גופניות או נפשיות, לרבות החזקה של אדם עצור או כלוא בתנאים שמונעים 
ממנו, באורח זמני או קבוע, שימוש בחושיו הטבעיים, כגון ראייה או שמיעה, או במודעותו למקום ולזמן 

החולף".47 

הניסוח של סעיף 16 באמנה נגד עינויים מניח מראש שיחס אכזרי, בלתי אנושי ומשפיל כרוך במעורבות של 
עובד ציבור. אולם שלושת המרכיבים האחרים בהגדרה של עינויים )חומרה, כוונה, ומטרה( "מיושמים כנראה 
באורח מקל יותר, אם בכלל, כאשר באים להכריע אם התרחשה הפרה".48 צורות אחרות של התעללות בהתאם 
לסעיף 16, הממוקמות ברמת סבל נמוכה יותר מעינויים, עשויות להתייחס לתנאי מעצר בלתי נאותים; מאסר 
ממושך בתא בידוד )שעשוי להיחשב לעינויים בתנאים מסוימים(;49 חיפושים חודרניים במתקני מעצר; ומעצר 
מנהלי של זרים )השוו ל-OMCT Handbook Vol. 4, p. 231(. פסיקת בית הדין האירופי לזכויות אדם מבחינה 
בין יחס בלתי אנושי — למשל, תנאי מאסר או מכות שאינן מגיעות לסף החומרה של עינויים — לבין השפלה 

)הנוגעת ליחס משפיל במיוחד הפוגע בכבוד האדם של הקורבן(. 

ה”ש 29 לעיל, עמ’ 9-10.  46
 Principle 6 of the General Assembly Resolution, Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of  47

.Detention or Imprisonment, 9 December 1988, U.N. Doc. A/RES/43/173
OMCT Handbook, p. 230, ה”ש 14 לעיל.  48

 U.N. Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, U.N. Doc. A/66/268  49
.((2011
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 OMCT -בפסיקת הוועדה לזכויות אדם, המעשים שלהלן נכללו תחת "יחס אכזרי או בלתי אנושי" )השוו ל
:)Handbook Vol. 4, p. 168

הקורבן הוכה עד לאובדן הכרה; היה נתון להוצאה להורג מדומה; נמנע ממנו טיפול רפואי נאות.	 

הקורבן הוכה שוב ושוב באלות, במוטות ברזל ובמקלות ולא קיבל טיפול רפואי לפצעיו.	 

הקורבן הוכה נמרצות על-ידי סוהרים שאף איימו במותו.	 

הקורבן היה כלוא בתא למשך עשרים וארבע שעות ביממה, ללא מזרן או מצעים, ללא גישה לשירותים, ללא אור 	 
טבעי, ללא מתקני פנאי, ללא מזון ראוי וללא טיפול רפואי. 

הוועדה לזכויות אדם מצאה שהמעשים שלהלן נחשבים ל"יחס משפיל":

חיילים וסוהרים "התקיפו את הקורבן, היכו אותו, דחפו אותו עם כידון, רוקנו דלי של שתן על ראשו, השליכו את 	 
האוכל והמים שלו לרצפה ואת המזרן מחוץ לתא".

הקורבן הוכה בכת של רובה ונמנע ממנו טיפול רפואי לפציעות שנגרמו לו.	 

ומיטתו 	  נגנבו  סוהרים, חפציו  ידי  על  הותקף  רק מעט מבקרים,  לקבל  הורשה  מאוד,  בתא קטן  נכלא  הקורבן 
הורטבה שוב ושוב.

הקורבן נכלא בכלוב והוצג לתקשורת.	 

המדינה לא סיפקה טיפול רפואי לנידון למוות שבריאותו הנפשית הידרדרה חמורות. 	 

הוועדה נגד עינויים ציינה שבפועל ההבחנה בין ההגדרה של צורות אחרות של התעללות להגדרה של עינויים 
אינה תמיד ברורה. מומחים ניסו מפעם לפעם להסביר את ההבדל הזה. בהתאם לפסיקה הנהוגה בדרך כלל 
בקרב גופים ומומחים אלו, אפשר להסיק באופן כללי ש"יחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים" 
מתארים צורות של התעללות שאינן עומדות בכל ארבעת הקריטריונים לעינויים )כפי שהוגדרו לעיל(. כך, אם 
מעשה של עובד ציבור גורם לכאב או סבל חמורים, אבל אינו בכוונה תחילה ואין לו מטרה מסוימת )לדוגמה, 
תנאי מעצר קשים( — הוא מהווה יחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים, ולא עינויים. בדומה, 
אם מעשה זה נעשה בכוונה תחילה ויש לו מטרה )לדוגמה, שיטות חקירה(, אך הוא אינו גורם לכאב או סבל 
"חמורים", הוא לא ייחשב לעינויים, אלא ליחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים. לעומת זאת, 

אם נמצא שהתקיימו חומרה, מטרה, מעורבות של עובד ציבור וכוונה — המעשה יוגדר עינויים.

יש להדגיש שוב שלפי המשפט הבינלאומי, אין חריגים על האיסור על יחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים 
או משפילים וגילוי של יחס כזה מצד עובדי ציבור נותר בגדר הפרה חמורה של זכויות אדם.

הגנות משפטיות בעת מעצר ובמהלך הכליאה  1.3
חוקים וסטנדרטים בינלאומיים בתחום זכויות האדם מספקים מערך רחב של הגנות משפטיות הנוגעות 
לזכויות לחירות אישית, לביטחון ולמשפט הוגן. ההוראה המשפטית הבינלאומית העיקרית היא סעיף 9 
של האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות )ICCPR(, כפי שפירשה אותו הוועדה לזכויות אדם 
בהערה כללית 35 ובפסיקה שלה, וכן לפי הפרשנויות המופיעות באמנות הבינלאומיות המיוחדות לזכויות 
 the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced:אדם )לדוגמה

.)Disappearance
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רבות מההגנות האלה, אם הן מיושמות כראוי, מיועדות גם להפחית את הסיכוי להתרחשותם של עינויים 
וצורות אחרות של התעללות )כפי שנידונו בחלקים 1.1 ו- 1.2 לעיל(.50 לדוגמה, מקצת ההגנות הפרוצדוראליות 
המופיעות בסעיף 9 מפחיתות את הסיכון למעצר שרירותי, ועקב כך פוחת גם הסיכון לעינויים וצורות אחרות 
של התעללות. בהחלת ההגנות טמונה חשיבות להגנה על הקורבן העצור — בין שמדובר במעצר מנהלי ובין 
שמדובר בחקירה פלילית. כעורכי דין, ההבנה שתגלו בעניין הקשר שבין ההגנות לבין עינויים וצורות אחרות 
של התעללות תחזק את הדגש הניתן לערובות פרוצדורליות אלה. למשל, בעת ראיון — שאלו את הקורבן 

אם הוא קיבל את הזכויות המגיעות לו.

הוועד נגד עינויים משתמש ברשימה של הגנות מינימליות לכל שלב בתהליך המשפטי )מעצר, חקירה וכליאה 
לפני משפט ומאסר(51 ובראיונות שהוא עורך עם מבוגרים המעורבים בהליכים פליליים. פלסטינים המוחזקים 
במעצר מנהלי נהנים מאותן הגנות בינלאומיות, מלבד הגנות הקשורות ספציפית להליכים פליליים. הגנות 
נוספות חלות על ילדים, וכפי שציינה וועדת האו"ם לזכויות אדם בהערות המסכמות שלה בנוגע לישראל 

משנת 2014, יש לעצור ילדים רק כמוצא אחרון ולמשך הזמן הקצר ביותר האפשרי.52

מעצר
לא יהיה אדם נתון במעצר שרירותי. המעצר יתבצע על ידי עובד ציבור מוסמך, עם צו מעצר, מטעמים ובהתאם 	 

להליכים שנקבעו בחוק.53

אדם שנעצר יודיעוהו על הנימוקים למעצרו, וכן יודיעוהו על כל אשמה המועלית נגדו — בשפה שהוא מבין.54	 

אדם שנעצר יודיעוהו את זכויותיו, ובעיקר הזכות לשמור על שתיקה בעת חקירה של הרשויות, ולא יכפו עליו 	 
להפליל את עצמו.55 זכויות אלה כוללות:

הזכות לסיוע משפטי ולפגישה פרטית עם עורך דינו;56 א. 

הזכות להודיע לבני משפחה ואחרים על המעצר וליצור עמם קשר;57ב. 

הזכות לבדיקת רופא סמוך ככל האפשר למועד המעצר;58ג. 

שמירת תיעוד רשמי הקשור למעצר.59ד. 

 Human Rights Commission, General Comment No. :על הקשר בין ההגנות המשפטיות לבין צמצום הסיכון לעינויים והתעללות ראו  50
.35 on Article 9, U.N. Doc. CcPR/C/GC/35, 16 December 2014

במהלך המשפט — אם של התיק הפלילי המרכזי ואם בתיק המערער על חוקיות המעצר — זכאי החשוד לערובות של משפט הוגן, כפי   51
 Amnesty International )2014(, Fair Trial Manual )2nd ed.( section:שמפורט באמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות. ראו

. B, available at: https://www.amnesty.org/en/documents/POL30/002/2014/en
.CCPR/C/ISR/CO/4 of 21 November 2014  52

.Mandela Rules, Rule 7 ;סעיף 9 )1-2( לאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות  53
 Body of Principles, Principle 10; HRC, General Comment 35;סעיפים 9)2( ו-14)3( לאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות  54
of Article 9, para. 24; ACHR Article 7)4(, ECHR Article 5 )2(. השוו ל-GC No. 32, העוסק בזכות החשובה לקבל מידע מפורט בעניין 

האישומים וגם בזכות לקבל הזדמנות להכין הגנה נאותה.
.HRC, General Comment 35 to Article 9 para. 58; Body of Principles, Principle 13  55

 HRC General Comment no. 13, para. 11; General Comment 32, ;סעיף 14)3()ד( לאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות  56
.para. 34; Body of Principles, Principle 18

.Mandela Rules, Rules 58 and 68; Body of Principles, Principles 16)1(,18 and 19  57
.Mandela Rules, Rule 30  58

.)HRC, General Comment 35 of Article 9, para. 58; Mandela Rules, Rules 6 and 7 ; Body of Principles, Principle 12)1  59

https://www.amnesty.org/en/documents/POL30/002/2014/en/
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הסעה אל וממתקני כליאה
הסעות של עצירים — לרבות למתקן הכליאה, בין מתקני כליאה, אל ומבתי משפט — יהיו מוסדרות ומבוצעות 	 

באופן הומני.60

חקירה
יש לנהוג בעצור ברוח אנושית ומתוך התחשבות בכבודו העצמי של האדם )האמנה הבינלאומית בדבר זכויות 	 

אזרחיות ומדיניות, סעיף 10(, וחובה להגן עליו מפני עינויים וצורות אחרות של התעללות )האמנה הבינלאומית 
בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, סעיף 7; אמנת האו"ם נגד עינויים סעיפים 1 ו-16(. כל שיטות חקירה העולות 

לכדי עינויים או צורות אחרות של התעללות — גופניים או נפשיים — אסורות בכל מצב.

לעצור הזכות לדבר עם עורך דינו.61 יתרה מזו, על עורך דינו להיות נוכח במהלך החקירה.	 

עצירים שהואשמו בעבירה פלילית לא יכפו עליהם להעיד נגד עצמם או להודות באשמה. לעציר יש זכות לשמור 	 
על שתיקה בעת חקירתו על ידי הרשויות.62

יש לכבד ולממש את הזכות למתורגמן, כדי להבטיח הבנה מלאה.63 זכות זו היא חלק מזכותו של העצור להבין 	 
את ההאשמות.64

החקירות צריכות להיות מוקלטות.65	 

הגנות נוספות בעת חקירה חלות על אנשים עם צרכים מיוחדים, כולל ילדים ונשים )ראו פרק 5(.	 

שופטים ודיינים חייבים לנצל כל הופעת העצור בפניהם כדי להתבונן בו לשוחח עמו, ולקבל מידע על היחס 	 
שקיבל במעצר.66

הרשויות יבחנו בשיטתיות כללים, הוראות, שיטות ופרקטיקות חקירה )ועל כל אלה להיות פומביים(.67	 

ביקורת שיפוטית
אדם שנעצר או נאסר בשל האשמה בעבירה פלילית יובא מיד בפני שופט, ויש לשופטו בתוך פרק זמן סביר או 	 

לשחררו.68

אדם שנעצר או נאסר יובא ללא דיחוי לפני רשות שופטת עצמאית שתשפוט בדבר חוקיות כליאתו.69	 

אדם שנעצר או נאסר ישוחרר אם יימצא שהמעצר בלתי חוקי.70	 

אדם שנאסר או נעצר באופן בלתי חוקי יהיה זכאי לפיצויים.71	 

.Mandela Rules, Rule 73  60
.CPT 2nd General Report, Ref.: CPT/Inf )92( 3 [EN] 13 April 1992, para. 38  61

.Body of Principles, Principle 21 ;ראו לדוגמה סעיף 14)3()ז( לאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות  62
 Body of Principles, Principle 14; Inter-American Commission on Human Rights, Principles and Best Practices on the  63

.Protection of Persons Deprived of Liberty in the Americas, 3–14 March 2008, Principle 5
 HRC, General Comment no. 13 concerning administration of justice )Article 14(, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1, p. 14 )1994(,  64

.para. 13
Amnesty, Fair Trial Handbook, chapter 9, ה”ש 51 לעיל.  65

 Cf. Report by Special Rapporteur on torture, submitted 9 January 1996, U.N. Doc. E/CN.4/1996/35/Add.2, para. 76)l(; CPT  66
.12th General Report , CPT/Inf )2002( 15 3 September 2002 , para. 45

.ACHR Article 5)2(; ACHPR Article 5; and ECHR Article 3 ;11 ,2 אמנת האו”ם נגד עינויים, סעיפים  67
סעיף 9)3( לאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות.  68

Body of Principles, Principles 4, 32 and 37 ;סעיף 9 לאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות  69
סעיף 9)4( לאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות.  70

שם, בסעיף 9)5(.  71
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מעצר לפני משפט
עציר יהיה מוחזק רק במקומות כליאה מוכרים ולעולם לא במתקנים או במקומות חשאיים.72	 

עציר יקבל יחס אנושי ויהיה מוחזק בתנאים מכובדים העולים בקנה אחד עם רווחתו הנפשית והגופנית.73	 

אמצעי כבילה, כגון אזיקים, שלשלאות, שרשראות וכותונות כבילה, ישמשו על אסיר או עציר רק אם יש הצדקה 	 
ביטחונית אמיתית, ולא כעונש.74 

אדם שנעצר יהיה זכאי להגנה על שלוש הזכויות: גישה לייעוץ משפטי,75 לקרובים76 ולטיפול רפואי עצמאי.77	 

עציר יקבל גישה ישירה למנגנוני הגשת תלונה עצמאיים, בלתי תלויים ויעילים ויהי מוגן מפני תוצאות שליליות 	 
הנובעות מהגשת התלונה.78

תנאי הכליאה יעלו בקנה אחד עם הסטנדרטים המופיעים בכללי מנדלה )ראו סעיף 1.5 בהמשך(.	 

משפט
)habeas corpus( "הביאס קורפוס“

הזכות לערער על חוקיות המעצר לפני בית משפט מעוגנת באמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות79 	 
ונודעת לה חשיבות מיוחדת במעצר בתנאי בידוד ללא קשר עם החוץ.

המשפט הבינלאומי מגביל את הזמן שמקבל בית המשפט להכריע בעתירה. עקרונות ההגנה על בני אדם הנתונים 	 
בכל סוג של מעצר או כליאה קובעים שתביעה המערערת על חוקיותו של מעצר תהיה "פשוטה ומהירה וללא 
עלות לעצורים חסרי אמצעים מתאימים".80 הוועדה לזכויות אדם קבעה שעיכוב של "שבועות או חודשים" לאחר 
קבלת בקשה ל"הביאס קורפוס" "אינו עולה בקנה אחד עם סעיף 9 של האמנה [הבינלאומית לזכויות אזרחיות 

ופוליטיות]".81

.HRC, General Comment 35 to Article 9, para. 58  72
 Body of Principles Principle 1; ACHR Article 5; U.N. ;)1(10 ראו לדוגמה האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות, סעיף  73
 General Assembly, United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women

.Offenders )the Bangkok Rules(, 16 March 2011, U.N. Doc. 65/229, Rules 12-13 and 42–43
.Mandela Rules, Rule 43  74

.Body of Principles, Principle 18; HRC, General Comment 35 to Article 9 para. 46  75
.Mandela Rules, Rule 58; Body of Principles, Principle 19  76

.HRC, General Comment 35 to Article 9 para. 58  77
 United Nations Rules for the Body of Principles, Principle 33 ;13; השוו בעניין נשים כלואות ל-  אמנת האו”ם נגד עינויים, סעיף   78

.Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offender )”Bangkok Rules“(, Rule 25
.ECHR, Article 5)4(; ACHR, Article 8 ;)4(9 האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות, סעיף  79

.Body of Principles, Principle 32  80
HRC, U.N. Doc. A/56/40, para. 78)13( בנוגע לרפובליקה הדומיניקנית.  81
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1.4   מעצר בתנאי בידוד ללא קשר עם החוץ 
)Incommunicado detention(

“מעצר בבידוד הוא הגורם המרכזי המשמש להכריע אם יחיד נתון בסכנה לעינויים. הדווח המיוחד... 
מפציר בכל המדינות להכריז על מעצר בבידוד כבלתי חוקי". 

סר נייג'ל רודלי, הדווח המיוחד של האו"ם לענייני עינויים.82

האספה הכללית של האו"ם "מזכירה לכל המדינות שמעצר ממושך בתנאי בידוד או מעצר במקומות חשאיים 
עלול לפתוח פתח לעינויים וליחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים אחרים, ועלול להוות 
בפני עצמו דוגמה ליחס כזה. כמו כן האספה מפצירה בכל המדינות לכבד את ההגנות הנוגעות לחירות, 
לביטחון ולכבוד האדם ולהבטיח שמעצר ממושך בתנאי בידוד ומעצר וחקירה במקומות חשאיים יבוטלו".83

מה ייחשב למעצר בתנאי בידוד ללא קשר עם החוץ 
מעצר בתנאי בידוד נוגע לכל תקופת מעצר שבמהלכה מוחזק עציר ללא גישה לעולם החיצון, במיוחד 
לבני משפחה, לעורך דין או לרופא עצמאי.84 בידוד מוחלט זה מן העולם החיצון מותיר את העציר פגיע 
במיוחד לעינויים ולהפרה של זכויות יסוד אחרות. אדם עצור נתון לשליטת הרשויות; אדם שעצור בתנאי 
בידוד הוא נטול הגנה. יתרה מזו, האופי המבודד של מעצר מסוג זה עלול למנוע דיווח מהימן על עינויים 
בזמן שהסימנים הגופניים עדיין ניכרים. כך, אפילו תקופות קצרות של מעצר בתנאי בידוד הן קרקע פורייה 

להתעללות.

גופי האו"ם נוקטים עמדה סמכותית נגד נוהג זה, וקובעים כי מעצר ממושך בתנאי בידוד עלול לפתוח פתח 
לעינויים או לצורות אחרות של התעללות, ולא זו בלבד אלא שהוא עלול לעלות לכדי עינויים או צורות 

אחרות של התעללות כשלעצמו — ובמיוחד תקופות ממושכות שמסבות זנק נפשי.85

האיסור על עינויים ועל צורות אחרות של התעללות שנידון בחלקים 1.1 ו-1.2 לעיל, וההגנות שנידונו בחלק 
1.3 חלים במידה שווה גם על מצב של מעצר בתנאי בידוד. מעצר בלתי מוכרז או בלתי מוכר לא יעבור 

תקופה של "ימים אחדים",86 בלי קשר לשיקולים ביטחוניים.

השימוש במעצר בתנאי בידוד בישראל נרחב ביותר. חלק זה יסביר מה עושים עורכי הדין של הוועד כדי 
להגן על עצירים ולהבטיח את זכויותיהם כאשר הם מוחזקים בתנאי בידוד.

.SRT, U.N. Doc. A/54/426, 1 October 1999, para. 42  82
.UN General Assembly Resolution, U.N. Doc. A/C.3/70/L.27/Rev 1 of 6 November 2015  83

Rodley, Treatment of Prisoners, p. 460, ה”ש 15 לעיל.  84
 UNGA Resolution 67/161, 20 December 2012, Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,  85
 para. 23; UNGA Resolution 66/150, 19 December 2011, para. 22; HRC, General Comment 20 to Article 7,44th session, 1992;

.U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1, 1994, p. 30, para. 11; SRT report, U.N. Doc. A/61/259. 12 August 2006, para. 56
.)Body of Principles, Principle 16)4  86
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מקרה מבחן: מעצר בתנאי בידוד בישראל
הוועד מעריך שבין 90%-70% מהעצירים הביטחוניים הפלסטינים שנחקרו על ידי השב"כ 
הוחזקו בתנאי בידוד למשך כל תקופת החקירה או חלק ניכר ממנה.87 מחקר של הוועד 
מצביע על חשיפה מוגברת בקרב עצירים בבידוד לשיטות אלימות וליחס אכזרי בעת חקירה 
ולתנאי כליאה בלתי אנושיים.88 היחס לעציר עשוי להשתנות במידה ניכרת לפי ההאשמות 

כלפיו, הראיות התומכות והאיום הקונקרטי.

בישראל ישנן שתי מערכות חוק: החוק הישראלי-אזרחי חל על אזרחים ישראלים, והחוק 
הצבאי חל על פלסטינים תושבי עזה והגדה המערבית. משמעות הדבר היא שאפשר למנוע 
מפלסטיני תושב השטחים הכבושים שנחשד בעבירות ביטחון להיפגש עם עורך דין לתקופה 

של עד שישים יום )לעומת עשרים ואחד יום לאזרח ישראלי(.

כיצד לאתר עציר פלסטיני בישראל )נכון לנובמבר 2016(
צרו קשר עם מרכז הבקרה והשליטה הצבאי )משל"ט כליאה( בפקס 03-7376938. כדאי שיהיו 	 

בידכם שמו המלא של העציר, מספר תעודת הזהות שלו וייפוי כוח מבני משפחתו של העציר 
או מהעציר עצמו.

במקרה שאין לכם ייפוי כוח או במקרה שלא הצלחתם לאתר את הלקוח שלכם בעצמכם, צרו 	 
קשר עם המוקד להגנת הפרט, שעשוי לעזור לכם.

שעות 	  וארבע  עשרים  בתוך  שלכם  האיתור  בקשת  על  לענות  אמור  והשליטה  הבקרה  מרכז 
)בהתאם לעתירת חירבאווי, בג"ץ 6757/95(.

נמצא", 	  "לא  הייתה  או אם התשובה  והשליטה  תגובה ממרכז הבקרה  קיבלתם  במקרה שלא 
בדרך כלל משמעות העניין היא שהעציר שוחרר או מועבר באותו זמן למקום אחר. 

אם לא הצלחתם לאתר את העציר תוך ימים ספורים עליכם להגיש עתירת "הביאס קורפוס" 	 
לבג"ץ.

מבוסס על נתוני הוועד הציבורי נגד עינויים שנאספו בין שנת 2000 לשנת 2009.  87
ראו הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל )2010(, כשהחריג הופך לכלל: מניעת מפגש בין עצירים פלסטינים ובין עורכי דינם, זמין בקישור:  88

pdf.כשהחריג_הופך_לכלל/http://stoptorture.org.il 

http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/%D7%9B%D7%A9%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92-%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%9A-%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8-2010.pdf
http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/%D7%9B%D7%A9%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92-%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%9A-%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8-2010.pdf
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מקרה מבחן: מעצר חשאי: ישראל — בג"ץ 5243/14
במהלך מבצע "צוק איתן" בקיץ 2014 עצר הצבא הישראלי פלסטינים רבים ברצועת עזה 
והעביר אותם לכמה אתרים סודיים בתוך תחומי ישראל. המוקד להגנת הפרט הגיש עתירות 
"הביאס קורפוס" דחופות ותבע מן המדינה לספק רשימה מלאה של שמות הפלסטינים 
שנעצרו במהלך הלחימה בעזה והועברו למתקנים צבאיים בשטחי ישראל. המוקד הדגיש 
שהזכות להודיע על מעצרו של אדם ועל מקום המעצר היא זכות בסיסית הן של העציר 

והן של בני משפחתו.

המדינה השיבה שהיא לא תספק את רשימת העצירים המבוקשת והציעה למוקד להגיש 
למרכז הבקרה והשליטה בקשות איתור ספציפיות הכוללות את פרטיו של העציר הספציפי 

והוכחות שמבקש המידע קשור לעציר לכאורה.

אף על פי שמדינת ישראל המשיכה להכחיש כל מחויבות לגלות את מיקום העצירים למוקד, 
היא הסכימה לוותר על הדרישה להוכיח קשרי משפחה בשל "הקשיים המהותיים למצב". 

בג"ץ קיבל את עמדת המדינה, ומידע כללי הנוגע לכלל העצירים שנעצרו במהלך הלחימה 
מעולם לא הועבר ישירות למוקד.

פגישה ראשונית עם עציר בעת דיון בבית משפט בנוגע להארכת המעצר
יתכן שלא יהיה לכם זמן רב לאסוף מידע מהעציר לפני ההליך המשפטי, מאחר שעורכי הדין לא תמיד 
פוגשים את הלקוח שלהם עד שהוא מגיע לבית המשפט, כלומר דקות אחדות לפני דיון הארכת המעצר. 
לכן איסוף מידע בעניין התעללות אפשרית הוא עניין מורכב. כיצד לגשת לקורבן השוהה או שהה בבידוד? 

להלן כמה המלצות ליישום בבית המשפט:

מומלץ לשאול את העצור בקצרה על היחס שקיבל. אם יש חשד לעינויים או צורות אחרות של התעללות, שקלו 	 
להגיש תלונה כבר בשלב זה. אפשר לאסוף פרטים נוספים ולהגישם במועד מאוחר יותר.

בקשו מבית המשפט לכלול בפרוטוקול הדיון מידע על משך ותנאי הבידוד שהעצור שוהה בהם.	 

בקשו מבית המשפט להורות על חקירה רפואית בהקדם האפשרי ושקלו אם לבקש בדיקה נוספת של מומחה 	 
לבריאות הנפש.

בקשו מהשופט לברר אם העצור עבר עינויים או צורות אחרות של התעללות, ובאופן כללי יותר - איך הוא מרגיש. 	 
אף על פי שקורבנות רבים לא יענו בכנות במצב כזה מסיבות רבות )לדוגמה: חוסר אמון או היעדר פרטיות(, 

ההופעה בבית המשפט היא הזדמנות מכרעת להתייחס לסימני שאלה סביב המעצר והיחס שניתן לעצור.

מבית המשפט 	  בקשו  הדין,  עורך  לבין  בין הלקוח  לאפשר קשר  ולא  הבידוד  את  להמשיך  אם השופט מחליט 
לקבוע ביקורות שיפוטיות תכופות יותר, כדי שלפחות בית המשפט יפקח על מצבו של העצור.
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תנאי כליאה   1.5
ישנם סטנדרטים בינלאומיים בעניין תנאי כליאה. באוקטובר 2015 אימץ האו"ם את הסטנדרטים המינימליים 
המתוקנים לטיפול בכלואים )"חוקי מנדלה"(, המפרטים את הסטנדרטים הבסיסיים ליחס לכלואים ולתנאים 

במתקני כליאה. סטנדרטים אלו כוללים:

תנאים פיזיים, כולל תנאי מגורים וצפיפות יתר )לדוגמה: היעדר שטח מחיה מינימלי(, היעדר אור טבעי או אור 	 
יום, ניקיון, אוורור, כמות ואיכות המזון ומי השתייה, גישה לאוויר צח, גישה לשירותים רפואיים;

זכויות וחירויות, כולל דת ודרישות תזונתיות מיוחדות, מידע על זכויות;	 

יום ופעילויות, כולל פעילות בחוץ, פעילות פנאי ותרבות, השכלה, עבודה, מגע עם משפחה ועם העולם 	  סדר 
החיצון, כיבוד אמונותיהם הדתיות של הכלואים;

משמעת וענישה, כולל שימוש בכפייה ואמצעים אחרים )חוקים, נהלים ואמצעי כבילה, שימוש בכוח, החזקה 	 
בתנאי בידוד, הגנות, הנחיית הצוות בנוגע להליכים ושיטות פעולה מותרות(;

אמצעי הגנה, כולל קבלת הכלואים לכלא ורישומם, הפרדה בין קטגוריות של כלואים, והליכים להגשת תלונות; 	 

קבוצות פגיעֹות: סטנדרטים נוספים חלים על קבוצות פגיעות, לרבות נשים, ילדים, קשישים, בעלי מוגבלויות 	 
וזרים.

הפרה של הסטנדרטים המינימליים או עקרונות אחרים של האו"ם עלולה להוביל ליחס אכזרי, בלתי אנושי 
או משפיל. ועדת האו"ם נגד עינויים הורתה מפורשות למדינות החברות לדווח על תנאי כליאה בשטחן, 
כחלק מחובתן לפי סעיף 16 לאמנה. במקרים רבים הסיקה הוועדה שהתנאים מביאים לידי הפרה של חובת 

המדינה החברה לפי סעיף זה. 

בית הדין האירופי לזכויות אדם פסק בכמה מקרים שתנאי כליאה הם הפרה של סעיף 3 לאמנה האירופית 
לזכויות אדם.89

אף על פי שבמהלך הראיון עם הקורבן תתמקדו במקרה הפלילי ובטענות לעינויים או צורות אחרות של 
התעללות, עליכם לשאול אותו גם על תנאי הכליאה ואף לרשום את מה שעיניכם רואות )ראו פרק 4(. 
בדומה, שאלו אותו על תנאי הכליאה במקומות אחרים )לדוגמה: במתקן החקירות( שהוחזק בהם קודם 

שהגיע לכלא.

מניסיון הוועד, חשוב להתמקד לא רק במעשה העינויים או ההתעללות, אלא לשמוע מהקורבן את הסיפור 
במלואו, לרבות תנאי הכליאה. בעת הגשת תלונה זכרו כי תנאי כליאה תורמים לאפקט המצטבר של היחס 

לקורבן.

 European Court of Human Rights )2016(, Detention conditions and treatment of prisoners ראו:  הדין  פסקי  לסיכום   89
. factsheet, available at: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf
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חובות משפטיות של מדינות   1.6
תת סעיף "המטריה" בסעיף 2 של אמנת האו"ם נגד עינויים קובע שעל המדינות החברות למנוע עינויים 
— במובנם הרחב ביותר — באמצעים תחיקתיים, מנהליים, משפטיים ואחרים. אמצעי מניעה אלה כוללים 
ערובות הנוגעות לזכות לחירות אישית ולזכות לביטחון ולמשפט הוגן, כפי שנידון בחלק 1.3 לעיל. וועדת 
האו"ם נגד עינויים מדגישה ש"דרישת חובה היא שכל האמצעים שיינקטו יהיו יעילים" למניעת עינויים 

וצורות אחרות של התעללות.

בנוסף, מדינות חברות נדרשות:

לקיים את העיקרון של אי- ההחזרה )non-refoulement( )סעיף 3(;	 

להבטיח את קיומם של הליכים פליליים )סעיפים 4 –9(;	 

לערוך חקירה )סעיף 12(;	 

להגן על קורבנות וֵעדים )סעיף 13(;	 

לספק שיקום, כולל פיצוי )סעיף 14(.	 

למדינה יש חובה מהותית לחקור מקרים של עינויים לכאורה. חובה זו אינה מכובדת במלואה בישראל, 
והתוצאה היא שעובדי שב"כ אינם נחקרים או עומדים לדין בחשד לביצוע עינויים או צורות אחרות של 

התעללות.90

חשוב לזכור שאם עינויים )או צורות אחרות של התעללות( מתרחשים, לקורבן חייבת להיות גישה למנגנונים 
עצמאיים ויעילים כדי שיוכל להגיש תלונה. יתרה מזו, לקורבן ולבני משפחתו יש זכות להגנה יעילה נגד 
פעולות תגמול ו/או הטרדות.91 בישראל קורה לעיתים שקורבנות שמגישים תלונה מקבלים איומים שתלונתם 
תשפיע לרעה על התיק הפלילי שלהם או שעליהם לחזור בהם מן התלונות. במקרים כאלה מגיש הוועד 

תלונות על הטרדה.

אמנת האו"ם נגד עינויים אוסרת מפורשות על העלאה כראיה כל הצהרה שנגבתה בלחץ עינויים בהליכים 
כלשהם, מלבד בהליכים נגד אדם המואשם בגרימת עינויים, בחזקת ראיה כי ההצהרה נעשתה.92 גופי זכויות 
אדם בינלאומיים הבהירו שבמקרה שהועלתה טענה אמינה שההצהרה הושגה באמצעות עינויים, יש להוציא 
אל הפועל ללא דיחוי חקירה עצמאית. האחריות להוכיח שהקורבן )או העד( הצהיר את ההצהרה מרצונו 

החופשי מוטלת על התביעה.

אמצעים אחרים עשויים לתרום אף הם למניעה אפקטיבית של עינויים, כגון אשרור אמנות בינלאומיות 
לזכויות אדם )כולל הפרוטוקול האופציונאלי לאמנה נגד עינויים(, חקיקה מדינתית רלוונטית, פיקוח ומעקב 

על חקירות, והדרכות לעובדי ציבור.

יש לציין שכל עובדי הציבור היכולים להיות מעורבים במשמורת, חקירה, טיפול או הליכים משפטיים 
הנוגעים לאדם הנתון במעצר, כליאה או משמורת מכל סוג שהוא חייבים לעבור הדרכה בעניין איסור על 

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל )2009(, מתחת לכל ביקורת: העדר חקירה וענישה של עינויים והתעללות בחקירות שב”כ, זמין בקישור:  90
pdf.מתחת_לכל_ביקורת/http://stoptorture.org.il 

אמנת האו”ם נגד עינויים, סעיף 13.  91
אמנת האו”ם נגד עינויים, סעיף 15.   92

http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2009.pdf
http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2009.pdf
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עינויים וצורות אחרות של התעללות.93

אנשי רפואה במיוחד צריכים לעבור הדרכה בנוגע לבחינת תלונות על עינויים וצורות אחרות של התעללות, 
שתעלה בקנה אחד עם המדריך בדבר חקירה ותיעוד אפקטיביים של עינויים ויחס או ענישה אכזריים, בלתי 
אנושיים או משפילים אחרים )“פרוטוקול איסטנבול"(.94 פרוטוקול זה מציין שגם עובדי ציבור שאינם אנשי 

רפואה צריכים לעבור הדרכה, במידת האפשר.95

עינויים על-ידי "שחקנים לא מדינתיים"   1.7

הגדרה
אין הגדרה רשמית למונח "שחקנים לא מדינתיים" בחוק הבינלאומי. ההגדרה הרחבה ביותר שאפשר להחיל 
כוללת את כל הגורמים הפרטיים הנבדלים מהמדינה — כולל יחידים, חברות פרטיות, קבוצות חמושות 

ומשטרים דה פקטו.96

“שחקנים לא מדינתיים" אינם צד לאמנות בינלאומיות לזכויות אדם המטילות חובות על מדינות.

אחריותם של "שחקנים לא מדינתיים" ואחריותיות המדינות
כאמור לעיל, ההגדרה המופיעה בסעיף 1 לאמנת האו"ם נגד עינויים מניחה מראש מעורבות מסוימת מצד 
עובדי ציבור. אולם בנסיבות מסוימות שבהן גורם נחשב לסמכות דה פקטו, מעשים שביצע "שחקן לא 

מדינתי" שכזה נכללים בהגדרה של עינויים המופיעים באמנת האו"ם.97

כשמדינה מעודדת, או מסכימה עם, מעשי עינויים שמבוצעים על ידי "שחקנים לא מדינתיים", היא עשויה 
לשאת באחריות לעינויים עקב הפרת עקרון ההקפדה הנאותה. כך, אם המדינה נכשלה בחובתה לנקוט את 
הצעדים המתאימים כדי למנוע, לחקור, להעמיד לדין ולהעניש בעלי סמכות שאינם עובדי ציבור שביצעו 
מעשי עינויים, או נכשלו בחובתם לספק טיפול אפקטיבי לקורבנות עינויים של "שחקנים לא מדינתיים", 
אזי המדינה — בהסכמה או בהסכמה שבשתיקה — נכשלה גם במילוי חובותיה המשפטיות.98 פירוש העניין 
הוא שמעשים שנעשו על ידי "שחקנים לא מדינתיים" עשויים להוביל למצב שהמדינה תצטרך לשאת 

באחריות.99

 Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, Art. 7)1(; HRC, General  ;)1(10 סעיף  עינויים,  נגד  האו”ם  אמנת   93
.Comment 20 to Article 7 para. 10

לדיון בהליכי חקירה לצוותים רפואיים ראו ”פרוטוקול איסטנבול”, פרק 5.  94
להסבר בנושא חקירות משפטיות על עינויים ראו ”פרוטוקול איסטנבול”, פרק 3; ראו גם המלצה מס’ 16 בדוח השני של הוועדה הציבורית   95
http://www.turkel-committee.gov.il/ 2013(, זמין בקישור:  )“ועדת טירקל”( )פברואר   2010 31 במאי  לבדיקת האירוע הימי מיום 

. files/newDoc3/The%20Turkel%20Report%20for%20website%20-%20hebrew.pdf
 REDRESS )2006(, Not Only the State: Torture by Non-State Actors, Towards Enhanced Protection, Accountability and  96
Effective Remedies, p.14–16, available at: http://www.redress.org/downloads/publications/Non%20State%20

. Actors%209%20June%20Final.pdf
שם, עמ’ 17.  97

.HRC, General Comment 31, para. 8  98
 CAT, General Comment 2, Implementation of Article 2 by States Parties, U.N. Doc. CAT/C/GC/2/CRP. 1/Rev.4, 2007, para.  99

.18

http://www.turkel-committee.gov.il/files/newDoc3/The Turkel Report for website - hebrew.pdf
http://www.turkel-committee.gov.il/files/newDoc3/The Turkel Report for website - hebrew.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/Non State Actors 9 June Final.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/Non State Actors 9 June Final.pdf


25

ת
טי

שפ
מ

 ה
ת

גר
מס

ה

חשוב גם לזכור ש"שחקנים לא מדינתיים" עשויים לשאת באחריות לעינויים או לצורות אחרות של התעללות, 
לפי החוק הפלילי המקומי. אף על פי שההגדרה הבינלאומית לפשע העינויים לא תמיד מיושמת בחוק 
המקומי, בדרך כלל אפשר להעמיד לדין את המבצעים על סמך עבירות המופיעות בחוק הפלילי של 

המדינה.

מה אפשר לעשות אם הקורבן היה נתון לעינויים מצד "שחקן לא מדינתי"?
אנו ממליצים לתעד טענות בדבר עינויים )או צורות אחרות של התעללות( גם אם בוצעו על ידי "שחקנים לא 
מדינתיים", משום שלקורבנות יש סיכוי להשיג צדק ולקבל פיצוי. נסו לבסס קשר, אם יש כזה, בין המבצעים 
למדינה. אם קיים קשר, ייתכן שתצליחו להוכיח שהמעשה מהווה עינויים לפי ההגדרה המופיעה באמנת 
האו"ם. אם לא קיים קשר, אפשר לפעול בחסות החוק המקומי או להציג את התלונה לארגון בינלאומי מפאת 

כישלונה של המדינה למנוע התרחשות של עינויים בשטחה.

1.8   שילוב סטנדרטים משפטיים בינלאומיים בחוק המדינתי
שופטים של המדינה ורשויות אחרות יכולים להסתייג מהחלת המשפט הבינלאומי על מקרים של עינויים 
או צורות אחרות של התעללות לכאורה. הוועד ממליץ לעורכי הדין לפנות לסטנדרטים בינלאומיים בעבודת 
התיעוד שלהם, לנסות לשכנע רשויות להיצמד לחובות המשפטיות הבינלאומיות שלהן ולשכנע שופטים 

בפרשנות הנאותה של המשפט הבינלאומי.

אף על פי שבישראל אין חקיקה המגדירה עינויים כעבירה פלילית בחוק העונשין, ההשפעה של המשפט 
הבינלאומי על עינויים ניכרת בפסיקה הישראלית. בבג"ץ 5100/94 משנת 1999 — הוועד הציבורי נגד עינויים 
בישראל ואחרים נגד ממשלת ישראל ואחרים — קבע בית המשפט העליון איסור מוחלט על עינויים ואסר 
על שיטות חקירה מסוימות, אולם נמנע מהגדרה של השיטות האלה כעינויים. עם זאת האיסור חל רק על 
"חקירה סבירה". במקרה של שימוש ב"אמצעים פיזים" באותם מקרים שנהוג לכנות "פצצה מתקתקת", 

סיפק בג"ץ פירצה חוקית המאפשרת לחוקרים מענים להנות מחסינות.100

דוגמה נוספת להטמעה מדינתית של עיקרון משפטי בינלאומי חשוב — עקרון הנגישות לצדק, כפי שמנוסח 
בסעיף 14 של אמנת האו"ם נגד עינויים — מופיעה בפסיקה של בית המשפט העליון בדנמרק מ-2013, הקובעת 
שמשרד ההגנה הדני יתיר לקורבנות עינויים מעיראק נגישות לצדק על-ידי הסרת משוכות פרוצדורליות 

מסוימות.101

יתרה מזו, אם ההגדרה של עינויים מוטמעת בחוק הפלילי )או במקרה של ישראל — אינה מוטמעת( אנו 
ממליצים לעורכי הדין להסתמך על הוראות החוק הקיימות הרלוונטיות כדי למנוע סגירה של התיק )ראו 
פרק 6(, ובה בעת להדגיש שהעובדות של המקרה עולות לכדי עינויים או צורות אחרות של התעללות, 
כמוגדר בחוק הבינלאומי. לבסוף, אין לעשות שימוש בהוראות החוק המקומיות כהצדקה להפרת סטנדרטים 

משפטיים בינלאומיים.

לפירוט נוסף ראו הוועד, מתחת לכל ביקורת, ה”ש 90 לעיל.  100
החלטת בית המשפט העליון בדנמרק, 17 בספטמבר 2013 )תיק 135/2013(.  101
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פרק 2 

להבין עינויים

מבוא
פרק זה מציג כמה משיטות העינויים הרווחות ביותר ומספק מבט-על של השפעות העינויים על הקורבן 
וסביבתו. הפרק מתווה מתי והיכן עינויים עלולים להתרחש, ונוגע בזהות המבצעים ובקבוצות הנתונות בסיכון 
גבוה. כיוון שבוצעו מחקרים נרחבים על השפעותיהם של עינויים, פרק זה אינו מתיימר למצות את הסוגיה 

אלא לספק ידע בסיסי, הנשען על ניסיונו של הוועד, כדי להנחות אתכם בעבודתכם המידית.

טיפולוגיה של עינויים   2.1
אף על פי ששיטות עינויים משתנות מאזור אחד למשנהו, יש כמה שיטות דומות בהן משתמשים בכל העולם. 
טכניקות חקירה מסוימות הוכרו בפסיקה כעינויים או צורות אחרות של התעללות. יש לשים לב לעובדה 
ששיטות מסוימות עשויות להיחשב עינויים בפני עצמן, ואילו אחרות יכולות לעלות לכדי עינויים רק כשהן 

משולבות עם עוד שיטות; עניין זה תלוי בנסיבות הספציפיות של המקרה ושל הקורבן )ראו פרק 1(.

להלן כמה סוגים חוזרים ונשנים של עינויים ודוגמאות של ההשלכות הנפוצות.102 אנו מדגישים שזו איננה 
רשימה שלמה ומקיפה, לא בשיטות הנמנות ולא באפיונן. תחילה נמנה את השיטות הגופניות ולאחר מכן 
את השיטות הנפשיות. אנא שימו לב שאף על פי שאנו מציינים "עינויים נפשיים" בקטגוריה נפרדת, כל 

שיטות העינויים מכילות מרכיב של סבל נפשי.

המעוניינים במידע נוסף על שיטה מסוימת או על השפעותיה האפשריות יוכלו לפנות לארגונים לא 
בינלאומיים העוסקים בעינויים או למומחים רלוונטיים בתחום הבריאות.  ממשלתיים ישראליים או 
 אפשר גם להיעזר בספריות או מרכזי מחקר שמתמקדים בנושאים אלה, כגון מרכז התיעוד של דיגניטי 

.)http://www.reindex.org/RCT/rss/Portal.php(

 Gurr and Quiroga Approaches to Torture Rehabilitation ;”רשימת השיטות מבוססת על שלושה מקורות עיקריים: ”פרוטוקול איסטנבול  102
 Human Rights Foundation of Turkey )2010( Atlas of Torture: Use of Medical and Diagnostic Examination ;ה”ש 5 לעיל

 Results in Medical Assessment of Torture

http://www.reindex.org/RCT/rss/Portal.php
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עינויים גופניים
מכות וצורות אחרות של אלימות קשה: מכות עלולות לגרום לחבלות שטחיות, לפגוע באיברים פנימיים ובמערכת 	 

השלד והשרירים ולגרום לכאב כרוני. מכות לובשות מגוון צורות: סטירות, אגרופים, בעיטות, הצלפות, דריכות, 
השלכה על קיר או על הרצפה ומכות חוזרות ונשנות לאותו אזור בגוף. מכות יכולות גם לכלול שימוש בכלים 

שונים.

כוויות: שריפת העור )למשל, בעזרת להבות, חומצות או נוזלים צורבים, מכשירים לוהטים וכו'(. שיטה זו גורמת 	 
לצורות וצלקות טיפוסיות, הניתנות לזיהוי.

טלטול אלים: טלטול חזק חוזר ונשנה של פלג גופו העליון של הקורבן, הגורם לצוואר ולראש להתנדנד במהירות. 	 
טלטולים נמשכים בדרך כלל זמן קצר — מספר דקות או פחות — אך הם עלולים לחזור על עצמם פעמים רבות 
ימים או שבועות. טלטולים עלולים לגרום לכאבי ראש, להקאות והשתנות בלתי נשלטות,  במשך תקופה של 
אובדן הכרה, דיסאוריינטציה ו/או שינויים במצב הנפשי. טלטול עלול גם לגרום נזק לעמוד השדרה, לפגיעה 

מוחית חמורה, ובמקרים מסוימים אף למוות. 

תלייה: תלייה עלולה לגרום לכאב קיצוני אך להותיר מעט הוכחות נראות לעין של הפגיעה. עם זאת, גם שנים 	 
אחרי האירוע עשוי הנזק הנוירולוגי להיראות בבדיקה מעמיקה. קטגוריה זו כוללת טכניקות כגון: 

“תלייה מוצלבת” — פרישת הידיים וקשירתן למוט אופקי.

“תליית ַקצב” — קיבוע כלפי מעלה של הידיים, שתיהן יחד או אחת-אחת.

“תליית ַקצב הפוכה” — קיבוע הרגליים כלפי מעלה והראש למטה.

“תלייה פלסטינית” — כפיתת הזרועות זו לזו מאחורי הגב וקשירתן למוט אופקי עם מרפקים מכופפים.

“תליית תוכי” — ברכיים מכופפות מקובעות למוט, ובדרך כלל כפות הידיים קשורות לקרסוליים.

תנוחות עינויים / החזקה בתנוחות לחץ: קשירה או ריסון של הקורבן בתנוחות מפותלות או לא טבעיות אחרות 	 
לפרקי זמן ממושכים, הטלת משקל ולחץ על שרירים מסוימים, וקשירות. ישנן כמה שיטות:

“תנוחת בננה” — הקורבן מוחזק על כיסא, ידיו קשורות ונמשכות אחורה ולמטה בכוח כך שהוא נדחף 
אחורה עד שגופו יוצר קשת. תנוחה זו, כמו אחרות, גורמות לכאב ולנזק נוירולוגי ושרירי. נוסף על כך 
כאשר הוא מוחזק בתנוחה זו איבר מינו של הקורבן חשוף, והוא עלול להיות נתון גם להתעללות מינית.

“בננה הפוכה” — אילוץ הקורבן לשכב על בטנו עם ידיים מאחורי הגב, משיכת רגליו לאחור לכיוון 
הידיים וקשירתן אליהן.

“תנוחת צפרדע” — אילוץ הקורבן לכרוע על בהונותיו כשידיו אזוקות מאחורי הגב. בכיפוף זה המענים 
נוהגים לעתים לדחוף את הקורבן או להכות אותו עד שהוא מאבד את שיווי המשקל ונופל. שיטה זו 

עלולה לפגוע בברכיים ולגרום לכאבים אחרים.

“עמידה כפויה” — עמידה ממושכת על רגל אחת או עם הידיים והזרועות מתוחות מעלה על גבי קיר.

“עינוי צמיג” — הקורבן מוכנס לתוך צמיג באופן המעוות את אבריו.

כפות 	  ידיים,  כפות  הם  נפוצים  אזורים  הגוף.  על  המונחות  אלקטרודות  דרך  מועבר  חשמלי  זרם  חשמל:  מכות 
רגליים, אצבעות, בהונות, אוזניים, פטמות, פה ואיברי מין. המענים משתמשים תכופות במים או ג’ל כדי להגביר 
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את הכאב ולמנוע כוויות נראות לעין. בניגוד לצורות רבות אחרות של עינויים, אפשר להבחין בסימנים באמצעות 
ביופסיה גם אחרי שנים רבות.

חנק: חנק אינו מותיר סימן בדרך כלל, וההתאוששות מהירה. שיטות מוכרות הן:	 

“צוללת יבשה" — כיסוי ראשו של הקורבן בשק פלסטיק או בדרך אחרת. שיטות אחרות כוללות סגירה 
אלימה של הפה והאף, לחץ על הצוואר או שאיפה מאולצת של אבק, פלפל חריף וכו'.

“צוללת רטובה" — הטבעת ראשו של הקורבן בתוך מים )לעתים מלוכלכים או מזוהמים(. שיטה זו עלולה 
לגרום לטביעה של ממש.

עינויים דנטלים: צורת עינויים זו מתבצעת על ידי שבירה או עקירת שיניים או על ידי זרם חשמלי לשיניים.	 

אמצעי כבילה/איזוק: אמצעי כבילה ואיזוק עלולים לשמש לענישה והשפלה של הקורבן, להבדיל מהשימוש בהם 	 
לשמירה על הסדר ולהגנה על ביטחונם של פרטים. שימוש לא ראוי באזיקים עלול לגרום לכאב חמור ובעיות 
בזרימת הדם. אין להשתמש באזיקי ברזל ברגליים אלא אם כן העציר מהווה סכנה בלעדיהם, בעיקר משום שיש 
חלופות רבות שאפשר וצריך להשתמש בהן. כבילה ממושכת עלולה להיות מקור לדאגה אם העציר חשוד בכוונה 
לפגוע בעצמו ובאחרים. במקרים שיש צורך לרסן עציר, הכבילה צריכה להיות קצרה ככל האפשר תוך שמירה 
על כבוד האדם. כבילה חזקה מדי, כבילה במעלה הזרועות )ולא בפרקי כף היד( או שימוש באמצעים לא ראויים 

)כגון חבל קשה( עלולים לגרום לכאב, לחבלות ולנזק למערכת העצבים.

הן 	  נתונים לעינויים מיניים, טכניקות מסוימות  נשים עלולים להיות  וגם  גברים  פי שגם  אף על  עינויים מיניים: 
של  וכפיפותו  השפלתו  חולשתו,  את  להדגיש  כאמצעי  תכופות  משמשים  מיניים  עינויים  למגדר.  ספציפיות 

הקורבן. פעמים רבות התעללות מינית היא תלוַית תרבות.

אונס — אונס כלפי גברים נועד להכפיף אותם, ובתרבויות מסוימות לסרס אותם, ולכן הדיווח לוקה 
בחסר. נשים שנאנסות חשופות לטראומה נוספת של היריון פוטנציאלי, דלקות ואובדן בתולים — 

שבתרבויות מסוימות מסמל אובדן כבוד או ערך.

עירום כפוי — עירום מדגיש את אופיים הנפשי של עינויים בהצביעו על פגיעותו של הקורבן, ופותח פתח 
לאונס או התעללות אחרות. יתרה מזו, החזקתם של אסירים בעירום יחד עם בני משפחה או אנשים 
אחרים היא שבירת טאבו. קריעת בגדים מגופה של אישה או הסרה כפויה של כיסוי ראש יכולות להיות 

שקולות, בתרבויות מסוימות, לעירום.

התמקדות באיברי מין — חשמל, מכות, פיתול או לחץ על האשכים, או הטלת מום. מעבר לכוונה להכאיב, 
שיטה זו גם מקפלת בתוכה רמיזות לאובדן גבריות.

השחתת איבר המין הנשי — השיטות כוללות הסרה חלקית או מלאה של איברי המין החיצוניים או פגיעה 
אחרת באיבר המין של אישה מסיבות לא רפואיות.

עינויים אנאליים — החדרה רקטלית של אלה, בקבוקים, צינורות, קטטר וכו'.

התעללות כפויה — אילוץ העצירים להתעלל זה בזה.

שימוש בבעלי חיים: שימוש בבעלי חיים כמכשיר עינויים כולל הן מרכיבים גופניים )בעלי חיים מסוימים עשויים 	 
לנשוך או לעקוץ( והן מרכיבים נפשיים בולטים הקשורים גם לתפיסות תרבותיות של חיות ספציפיות. כלבים, 
למשל, עשויים לשמש גם לצורך איומים וגם לפגיעה גופנית בקורבנות. צורת עינויים זו עשויה לכלול כליאה עם 

חולדות, נחשים, עקרבים ו/או שרצים אחרים.
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עינויים נפשיים
עינויים נפשיים עלולים לבוא לידי ביטוי בשלל צורות, אך המטרה העיקרית היא לשבור את רוחו של הקורבן 

על ידי גרימת ייסורים נפשיים קשים.

מניעת צרכים בסיסיים: מניעת צרכיו הבסיסיים של הקורבן. מניעה זו מחלישה את גופו ורוחו ועלולה לגרום לכאב 	 
וסבל חמורים:

מניעת מזון ומים — מניעה של מזון ומים עלולה להיות מסוכנת ביותר, במיוחד בתנאי מזג אוויר קיצוניים 
ואצל אנשים שבריאותם רופפת, נשים בהיריון או נשים מיניקות.

מניעת שינה — חוסר שינה פוגע במוח ובתפקוד הקוגניטיבי, פגיעה שעלולה לגרום לסבל חמור ולהזיות. 

מניעת טיפול רפואי — גישה מוגבלת לרופא ו/או היעדר תרופות נדרשות.

השפלות: שימוש בהתעללות מילולית, השפלת הקורבן באמצעות אמירות פוגעניות על אישיותו, דתו, משפחתו 	 
ו/או אמונותיו הפרטיות.

איומים: איומים עלולים לגרום לסבל נפשי חמור. איומים עשויים להיות מכוונים נגד חייו של אדם, גופו או איומים 	 
בביצוע עינויים נוספים; גרימת נזק לבן משפחה או מאסר ממושך; התעללות מינית - במיוחד כשהקורבן כבול ו/

או עירום - ופרסום מידע בעל אופי מיני אודות הקורבן )בלי קשר לאִמתותו(.

ונוכח ממוות, מדגישים את חוסר האונים המוחלט של 	  גורמים לפחד אמתי  עונשים מדומים  עונשים מדומים: 
הקורבן ואת כוחם האבסולוטי של מעניו. דוגמה נוספת היא כריתת מדומה של איבר.

שימוש בבני משפחה: המבצעים מביאים בן משפחה וכופים עליו התעללות או מאיימים לעשות כן. דוגמה נוספת 	 
היא שכנוע הקורבן שבן משפחה שלו עצור.

צפייה כפויה בעינויים: הקורבן נאלץ להיות עד לעינוי אחרים )למשל בני משפחתו(.	 

צורות אחרות של התעללות
השיטות שלהלן הוכרו כמהוות יחס בלתי אנושי אכזרי או משפיל, אף שבמקרים מסוימים — או בשילוב 

שיטות אחרות — הן עשויות לעלות לכדי עינויים.

כליאה מורכבת מהגבלת החירות האישית ופגיעה בחופש התנועה. כל הידרדרות בתנאי הכליאה 	  תנאי כליאה: 
נחשבת לעונש נוסף, ולא לחלק אינטגרלי מהעונש.

תנאי כליאה ירודים — היעדר תנאי תברואה והיגיינה נאותים. בדומה לשיטות רבות אחרות, יש כאן מרכיב 
נפשי חזק, אולם תנאים ירודים עלולים גם להזיק לבריאות.

חשיפה לטמפרטורות קיצוניות — חשיפה לקור או לחום קיצוניים היא אחת השיטות הנפוצות ביותר, 
משום שהיא כמעט ואינה משאירה סימנים חיצוניים. קורבן עלול להיות חשוף לקור בכמה דרכים, 
למשל: חשיפה למזג אוויר, עירום כפוי, שימוש במים או חשיפה לשלג או לקרח. חשיפת הקורבן לקור 
אחרי עינויים גופניים יכולה גם להגביר כאבי גב. חשיפה לטמפרטורות גבוהות במהלך הכליאה, בייחוד 

בקיץ, יכולה להיות קשורה גם לחוסר אוורור.
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בני 	  או  דינו  עורך  כגון  לאחרים,  הגישה שלו  ומניעת  אדם  כליאה של  בידוד ללא קשר עם החוץ:  החזקה בתנאי 
משפחתו. בידוד ממושך עלול לגרום לנזק נפשי חמור )ראו פירוט בפרק4 .1 לעיל(.

שימוש מופרז בכוח: בדרך כלל בידי משטרה/ צבא/ כוחות ביטחון נגד מפגינים. שימוש מופרז בכוח יכול להתרחש 	 
שימוש  היא  אחת  דוגמה  אחרות.  שיטור  ופעולות  צבאיות  פעולות  או  מזוינות  פשיטות  הפגנות,  של  בהקשר 
בתרסיס פלפל, בגז מדמיע או באמצעים אחרים לשליטה בהמון במקומות סגורים, בטווח קרוב או בדרכים לא 
ולנזק  או קבוע(  )זמני  ראייה  לאובדן  זה עלול להוביל לחבלות חמורות,  ולא מידתיות אחרות. שימוש  ראויות 

למערכת הנשימה.

במאי 2015 ארגנו ישראלים ממוצא אתיופי הפגנה גדולה בתל אביב נגד אלימות משטרתית 
וגזענות. אתרי חדשות ורשתות חברתיות תיעדו כמה מקרים של מפגינים שנעצרו בתוקפנות 

על ידי שוטרים, בודדו מההמון, הוכו וחוו אלימות מילולית.

הזנה בכפייה: הזנת אדם בניגוד לרצונו, שיטה המשמשת בדרך כלל נגד שובתי רעב, היא מקרה מיוחד שיכולה 	 
לעלות לכדי עינויים או צורה אחרת של התעללות. הסטנדרטים הבינלאומיים של הפרקטיקה האתית שאימץ 
ארגון הרופאים העולמי קובע בהצהרת מלטה כי “האכלה בכפייה אינה קבילה מבחינה אתית בשום מצב. אפילו 
גופנית נחשבת לטיפול בלתי  אם נועדה להיטיב עם אדם, כל האכלה המלווה באיומים, כפייה, כוח או כבילה 
אנושי ומשפיל”.103 הצהרת טוקיו והצהרת מלטה אוסרות על רופאים להשתתף בהזנה בכפייה של עציר כאשר 

הוא מסרב להזנה ומסוגל להבין את תוצאותיו של סירוב זה.104

הזנה בכפייה יכולה להתבצע על ידי החדרת צינור לבטן. השיטה עלולה להיות מלווה בכאב חמור 
ולגרום לדימום כבד, זיהום ומוות.

השלכות העינויים  2.2
ההשלכה הראשונה והעיקרית של עינויים היא הכאב המידי שנגרם, אשר מותיר סימנים בלתי נמחים על 
הקורבן. סימנים אלה יכולים להיות גופניים, נפשיים וחברתיים — מכיוון שההשפעות ירדפו את קורבן 
העינויים, את משפחתו ואת החברה שלו. סימנים אחדים עשויים להיראות גם להדיוטות שנים אחרי 
האירוע, ואילו אחרים יהיו נסתרים מן העין. בתור מי שמסייעים משפטית לקורבן, עליכם להיות מודעים 
לתוצאות האפשריות של עינויים, להיות ערניים לסימנים האלה בעת ראיונות עם הקורבן ולדעת להתאים 
את התנהגותכם המקצועית )ראו פרקים 3 ו-4(. לדוגמה, נזק מוחי טראומטי חוזר — שנגרם למשל עקב מכות 
שקיבל הקורבן בראש — עלול לגרום לתפקודים מנטליים לקויים, לעתים שנים אחרי הפגיעות )הגופניות(. 
אם אתם מבחינים בליקויים מסוג זה אצל העציר, ויש לכם בסיס לחשד שהוא עּונה, הידרדרות קוגניטיבית 
עשויה להיות תסמין — ועל כן ראיה — לעינויים. ראיה כזאת עשויה גם להיות רלוונטית ליחס שלכם לקורבן 
עינויים בזמן ראיון. מטרת העינויים, אם גופניים ואם נפשיים, היא לשלול מן העציר את אנושיותו ולהעמידו 

 Principle 13 of the Declaration of Malta on Hunger Strikers, adopted by the World Medical Assembly in 1991 )as revised in  103
.)1992 and 2006

 Principle 2 of Malta Declaration; Section 6 of the Declaration of Tokyo — Guidelines for Physicians Concerning Torture and  104
 other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Relation to Detention and Imprisonment, adopted by the

.)World Medical Assembly in 1975 )as revised in 2005 and 2006
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במצב של חוסר אונים קיצוני. חשוב לזכור זאת כדי להבין מדוע יש לומר לקורבן שוב ושוב שהתהליך 
המשפטי שייך לו והוא זה השולט בו.

להלן רשימה של כמה מהשפעות העינויים הנפוצות ביותר. לא כל אדם שעבר עינויים מפתח מחלה נפשית או 
גופנית הניתנת לאבחון: התסמינים תלויים בגורמים רבים, לרבות גיל הקורבן באותה עת והאפקט המצטבר 
של ההתעללות. אף על פי כן, ההשפעות הנפשיות לטווח ארוך לרוב עיקשות ומורכבות יותר מההשפעות 
הגופניות. לפי המחקרים השמרניים ביותר, 40% משורדי העינויים סובלים מהפרעת דחק פוסט-טראומתית 
)PTSD(, אולם גורמים אחרים — כגון חשיפה לטראומות אחרות )למשל, בריחה מפֵרכת מרדיפה או כליאה 
ממושכת( — עלולים להעלות את שיעורי ה-PTSD ל-105.71% אף ש-PTSD הוא המוכר ביותר, מדובר באבחון 

אפשרי אחד מני רבים, וביניהם דיכאון קליני, הפרעות חרדה, וְּבָעתים )פוביות( למיניהם.

חשוב לזכור שלעתים הגבול בין השפעות גופניות להשפעות נפשיות של עינויים מטושטש. עם התסמינים 
הנפשיים והפסיכו-פיזיולוגיים של עינויים נמנים חרדה, בעיות שינה, עצבנות, קהות רגשית, דיכאון, 
ליקויים קוגניטיביים, התקפי חרדה, התנהגות דיסוציאטיבית, הבזקי זכרון )פלשבקים( וסיוטים. ההשפעות 
הפיזיולוגיות השכיחות ביותר כוללות כאבי ראש, מחלות מין, עצמות שבורות שהחלימו בדרגות משתנות, 
בעיות דנטליות הנובעות משיניים שבורות, כאבי שרירים מתמשכים, צילוק, ליקויים נוירולוגיים, קשיי הליכה 
וחוסר תחושה בגפיים. קורבנות רבים סובלים מבעיות פסיכוסומטיות, כגון כאב שעובר ממקום למקום או 
כאבי ראש שאין להם מקור אורגני )קרי: אנטומי(. לעומת זאת, צורות רבות של עינויים גופניים באות לידי 
ביטוי בתסמינים נפשיים. ואכן, נדיר ביותר שקורבן עינויים לא יסבול מבעיות מנטליות ורגשיות. תסמינים 
פסיכו-פיזיולוגיים אלה כוללים כאבים בקיבה ובמעיים, כאב כרוני ותסמינים לא ספציפיים אחרים הקשורים 

ללב ולכלי הדם ולניידות המוטורית.

חרף העובדה שעינויים הם חוויית חיים קיצונית, טראומה קיצונית לא תמיד גורמת לבעיות נפשיות. לכן, 
היעדר ממצאים גופניים ו/או נפשיים לא בהכרח מפריך את הטענות לעינויים )ראו, למשל: "פרוטוקול 
איסטנבול", סעיף 233 והלאה(. היעדר זה עשוי להצביע על חוסנו של הקורבן, הנובע הן מהיכולת שלו 

להסתגל ולהתגבר על טראומה והן מקשרים והרגלים תומכים וחזקים.

אי אפשר להמעיט בהשפעת העינויים הן ברמת הפרט והן ברמת החברה. חיי המשפחה של שורד עינויים 
יכולים להשתנות באורח בלתי הפיך, כמו גם תפקידו בתוך המשפחה ויכולתו לתפקד בה. גם המעגל הקרוב 
שלו עלול לסבול מ"טראומה משנית" — עינויים מותירים חותם בל יימחה על קהילות ותחושות אשמה, פחד 
וכעס. אפילו קורבנות בעלי תפקוד גבוה חווים בדרך כלל קשיים בחיי היומיום שלהם. קשיים אלה יכולים 

להיות נראים )למשל, אי-יכולת לסחוב הביתה סלי קניות(, או פרטיים וידועים רק לקורבן, כגון סיוטים.

2.3  באילו נסיבות עלולים עינויים וצורות אחרות של התעללות 
להתרחש?

עינויים או צורות אחרות של התעללות מתרחשים בדרך כלל בהקשר של מעצר, חקירה או כליאה של אדם. 
אולם כפי שהוסבר בפרק 1, ההגדרה הבינלאומית לעינויים אינה מזכירה מיקום ספציפי.

 Ford, Julian D. )2009(, Post-traumatic Stress Disorder: Scientific and Professional Dimensions, Academic Press, p.  105
.332
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מעצר, חקירה או כליאה של אדם

במקרה של פלסטינים שעוברים עינויים בידי הרשויות הישראליות, לעתים קרובות העינויים 
מתחילים במהלך המעצר — אם בבית העצור ואם בפומבי. העינויים ממשיכים בהסעה 
ולאחר מכן במתקנים צבאיים )שם מוחזקים העצירים אחרי המעצר ולפני החקירה(. רוב 
העינויים מתרחשים בשבועות הראשונים לאחר המעצר, במתקן החקירות. יש סיכוי גבוה 
יותר לעינויים במהלך מעצר בתנאי בידוד. במקרים מסוימים מתבצעים עינויים אחרי 

הרשעה, כשהעציר נאסר. 

תרשים: 
היכן ומתי סביר להניח שיתרחשו עינויים בהקשר של ההליך המשפטי:

עינויים יכולים להתרחש בכל מקום — למן הרגע שאדם נלקח למשמורת, במהלך העברתו למתקן המעצר 
ולמתקן החקירה, בחקירה עצמה, ובמהלך מאסרו. במדינות רבות הסיכוי הגבוה ביותר להתרחשותם של 
עינויים הוא בשלב הטרום-משפט. בתקופה זו עלול העציר לעבור עינויים במהלך חקירה והוא עלול להיות 

עצור בתנאי בידוד, ללא קשר עם העולם החיצון, ובתנאים ירודים. 

עם זאת, עינויים אינם מתרחשים רק בהקשר של מעצר. עינויים או צורות אחרות של התעללות עלולים 
להתרחש במגוון מקומות — החל מאגפים סגורים של מוסדות, עבור בנסיעה בכלי רכב וכלה בפינות נסתרות 

במרחב הציבורי.

כיוון שקורבן שהיה נתון לעינויים )או צורות התעללות אחרות( במקום שנחשב בדרך כלל לנטול עינויים, 
הסכנה היא שאתם, או הקורבן עצמו, תחמיצו את העניין. אנו מציעים שתבדקו היטב אם הקורבן סבל 
מעינויים במקומות אחרים. בכמה מדינות השימוש בעינויים מחוץ לתחנות משטרה ולמתקני מעצר הוא 

דרך שנועדה לעקוף את ההגנות למניעת עינויים.

לפני מעצר

מרחב פרטי 
)בית(

מרחב ציבורי 
)ברחוב  או 

במהלך הפגנה(

במהלך הסעה

)מכונית, ג’יפ, 
ברגל(

במהלך הסעה

)מכונית, ג’יפ, 
ברגל(

מעצר וחקירה 
לפני משפט

)תחנת משטרה, 
מתקן  חקירות, 

בסיס צבאי, 
הסעות בין 
המקומות(

מאסר אחרי 
משפט

)מתקן משמורת, 
בית סוהר, 

הסעה(
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מי הם המבצעים?106  2.4

עובדי מדינה
כאמור בפרק 1, כדי שמעשה יוגדר עינויים לפי ההגדרה באמנת האו”ם, עליו להיות מבוצע על-ידי עובדי 
ציבור או לפחות בהסכמה רשמית שלהם. כך, האנשים שיהיו מעורבים בדרך כלל בעינויים הם עובדי ציבור 
המעורבים בתהליך הביטחוני ובחקירה הפלילית, ואנשים האמונים על ביטחון המדינה. סעיף זה כולל בראש 
ובראשונה משטרה, צבא וכוחות צבאיים למחצה, גופי מודיעין וסוהרים. במקרים נדירים יותר אנשי מקצוע 
מתחום הבריאות — רופאים, פסיכיאטרים או צוות רפואי — עלולים להשתתף בעינויים על ידי פעולה )כלומר, 
מעורבות ישירה, שעשויה לכלול הצהרת כשירות להמשך חקירה(, או על ידי מחדל )כלומר, כתיבת דוח 

רפואי שקרי ו/או אי-מתן טיפול הולם(.

בישראל, מבצעי עינויים עלולים להיות: חוקרי שב”כ, חיילים ישראלים ומפקדים, שוטרי 
משטרת ישראל ומשטרת הגבולות )מג”ב(, ובמידה פחותה סוהרים בשירות בתי הסוהר 

)שב”ס(. 

“שחקנים לא מדינתיים”
כאמור בסעיף 1.7 לעיל, מבצעי עינויים יכולים להיות גורמים לא-מדינתיים שפועלים בהסכמת הרשויות 
ועשויים לשאת באחריות: למשל, עצירים אחרים או אזרחים הפועלים בהסכמתם המפורשת )או המשתמעת( 
של עובדי ציבור, פועלים לפי הנחיותיהם או פועלים כדי לקבל גמול כספי מעובדי ציבור. גם כוחות חמושים 

השולטים באזור דה-פקטו — בהסכמה מפורשת או משתמעת של הרשויות — עשויים לשאת באחריות.

כמו תמיד, ההקשר המקומי הספציפי הוא שיקבע מי מהגורמים הללו רלוונטי ביותר ואם יש יחידות 
מסויימות או גופים אחרים הפעילים באזור .

מי הם הקורבנות?  2.5
כל אדם יכול להיות קורבן עינויים והתעללות, בלי קשר לנתונים הדמוגרפיים או לשיוך הקבוצתי שלו.

בישראל, קורבנות עינויים הם בעיקר פלסטינים תושבי השטחים הכבושים– גברים, נערים 
ונשים — החשודים לרוב בעבירות “ביטחוניות”. בקבוצות בסיכון נכללים גם פלסטינים 
אזרחי ישראל, תושבים סורים ברמת הגולן, יהודים מהימין הפוליטי הקיצוני ומבקשי מקלט 

מאפריקה.

 Giffard, Camille )2015( The Torture Reporting Handbook )2nd ed.(, Human Rights Centre, ראו:  בנושא  נוסף  לפירוט   106
University of Essex, p.27-32, available at: https://www.essex.ac.uk/hrc/documents/practice/torture-reporting-

 handbook-second-edition.pdf

https://www.essex.ac.uk/hrc/documents/practice/torture-reporting-handbook-second-edition.pdf
https://www.essex.ac.uk/hrc/documents/practice/torture-reporting-handbook-second-edition.pdf
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פרק 3 

הכנות לקראת הביקור במתקן 
הכליאה

מבוא
פרק זה יעסוק בהכנות לראיון עם קורבן עינויים בעודו כלוא ועלול להיות חשוף להפחדות ולפעולות תגמול 
אחרות. רוב הסוגיות רלוונטיות גם למי שמתכונן לראיון עם קורבן שכבר אינו כלוא, אף שהחשש מפעולות 
תגמול מצד צוות בית הסוהר או גורמי אכיפת חוק אחרים )לאחר שהקורבן סיפר לכם את סיפורו( אינו 

קיים באותה מידה.

ראיון מוצלח הוא כזה שמצליח לאסוף מידע מדויק ושימושי על אירוע העינויים, תוך העצמת הקורבן 
שסיפר את סיפורו ומבלי לגרום לו נזק. ראיון כזה מצריך מוכנות, תכנון וחשיבה מראש על מספר גורמים 

שיידונו בפרק זה:

הקוד האתי של עורכי הדין וכיצד לפתור דילמות רווחות;  3.1

ידע מספק בנוגע להקשר המקומי ולפרקטיקת העינויים;   3.2

בקיאות במקרה הספציפי;   3.3

ידע לוגיסטי על מתקן הכליאה שבו מוחזק הקורבן;   3.4

איך להכין מתורגמן לראיון;   3.5

שיקולי ביטחון לקורבן, לכם ולאחרים, וכיצד לאחסן את המידע שהושג;   3.6

ידע על מנגנוני הפניה, למקרה שהקורבן יזדקק לטיפול;   3.7

מודעות ל”טראומה משנית” בהמשך הדרך ואיך להגיב לה.   3.8
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כל הסוגיות האלה נכללות ברשימת הבדיקה )צ'קליסט( שתוכלו להשתמש בה כשאתם מתכוננים לביקור 
)ראו עמ' 80(. חשוב ביותר שתשאלו את עצמכם אם אתם מוכנים למעורבות בתיק עינויים המכיל האשמות 
נגד רשויות המדינה: האם שקלתם אילו סכנות כרוכות בתיעוד המקרה? האם יש ביכולתכם לעסוק בתיעוד 
מסוג זה? האם קיבלתם הדרכה נאותה? האם התייעצתם עם ארגונים לא ממשלתיים ועם עורכי דין שהעלו 

טענות בדבר עינויים בפני הרשויות, או עם ארגונים בינלאומיים המומחים בתחום?107

תיקי עינויים הם קשים במיוחד. הם מכלים משאבי אנרגיה וזמן ולעתים יש בהם מרכיב של סיכון עצמי. אתם 
יכולים אפוא להחליט )מכל מיני סיבות( שלא לעסוק בתיק כזה. אם זה המצב, על מנת לוודא שמישהו אחר 

עוזר לקורבן העינויים לקבל גישה לצדק, הפנו אותו לעורך דין אחר ו/או לארגון לא ממשלתי מנוסה.

למדו היטב את החומר, היו רגועים ושמרו על קור רוח אל מול קשיים שמתעוררים: טובתו של הקורבן מונחת 
על כף המאזניים. ככל שתהיו זהירים אך נחושים, כך יגדל הסיכוי שתצליחו לעזור.

3.1  קוד אתי לעורכי דין וכיצד לפתור דילמות רווחות
עורכי דין ממלאים תפקידי מפתח בהגנה על זכויות אדם ובקידומן ובהגנה על קבוצות ויחידים פגיעים מפני 
הפרות בוטות של זכויותיהם. במילים אחרות, לכם, כעורכי דין, יש אחריות אתית לא רק כלפי לקוחותיכם, 
אלא גם אחריות להשתמש בכישורים וביכולות שלכם כדי להגן על החברה סביבכם ולשפרה. בתיעוד תלונות 

נגד עובדי מדינה חזקים ומוגנים, אתם משרתים את הצדק בכמה רמות:

אתם מכבדים את טובת הקורבן, שרווחתו והעצמתו הן המטרות העיקריות שלכם;	 

אתם מסייעים לשיפור מערכת המשפט;	 

אתם משמשים דוגמה לעמיתים, מעודדים אותם להתעלות מעבר להסכמה שבשתיקה ולעשות שימוש אקטיבי 	 
במקצוע שלהם כדי להגן על יחידים שנפגעו, כמו גם על קבוצות מודרות ונרדפות.

בתיק עינויים יש לכם חובה מקצועית כעורכי דין לשמור על כבודכם ועל כבוד המקצוע “כסוכנים חיוניים 
של עשיית הצדק”108 ולסייע ללקוח שלכם; בה בעת, מחובתכם לקיים את עקרונות הצדק ולקדם זכויות 
אדם ולהגן עליהן,109 כפי שמצוין בעקרונות היסוד של האו”ם בדבר תפקיד עורכי דין. נאמנות וכבוד כלפי 
הקורבן כוללים השגת הסכמה מדעת )ראו פרק 5(. העקרונות האתיים למקצועות הרפואה, ולפיהם “אין 

לגרום נזק”, משקפים שיקולים דומים.110

עינויים נגד  העולמי  הארגון   ;)www.redress.org( בלונדון  ”רידרס”  נמנים  עינויים  נגד  העיקריים  הבינלאומיים  הארגונים  עם   107 
עינויים לקורבנות  שיקום  שסיפק  הראשון  הבינלאומי  –הארגון  עינויים  נגד  הֶּדני  המכון   — דיגניטי   ;)www.omct.org( 

.)www.apt.ch( והאיגוד למניעת עינויים ;)www.dignityinstitute.dk(
.The UN Basic Principles on the Role of Lawyers, 7 September 1990  108

”פרוטוקול איסטנבול”, פסקה 50.  109
”פרוטוקול איסטנבול”, פסקאות 57–62.  110

http://www.redress.org
http://www.omct.org
http://www.apt.ch
http://www.dignityinstitute.dk
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עקרונות היסוד של האו”ם בדבר תפקידם של עורכי דין קובעים )סעיפים 15–13( כי:

13. חובותיהם של עורכי דין ללקוחותיהם כוללים:

ולהסביר להם על פעולתה של  והחובות המשפטיות שלהם  לייעץ ללקוחות בעניין הזכויות  )א( 
מערכת המשפט בכל הנוגע לזכויותיהם וחובותיהם המשפטיות;

)ב( לסייע ללקוחות בכל דרך נאותה אפשרית ולנקוט פעולה משפטית כדי להגן על האינטרסים 
שלהם;

הראוי  שמן  היכן  מנהליות,  רשויות  או  טריבונל  משפט,  בית  לפני  העומדים  ללקוחות  לסייע  )ג( 
לעשות כן.

14.  בבואם להגן על זכויות לקוחותיהם ולקדם את מטרת הצדק, ישאפו לקיים זכויות אדם וחירויות 
לחוק,  בהתאם  עת,  בכל  ובחריצות  בחופשיות  וינהגו  והבינלאומי,  המדינתי  בדין  שהוכרו  יסוד 

לנורמות ולעקרונות האתיים המוכרים של המקצוע המשפטי.

15. עורכי דין יכבדו תמיד את האינטרסים של לקוחותיהם.

אף על פי שהמשפט הבינלאומי קורא להגנה על עורכי דין,111 קורבנות ועדים,112 המציאות בדרך כלל שונה, 
והיא טומנת בחובה סכנות לעורכי הדין, ללקוחות או לאחרים. לכן ייתכן שבהגנה על זכויות אדם יהיה 
צורך לשקול את העיקרון הכללי של חובה לקהילה לעומת שיקולים אחרים — לדוגמה, הדאגה לביטחונכם 
או לביטחון הלקוח, בשל טענות שהועלו כנגד עובדי מדינה חסינים; או, למשל, אם הקורבן אינו רוצה 
להמשיך בהליך התלונה, משום שצפויה לו “עסקה גרועה” בשל האיום באישומים חמורים יותר אם יתלונן 
נגד הרשויות על עינויים. סוגיה זו עלתה בקרב לקוחות של הוועד, כפי שקורה גם במדינות אחרות. דילמות 

מסוג זה עשויות לגרום לכם להחליט לוותר על התיק.

דילמה נוספת יכולה לעלות במקרה שלקורבן קשה מאוד לקיים ראיון ואינכם מצליחים להשיג את כל 
הפרטים הדרושים בנוגע לטענותיו. כדי לשמור על כבודו של הקורבן, ייתכן שתצטרכו לסיים את הראיון.113 
הנחיות מדינתיות לעורכי דין קובעות שעורכי דין מחויבים לשמור על כל המידע שהושג מן הקורבן באופן 
חסוי. אולם, ישנם יוצאים מן הכלל; כללי ארגון לשכת עורכי הדין בקנדה קובעים למשל כי אם אדם נתון 
בסכנה מידית לסבל גופני ו/או נפשי, מחובתכם לעשות כמיטב יכולתכם כדי למנוע מצב כזה — אף אם פירוש 
הדבר הוא הפרת החיסיון. מחובתכם להגן על הקורבן, ובה בעת למזער את כמות המידע הנחשף ולהביא 

בחשבון שהקורבן עלול לסבול מפעולת נקם.

.The UN Basic Principles on the Role of Lawyers )1990(, para. 16–22  111
אמנת האו”ם נגד עינויים, סעיף 13.  112

The Torture Reporting Handbook, p. 33, ה”ש 106 לעיל.  113
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3.2  ידע מספק בנוגע להקשר המקומי ולפרקטיקות העינויים
בקיאות בהקשר המקומי חשובה מאוד: תצטרכו מודעות מעמיקה בנוגע לעינויים והקשרם במדינה שלכם, 
לרבות ההקשרים שבהם לקוחות שהיו קודם לכן במדינה אחרת — כגון מבקשי מקלט או מהגרים –נפגעו 
מעינויים. לא ניתן להפריז בחשיבות הבנת ההקשר. נוסף על הבנה תאורטית של הגדרת העינויים )ראו פרק 
1( והשפעותיהם, תצטרכו לדעת מה ידוע על היחס הכללי לעצירים במתקני כליאה ספציפיים; אם כבר 
דווח על עינויים במתקני כליאה מסוימים; מהן שיטות העינויים הרווחות במדינה שלכם; ומי הן הקבוצות 
החברתיות החשופות לאפליה ואלימות ממסדית, וכיצד. לדוגמה, השימוש במכות חשמל בחקירות כמעט 
אינו מוכר בישראל נכון לשנת 2016. משמעות הדבר שאם יש לכם קורבן המתלונן על שיטות אלה, עליכם 
להפגין זהירות גדולה מהרגיל: ייתכן שמדובר במקרה חד-פעמי, או ייתכן שיש פה בעיית מהימנות. לעומת 
זאת, שימוש באיומים או בהתעללות מינית כלפי עצירים בזמן שהם מוחזקים בתנוחות לחץ מסוימות מתועד 
היטב בחקירות שב"כ בישראל. ידע זה עשוי לאפשר לכם לשים לב במיוחד לאירועים כאלה אם הלקוח 
שלכם מספר עליהם, ואולי לגרום לכם לשאול שאלות ספציפיות על הערות החוקרים או מיקום ידיהם 
בזמן ההחזקה בתנוחת לחץ. חשוב שידע זה יהיה רחב יותר משיטות החקירה וכלי הנשק ששימשו בעת 
המעצר ו/או החקירה, ויכלול מודעות לכוחות הביטחון השונים ולקבוצות האתניות, הפוליטיות, החברתיות 
והדתיות השונות במדינה וההיסטוריה שלהן עם ומול כוחות הביטחון. ההקשר היומי העכשווי גם ישפיע 
על מכלול הידע: האם אזור מסוים מתוח יותר כרגע ולכן יש לצפות לשימוש מוגבר באלימות? האם מדינה 

שכנה מעורבת כעת במאבק אלים העלול להשפיע על מבקשי מקלט?

ידע זה אודות המצב בשטח חייב להיות מלווה בהבנה מקצועית של המציאות החוקית במדינה. בקיאות 
בהקשר המשפטי המקומי ודאי תשפיע על המשך הפעולות וההעדפות של הלקוח שלכם. לדוגמה, האם 
הודאה שהתקבלה תחת עינויים קבילה? אם לא, האם היא יכולה להרשיע אנשים אחרים? )ראו פקודת 
הראיות בעמ' 74(. רכישת הידע הזה לפני ראיון תאפשר לכם גם להציג לקורבן את האפשרויות העומדות 
לפניו ולמנוע מצב של תקוות שווא. ארגוני חברה אזרחית יוכלו לסייע לכם בהיבט זה וגם בהבנת ההקשר 

המקומי של עינויים.

3.3  בקיאות במקרה הספציפי
חיוני ביותר שתהיו מוכנים היטב למקרה ושתקצו לו די זמן. אם יש לכם זמן מוגבל לראיון, או אם אתם 
מרגישים שהקורבן אינו יכול להתבטא בחופשיות, ייתכן שתרצו להגביל את כמות המידע העולה בביקור 

זה ולהשאיר כמה מהנושאים לביקורכם הבא.

ראיון עם קורבן עינויים יכול לדרוש זמן )ראו פרק 4(, והוא מצריך רגישות וסבלנות. תצטרכו לתכנן את 
היום שלכם בצורה שתאפשר ללקוחות לקבל את הזמן והכבוד המגיע להם. דעו מהם הגבולות שלכם, ואל 
תקבעו ביקורים רבים מדי באותו יום. בתכנון לוח הזמנים שלכם הביאו בחשבון את ההליכים הבירוקרטיים 

)כגון חיפושים או המתנה לעצירים במתקני הכליאה( והכניסו אותם ללוח הזמנים.
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לפני הביקור עליכם:

לוודא שהעציר עדיין מוחזק במתקן הכליאה;	 

להודיע לרשויות המתקן על ביקורכם מבעוד מועד;	 

לבדוק אם יש ימים ושעות ספציפיים לביקורים;	 

לבדוק אילו מסמכי זיהוי נדרשים.	 

תוכלו לאסוף מידע מקדים על הלקוח שלכם, למשל:

כתב האישום שהתקבל לפני דיון בהארכת המעצר שלפני המשפט;	 

מידע מעורך הדין המפנה; 	 

מידע מבני משפחה שיכולים לספק נתונים אישיים, רפואיים או נפשיים רלוונטיים. לדוגמה, הוועד הצליח במקרה 	 
מסוים לדבר עם רעייתו של קורבן, וכך למד עורך הדין מבעוד מועד שהוא סובל מלחץ דם גבוה.

ייתכן שגם סוגיות מגדריות יעלו על הפרק. למשל, אם אתה עורך דין והקורבן היא אישה, עליך לשאול אותה 
אם יש דברים עליהם תעדיף לדבר עם עורכת דין עמיתה.

עליכם להיות מוכנים לשינויים בלתי צפויים )למשל, ייתכן שהעציר מתעכב או מועבר למתקן אחר( ולאתגרים 
במהלך הביקור. לכן מומלץ לדאוג למנוחה מספקת לפני ביקור, לאוכל ושתייה. בעיה החוזרת על עצמה 
היא הבדיקה הביטחונית שתצטרכו לעבור כשאתם נכנסים למתקן הכליאה ו/או בדרככם לחדר הביקורים. 
מומלץ מאוד לבדוק לפני הביקור אילו תקנות ביטחון נהוגות במתקן ולאילו בדיקות עליכם לצפות — ייתכן 
שתעברו תשאול, חיפוש גופני, בדיקת המסמכים שבידיכם ועוד. חשוב מאוד שתדעו מהן זכויותיכם. אם, 
למשל, אינכם מעוניינים שאנשי הביטחון יבדקו את המסמכים שלכם או אם אינכם מוכנים לעבור תשאול או 
בדיקה גופנית שעלולים להיות משפילים, הגדירו לעצמכם את הגבולות הללו לפני הביקור. אינכם מחויבים 
לעבור בדיקות כאלה אם הן אינן נדרשות על פי חוקים או נהלים, אך אם תסרבו לעבור אותן אתם עלולים 

להסתכן בדחיית הביקור אצל העציר עד שהעניין ייפתר.

לסיכום, הכנה טובה תאפשר לכם לבנות אמון עם הלקוח שלכם בצורה טובה ומעמיקה יותר ולהיות מוכנים 
לבעיות אפשריות.

3.4  לוגיסטיקה בנוגע למתקן הכליאה שבו מוחזק הקורבן
עליכם להיות בקיאים בהנחיות ובנהלים לביקורי עורכי דין במדינה שלכם או במתקן הכליאה הספציפי. כדי 
להשיג את המידע הזה, תוכלו ליצור קשר עם שירות בתי הסוהר והמבחן, עם מנהל/מפקד מתקן הכליאה 

או עם עורכי דין אחרים.

מאחר שהצוות במתקן יצפה מכם לנורמות התנהגות מסוימות, עמידה בהם תקטין את הסיכון לחשדות 
שיעלו בשל האופי הרגיש של טענות עינויים.



39

ים
יר

עצ
ר 

קו
בי

 ל
ת

נו
הכ

מומלץ לנסות לברר פרטים על אופי הביקור ותנאיו, למשל:
מה משך הביקור שיאפשרו לכם עם הלקוח?	 

בחדר הביקורים, האם תחצוץ ביניכם זכוכית או האם תשבו באותו חדר? 	 

האם יהיה פיקוח על הראיון?	 

האם תוכלו לבקש שהראיון יתרחש במקום אחר בתוך מתקן הכליאה?	 

האם מותר לכם להביא מסמכים, מחברות, עט, מצלמה וכו'?	 

האם מותר לכם לצלם והאם זה יתאפשר?	 

האם תוכלו לארגן ביקור מעקב?	 

האם תוכלו להעביר מידע ממשפחה וחברים?	 

אנו מציעים שתנקטו בזהירות ותתנהלו בצורה הגיונית. היו מודעים לסכנות הטמונות באמפתיה והזדהות 
עם הלקוח/קורבן, אשר עלולות למנוע מכם לנקוט בזהירות שהייתם נוקטים בדרך כלל. כצעד מונע, ייתכן 
שתרצו להבהיר הן ללקוח והן למשפחתו או חבריו שתעבירו רק דרישות שלום ממנו ואליו, ולא מסרים 

נוספים.

עורכי הדין של הוועד מביאים את המסמכים הבאים )ראו נספח 2(:
רישיון לעסוק בעריכת דין;	 

אישור מהכלא לביקור;	 

ייפוי כוח;	 

כתב ויתור על סודיות רפואית;	 

טופס בקשה לבדיקה אצל רופא חיצוני;	 

טופס איסוף פרטים אישיים )של העציר(;	 

מסמך הסכמה מדעת בנוגע לשימוש בנתונים לצרכים משפטיים ולצורכי סנגּור.	 

3.5  איך להכין מתורגמן לראיון
אם בכוונתכם להשתמש במתורגמן, ודאו כבר לפני הביקור שיש בידכם מסמך רשמי המסמיך את המתורגמן 

להצטרף אליכם. המתורגמן יזדקק למסמכים כדי להיכנס למתקן.

אנו בוועד משתמשים במתורגמנים שעברו הכשרה הולמת ורכשו ניסיון בתיקי עינויים.

עליכם להכין את המתורגמן לאפשרות שהוא יחווה קשיים ואפילו “טראומה משנית”. עליכם גם להסביר 
למתורגמן שאל לו להתערב במהלך הראיון ושהתרגום חייב להיות מדויק, ללא שינוי המידע שהלקוח מוסר. 
עליו להבין את העקרונות האתיים המרכזיים, לרבות סודיות והסכמה מדעת ואת העיקרון “אל תגרום נזק”. 

כמו כן עליו לגלות אמפתיה, אך לא שיפוטיות.114

 Torture Reporting Handbook, p.89–90 ; United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office )2014) ראו:  נוסף  למידע   114
 International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict, p. 38, available at:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319054/PSVI_protocol_

web.pdf

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319054/PSVI_protocol_web.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319054/PSVI_protocol_web.pdf
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3.6  שיקולי ביטחון לקורבן, לעצמכם ולאחרים וכיצד לאחסן את 
המידע שהושג

מספר סיכונים כרוכים בתיעוד טענות נגד המדינה, כל שכן כאשר מדובר בבני אדם כלואים וביניהם:115

הפחדה / איומים על-ידי המשטרה או אנשי ביטחון;	 

עונשים ישירים כלפי לקוחות כלואים;	 

אמצעי כפייה שמטרתם לאלץ את הקורבן לבטל את התלונה; 	 

דחייה מצד בני משפחה או מצד הקהילה בעקבות חשיפת ההתעללות.	 

השתמשו בשיקול דעתכם כדי להתמודד עם סוגיות ביטחוניות אלה. ארגונים לא ממשלתיים עשויים לעזור 
להעריך את הסיכונים הביטחוניים. “פרוטוקול איסטנבול” מדגיש את הסיכון הטמון לעציר הנותן אמון-יתר 

בסיטואציה:

יכול להבטיח  “לעיתים, אלה שעדיין במשמורת עשויים לתת אמון מוגזם כאשר החוקר פשוט אינו 
שלא יהיו פעולות תגמול אם לא יוסדר מול הרשויות ויאושר ביקור חוזר או אם זהות האדם לא תועדה 
על מנת להבטיח מעקב, למשל. יש לנקוט כל אמצעי זהירות על מנת להיות בטוחים שאסירים לא 

יציבו את עצמם בסכנה שלא לצורך בכך שייתנו את אמונם, מתוך תמימות, בזר שיגן עליהם.”116

אחסון מידע במקום בטוח יחזק גם את ביטחון הקורבן ואת ביטחונכם שלכם.

3.7  ידע על מנגנוני הפניה, למקרה שהקורבן יזדקק לטיפול
במהלך ראיון, ייתכן שתזהו סימנים פיזיים על גוף הלקוח שלכם העלולים להצביע על צורך בטיפול רפואי. 
ייתכן שתבחינו גם בצורך של העציר בטיפול נפשי, או ייתכן שהוא עצמו יספר לכם על חבלות גופניות ו/או 
קשיים נפשיים. סימנים אלה יכולים להיות תוצאה ישירה של העינויים או של היחס שקיבל, או יכול להיות 

שהם היו שם עוד קודם למעצר. כך או כך, חשוב שתדעו מה עליכם לעשות במצב כזה.

בדקו אם יש ארגונים ממשלתיים או לא ממשלתיים שתוכלו ליצור אתם קשר. בישראל, לדוגמה, ניתן לדרוש 
שרופא חיצוני יבדוק את הקורבן בכלא, ולכן הוועד משתף פעולה עם ארגונים לא ממשלתיים עמיתים ועם 

רופאים מתנדבים כדי לארגן ביקורים אצל קורבנות עינויים כלואים.

יש להודיע לרשויות הכלא ולצוות הרפואי, בהסכמת הלקוח, על הצורך בטיפול רפואי. במקרים מסוימים, 
במיוחד אם אתם חושדים שרשויות הכלא מעורבות במצבו של הקורבן, יהיה צורך להודיע גם לרשויות 
המדינה האחראיות למעקב אחר בריאותם של עצירים. זכרו לתעד את הסוגיות הרפואיות ברשימות שלכם 

לשימוש עתידי לפני ההפניה.

לסוגיות דומות ראו: Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict, p. 33, שם.   115
”פרוטוקול איסטנבול”, סעיף 132.  116
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במקרה שהקורבן מסרב לקבל טיפול, מחובתכם כעורכי דינו להחליט מה משרת את עניינו בצורה המיטבית 
בהקשר ספציפי זה. הביאו בחשבון מכשולים אפשריים לשלומו הכללי של הלקוח, במיוחד במקרים שייתכן 
צורך בטיפול נפשי. מניסיונו של הוועד, פעמים רבות מוטב לפנות ישירות למרפאה של בית הכלא ולא 

לאנשי המנהל של הכלא )הסוהרים או מפקדי המתקן( אם נראה לכם שיש צורך בהפניה מידית.

3.8  איך לזהות “טראומה משנית” ואיך להגיב עליה?
טראומה משנית או עקיפה היא ההשפעה השלילית המצטברת של הקשבה לאנשים שעברו טראומה ועבודה 
עמם. אף עורך דין שעובד עם עצירים אינו חסין מפני טראומה משנית; הדבר נכון במיוחד כאשר העצירים 
חולקים סיפורים מחרידים על עינויים וצורות אחרות של התעללות. כדי שתוכל להמשיך ולתת שירות 
איכותי ללקוחות בלי לשלם מחיר גבוה מדי בחיים האישיים, כדאי קודם כל להיות מודעים לביטוייה של 
טראומה משנית וקשובים לעצמכם ולסימנים אלה. טראומה משנית עשויה להופיע בצורת חרדה מוגברת, 
שינויים בדפוסי שינה או בצריכה של אלכוהול וסמים; היא עלולה להשפיע על יכולתכם להעריך את הראיון 

בצורה מדויקת.

“קיימים שני סיכונים מסוימים שיש להיות מודע אליהם: הראשון, ישנה סכנה שהמראיין יזדהה עם 
להפוך  עשוי  המראיין  השני,  מספקת;  בצורה  הסיפור  את  יאתגר  ולא  עינויים  לקיום  הטוענים  אלה 
מורגל לשמיעת תיאורי עינויים שהוא עלול להפחית במחשבתו את החוויות שחווה האדם המרואיין.” 

)“פרוטוקול איסטנבול”, סעיף 94(.

אם אתם מזהים בעצמכם גישה כזאת, התייחסו אליה כאל “סימן אזהרה” ונקטו את הצעדים המתאימים. ראיון 
בזוגות, אם הוא אפשרי, יוכל גם לספק לכם את תמיכה שהיא הכרחית כל-כך במהלך הראיון ואחריו.

גורם חיוני נוסף הוא ביסוס מערכת תמיכה איתנה וגמישה מבעוד מועד. מערכת זו תסייע לכם לעבד ולעכל 
את המפגשים, הן על בסיס קבוע והן אם מתגלע משבר. צעד פשוט כגון לא לקבוע יותר ממספר מסוים 
של ביקורים לשבוע עשוי להספיק. מערכת כזאת יכולה גם להתבטא ביכולת לפרוק מתח אחרי יום קשה: 
לעסוק בספורט, במוזיקה, לפגוש חברים, כל דבר שמתאים לכם. אנחנו בוועד גילינו ששיחה עם עמיתים 
או עדכון לא רשמי יכולים לעזור בתהליך העיבוד ובהפגת תחושות בידוד. לעיתים, לא יהיה די בצעדים 
אלה ותרגישו צורך לדבר עם איש מקצוע. זה יכול להתרחש אחרי ראיון קשה במיוחד, אבל כיוון שלחץ 
נוטה להצטבר, יש סיכוי רב יותר שהדבר יקרה ככל שתמשיכו בעבודה מסוג זה. ודאו שיש איש מקצוע 

זמין שתוכלו ליצור עמו קשר בעת הצורך.
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פרק 4

הראיון

מבוא
“תיעוד טענות בדבר עינויים הוא הצעד המכריע בתהליך הדיווח, משום שהוא קובע מה תוכלו לעשות 
עם המידע בשלבים המאוחרים יותר. עם זאת, צעד זה עשוי להיות הקשה ביותר ללימוד או להסבר 

באופן קביל אוניברסלית”.117 

פרק זה מכיל את המלצות הוועד נגד עינויים לעריכת ראיון עם קורבן עינויים. מניסיוננו הקורבן עשוי 
להיות במעצר בעת הראיונות הראשונים והוא עשוי להעדיף, מסיבות שונות, שלא לגולל את פרטי 
האירוע הטראומטי. זכרו ש”עינויים תמיד מכוונים לפגוע בנקודות הרגישות של האדם, אם גופניות ואם 
פסיכולוגיות”.118 לכן אתם, כעורכי דין, צריכים לנסות להבין מה עינויים מחוללים לאדם ואילו נזקים נפשיים 
חמורים נגרמים מעינויים )ראו פרק 2(. ההשפעות הנפשיות של עינויים כרוכות פעמים רבות בתחושה של 
אובדן שליטה על החיים ואובדן אמון באחרים. כמובן שעניין זה מערים קשיים ספציפיים בביצוע ראיון 
העוסק בסוגיה האינטימית והרגשית של עינויים: קיומו של ראיון מוצלח מניח מראש יחסים טובים ביניכם 
לבין העציר. כיצד בונים מערכת יחסים כזאת? מהן השאלות שנכון לשאול כדי לבנות את האמון החיוני 

הזה? כיצד תבטיחו שלא תפרו את האמון שנבנה?

“ברור שראיונות עם אנשים שעדיין נמצאים במשמורת חוקית ואולי אף בידי מבצעי מעשי עינויים יהיו 
שונים בתכלית מראיונות שיתבצעו בבטיחות ובפרטיות של מתקן רפואי חיצוני. אין מילים לתאר את 
חשיבות השגת אמונו של אדם במצבים מעין אלה. אף על פי כן, יהיה זה אף יותר חשוב שלא לבגוד 

באמונו, מתוך חוסר ידיעה...”119

פרק זה ישרטט את השלבים השונים המרכיבים ראיון מתחילתו ועד סופו, ויפרט כמה טכניקות טובות 
המסייעות לבניית אמון עם העציר ולמניעת הבזקי זיכרון וטראומה מחודשת )ראו גם פרק 3(. פרק זה מניח 
שביצעת הכנה מדוקדקת )פרק 3( וששקלת את הדילמות היכולות לעלות בזמן ראיון — למשל, בין הצורך 
לקבל תיאור מועיל לבין הצרכים של המרואיין. עליכם להיות אחרי מנוחה מספקת, לדעת בבהירות מה 
אתם עומדים לעשות ומהי מטרת ביקורכם במתקן הכליאה. עליכם להתחיל את הראיון ללא פניֹות ועם כמה 

Torture Reporting Handbook, p. 33, ה”ש 106 לעיל.  117
Robertson, Mary, Expert Witness Report, available at: http://www.redress.org/Expert_Report_of_Dr_Mary_  118

 .Robertson_28_March_2011.pdf
”פרוטוקול איסטנבול”, סעיף 129.  119

http://www.redress.org/Expert_Report_of_Dr_Mary_Robertson_28_March_2011.pdf
http://www.redress.org/Expert_Report_of_Dr_Mary_Robertson_28_March_2011.pdf
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שפחות דעות קדומות, כדי שלא תחליטו מראש על אופי הראיון וכדי שהעציר ירגיש בנוח אתכם ויצליח, 
בסופו של דבר, לספר את סיפורו. כיוון שמדובר במשימה מורכבת מאוד, אנו מציעים לכם לשקול לראיין 

יחד עם עמית או עמיתה.120

כיוון שעריכת ראיון עם קורבן עינויים היא חוויה מתישה וקשה, בעיקר במדינות שיש להן היסטוריה של 
עינויים,121 אנו מדגישים את החשיבות של כישורי ראיון טובים, כישורים טכניים שאפשר לרכוש דרך אימון 
והכשרה. אנו מדגישים גם את חשיבותה של הבנה טובה של ההגדרה הבינלאומית לעינויים ושל נורמות 
משפטיות אחרות באמנת האו”ם נגד עינויים )ראו פרק 1( — נוסף על נורמות משפטיות מדינתיות — אשר 

ישמשו בסיס לשאלותיכם.

חרף המלכודות האפשריות, למדנו מניסיוננו שראיון המנוהל היטב יעצים את הקורבן ויעזור לו להשתקם. 
ישנם פסיכולוגים המאמינים ששיתוף של חוויה טראומטית עשוי להיות תהליך טיפולי; במילים אחרות, 
הוא עשוי לעזור ל”קורבן” להפוך ל”שורד”. הניסיון שלנו מראה שישנם קורבנות שאכן חווים הקלה כשהם 

חולקים סיפור בסביבה בטוחה או עם מאזין פעיל.

כיצד להתחיל את הראיון?  4.1
זכרו להקצות די זמן לראיון ולשדר לעציר כבר בהתחלה סבלנות ונכונות להקשיב ככל שיידרש:

“אדם המרואיין ב-8 בערב זכאי לקבל את אותה תשומת לב כמו האדם שרואיין ב-8 בבוקר... ייתכן 
שאסירים שאינם מורגלים לראות אנשים המגיעים מבחוץ, מעולם לא קיבלו את ההזדמנות לדבר על 

העינויים שעברו. תהיה זו שגיאה להניח שאסירים משוחחים בינם לבין עצמם על עינויים.”122

הצעד הראשון הוא להציג את עצמכם: שם, מקצוע וארגון )אם אתם מייצגים ארגון לא ממשלתי(. יש לעשות 
זאת גם אם הסוהרים ציינו את שמכם.

הסבירו מדוע אתם כאן ואיך הגעתם אליו: האם בן משפחה יצר עמכם קשר וביקש מכם לבקר את העציר? 
האם ארגון או עורך דין אחר פנו אליכם? האם המדינה מינתה אתכם להיות סנגורים? חשוב שהעציר יבין 
בדיוק מי אתם ומה הקשר שלכם אליו. ייתכן שאתם כבר יודעים כמה פרטים על העינויים שהעציר עבר, 
אך ייתכן בהחלט מקרה בו הביקור שלכם קשור לתיק פלילי רגיל שאתם מייצגים בו את העציר, וטענות על 

התעללות עולות באופן בלתי צפוי רק במהלך הראיון.

אם אתם משתמשים בשירותיו של מתורגמן, הציגו אותו בשמו ושאלו את העציר אם יש לו התנגדות 
להשתתפותו של המתורגמן בראיון.123 זכרו שלקורבנות עינויים ולעצירים באופן כללי יש סיבה טובה 

לחשוד בזרים.

נקטו את צעדי הזהירות הנחוצים )ראו פרק 3 על ביטחון ועל הסכנה של טראומה מחודשת(. היו רגישים 

 Torture Reporting ב  זו מומלצת  גישה  אם הנסיבות והמשאבים מאפשרים, אפשר לשקול ביקור אצל העציר עם עמית או עמיתה.   120
Handbook, p. 89 , ה”ש 106 לעיל. כשמתאפשר מוטב לראיין בזוגות — אחד שואל את השאלות והשני רושם. מומלץ אפילו לארגן זוג שבו 

לכל אחד יש כישורים משלימים, לדוגמה: מומחיות רפואית ומומחיות משפטית.
”פרוטוקול איסטנבול”, סעיף 127: ”אין להקל ראש בנושא ביקור אסירים. במקרים מסוימים ידוע עד כמה יכול להיות קשה להוציא אותם   121

אל הפועל באופן אובייקטיבי ומקצועי, בעיקר במדינות בהן נהוגים עינויים.”
שם, סעיף 134.  122

שם, סעיפים 153–150.  123
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לכל סימן לחשדנות. התייחסו למרואיין כבעל רצון חופשי שצריך לתת את הסכמתו לכל היבט בראיון ועל 
כן הסבירו לו אם בכוונתכם לרשום דברים בזמן הראיון — עצם קיומו של עט עשוי להזכיר לעציר סיטואציה 
של חקירה. שאלו את העציר אם יש לו התנגדות לשוחח עמכם על רקע מינכם )ומינו של המתורגמן(. 
מניסיונו של הוועד בדרך כלל אין לעצירים גברים התנגדות לעבור ראיון אצל עורכת דין, אולם בנסיבות 
אחרות העניין יכול להשתנות; כמו כן נשים כלואות יכולות להעדיף שלא לשתף עורך דין גבר בסיפור שלהן 

)ראו פרק 5 להלן(.124

בטרם תסבירו את הסיבה הספציפית לביקורכם, הקדישו זמן מה להקשבה לאדם, לשיחת חולין, ודברו עמו על 
הנושאים שנראים לכם חשובים לו: שאלו אותו האם הוא מרגיש בנוח ועל הבריאות שלו כרגע. אם דיברתם 
עם בן משפחה לפני הביקור, תוכלו להעביר דרישות שלום או חדשות מהבית. ודאו שהעציר מבין שמותר 

לו לסיים את הראיון בכל רגע נתון.

שימו לב להנחיה הבאה מ”פרוטוקול איסטנבול” )סעיף 135(:

מהצגת  יותר  חשובה  והקשבה  יותר  אף  חשוב  המרואיין  האדם  אולם  חשוב,  הוא  שמידע  ספק  “אין 
שאלות. אם כל שנשאל הוא שאלות, כל שמושג הוא תשובות. עבור העציר, שיחה על משפחתו עשויה 
זמן  להקצות  ומומלץ  הראיון  בזמן  זאת  לשקול  יש  שעבר.  העינויים  על  מאשר  יותר  חשובה  להיות 
לשיחה על עניינים אישיים. נושא העינויים, ובעיקר עינויים בעלי אופי מיני, הוא נושא אינטימי ביותר 
ועשוי שלא לעלות לפני ביקור חוזר ואף מאוחר יותר. אין להכריח אנשים לשוחח על כל צורה של 

עינויים אם אינם חשים בנוח לעשות כן”.

עורכי הדין של הוועד מייחסים לשלב ההתחלתי של הראיון חשיבות עליונה, והם עשויים להקדיש עד חצי 
שעה כדי לגרום לעציר להרגיש נוח, לבנות אמון ולהכיר אותו טוב יותר.

כבר בתחילת הדברים עליכם לשים לב שהיציבה ושפת הגוף שלכם נאותות )ראו 4.10 להלן(. ודאו שהעציר 
מרגיש בנוח, שאלו אותו אם הוא רוצה מים וודאו שהוא מבין שהוא יכול לקחת הפסקה בכל עת.

Torture Reporting Handbook, p. 37; ראו גם “פרוטוקול איסטנבול”, סעיפים 155–154.  124
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האם המקום מתאים לניהול הראיון?  4.2
אחרי השלב הראשון של הראיון היכרותכם עם הקורבן ועם הנסיבות הספציפיות של התיק תהיה טובה 
יותר ותוכלו להחליט אם אפשר לנהל ראיון מוצלח במיקום הנוכחי ואם הצוות במתקן הכליאה מכבד את 
הפרטיות הנדרשת. חרף מאמציכם, ייתכן שתחליטו שכדי לכבד את צרכיו של העציר, מן הראוי לסיים את 

הראיון כבר בשלב מוקדם זה. המקרה שלהלן מדגים את הדילמה הרווחת הזאת:

מקרה מבחן: מתי לסיים ראיון
א"ס היה נתון במעצר מנהלי והיה כלוא בתנאי בידוד ללא קשר עם החוץ במשך חודש.

כשעורכת דין מהוועד קיבלה בסופו של דבר אישור לראותו, היא הוכנסה לחדר עם סוהר 
שעמד בפינה אחת, ועורכי דין ועצירים אחרים דיברו בעזרת טלפון דרך מחיצת זכוכית.

א"ס ישב עם ידיים ורגליים כבולות לשרשרת ברזל ארוכה, וניכר עליו שהוא עייף ולחוץ. 
אורך השרשרת, שהייתה מורכבת בצורה שהעציר יישאר כבול לכיסא, הדאיג את עורכת 

הדין והצביע על אפשרות שהוא עדיין עובר חקירות.

כשהיא ביקשה מהסוהר להתרחק, הוא התעקש להישאר בחדר.

בשלב הראשון של הראיון התחיל א"ס לדבר על החקירה שהוא עובר, ואשר כללה התעללות 
ואלימות גופנית. כשהוא רמז שהוא רוצה לרדת לפרטים, עורכת הדין עצרה אותו. היא 
הסבירה שאין להם פרטיות, והצביעה על הסוהר שעמד בכניסה. היא הבטיחה לחזור בקרוב 
ולשמוע את כל הסיפור והסבירה שהיא לא תשאל אותו שאלות על נושאים שהפרטיות 

בהם הכרחית.

במקרה הזה החליטה עורכת הדין, בהתאם למדיניות של הוועד, להציב את האינטרסים של 
הלקוח לפני בירור העובדות, חרף נכונותו הברורה של הלקוח לספק פרטים. בהתבסס על 
ניסיונה ועל הידע שלה בנוגע לנוהלי הכבילה הרווחים בישראל, היא החליטה שיש סיכוי 
גבוה שהעדות שלו בפניה תשמש בחקירתו הנמשכת. עורכת הדין הביאה בחשבון גם את 
מצבו המעורער של הלקוח ועל כן בחרה להזהיר אותו מפורשות שלא ידבר בחופשיות 

רבה מדי.

ביקור נוסף אישש שהלקוח אכן הוחזר לחקירה אחרי הביקור הראשון. עורכת הדין הצליחה 
בשלב זה לראיין אותו בפרטיות רבה יותר, אחרי שהוא ישן, ושמעה ממנו טענות על עינויים 

וצורות אחרות של התעללות, כולל התעללות מינית.
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הסכמה מדעת  4.3

היקף ההסכמה בכתב
לפני הראיון הרשמי עליכם לקבל מהקורבן הסכמה מדעת לנהל ראיון. אם הוא ממשיך להיראות חשדן 
כלפיכם אחרי השלב הראשון של הראיון, ייתכן שכדאי להקשיב קודם לחלקים מהסיפור שלו ולאחר מכן 
לבקש רשות לתעד את המידע בכתב. הסבירו שהסכמה לתיעוד בכתב אינה גוררת הסכמה לשימוש במידע 

בהליכים משפטיים, בתקשורת או באמצעים אחרים.

עצם העובדה שמתאפשר לעציר לתת את הסכמתו לראיון עשויה לתת לו תחושה של העצמה ושליטה.

אתם זקוקים להסכמה מדעת ספציפית כדי לנקוט צעדים משפטיים. זכרו להבחין בין שימוש “פרטי” במידע 
— למשל, הצגת תלונות לפני הרשויות — לבין שימוש “ציבורי” במידע דרך מעקב עקיף. קורבן יכול, למשל, 
להחליט שלא לחשוף את זהותו וכך לוותר על הגשת עתירה, ובה בעת לשתף פעולה עם שימוש אנונימי 

בסיפורו לצורכי מעקב.

הסכמה מדעת לכל שלבי התהליך צריכה להיות מתועדת בכתב, חתומה ומתוארכת. על ההסכמה להיות כתובה 
בשפה שהעציר מבין. אחת הסיבות לכך היא שייתכן שמול רשויות המדינה הוא נאלץ לחתום על הודאה 

בשפה זרה, ומובן שעליכם להימנע משחזור שיטה זו.

אם הוא אינו יודע קרוא וכתוב או אינו יכול לקרוא מסיבות אחרות, חובה להסביר את ההסכמה בעל פה.

העציר חייב להבין את המשמעות וההשלכות של ההסכמה, ועל כן עליכם להסביר בבהירות וביסודיות את 
מטרותיכם ואת השימוש האפשרי במידע. מלבד העובדה שאתם משיגים מסמך נחוץ, אתם מביעים כבוד 
לזכותו של הקורבן להחליט החלטות ובדרך זו מעצימים אותו ועוזרים לו להחזיר לעצמו שליטה על חייו.

הסכמה נחשבת כהסכמה מדעת כאשר מסבירים לקורבן וחולקים עמו את השלבים האפשריים בהליך 
המשפטי, ועומדים על הסיכונים והאפשרויות. אין לנקוט שום צעד בשם הקורבן מבלי לקבל ממנו הסכמה 

חופשית ומדעת.

זכרו שבתיק שמעורבים בו קטינים או אנשים שמינו להם ייצוג משפטי, עליכם לקבל את הסכמתו של 
האפוטרופוס לפני כל צעד משפטי )ראו פרק 5(.

כיצד לקבל הסכמה מדעת לתיעוד סיפורו של הקורבן?
התשובה פשוטה: שאלו את הקורבן אם הוא מוכן לחלוק אתכם את פרטי המעצר, החקירה והכליאה שלו. 
בקשו ממנו רשות מפורשת לתעד בכתב את מה שהוא מספר לכם ואמרו לו באיזו שפה תתעדו את הסיפור 

)אם הדבר רלוונטי(.

כיצד לקבל הסכמה מדעת לנקיטת צעדים נוספים?
תיעוד העובדות יכול לשמש לכמה מטרות )ראו פרק 6(. מן ההכרח להסביר לקורבן את השימוש האפשרי 
במידע ולקבל את הסכמתו על כל צעד שאתם שוקלים לנקוט. הסכמה מדעת נדרשת לכל פעולה הכרוכה 

בפרסום שמו של הקורבן או מידע מזהה אחר לצרכים משפטיים או צרכי סנגּור.
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במדינות רבות, כולל ישראל, מתלוננים צריכים להעיד אישית, וקורבנות עינויים אינם יכולים לשמור על 
עילום שם בהליכים משפטיים. על הקורבן להבין ששמו יופיע על התלונה וסביר שהוא יצטרך להעיד אישית 

בפני גורמי החקירה והבדיקה הרלוונטיים.

עליכם גם לוודא שהקורבן מבין היטב את הפעולה המשפטית המוצעת ושהוא מסכים שתנקטו פעולה 
משפטית בשמו. עליכם להבהיר את התוצאות השליליות האפשריות של כל פעולה משפטית, לרבות השפעה 
אפשרית על התיק הפלילי ועל תנאי הכליאה שלו. הימנעו מלעורר ציפיות שווא ואל תבטיחו הבטחות 

שאינכם יכולים לקיים. מסגרת הזמן הצפויה לפעולה המשפטית חייבת להיות ברורה.

עם זאת, אנו סבורים שאין צורך להפריז בתוצאות השליליות האפשריות, מאחר שזה עלול להרתיע את 
הקורבן מנקיטת הליכים בעניינו. אם אינכם יכלים לחזות את התוצאות האפשריות של פעולה מסוימת, 

שתפו את הקורבן באי-ודאות זו.

תוקף ההסכמה
אל תלחצו על הקורבן לתת את הסכמתו וכבדו את החלטתו בכל עת, גם אם אתם סבורים שהיא מוטעית. 
תוקף ההסכמה עלול להיות נתון בספק אם היא ניתנה בעוד הקורבן כלוא, כאשר אין לו )או כמעט אין לו( 
עם מי להתייעץ, ולעיתים המניע למתן ההסכמה עלול להיות לא ברור. לדוגמה, ייתכן שמה שמניע אותו 
הוא צורך לרצות אתכם כדי שתמשיכו להיות עורכי דינו, או הרצון לקבל מכם אישור מפורש או מובלע. 
שימו לב לתגובות המילוליות של הלקוח ולשפת הגוף שלו כאשר אתם שוקלים את תוקפה של ההסכמה, 

ואל תהססו לחזור על ההסברים אם מתעורר בכם ספק.

מה עליי לעשות אם אינני בטוח שניתנה הסכמה מדעת?
מומלץ לשאול את הקורבן מה גרם לו לתת את הסכמתו. אף על פי שבדרך כלל תשובתו תעלה מניע נכון, 
במקרים מסוימים עשוי להיחשף מניע חשוד, לדוגמה: “אני רוצה שתמשיך לבקר אותי”. במקרה כזה אין 
להסכמה תוקף בעינינו, ועליכם להרחיב את הסבריכם בנושא. אם אינכם בטוחים שהקורבן נתן הסכמה 
מדעת, תעדו בכתב ברשימות שלכם את הסיבות לכך והציעו לו לשקול את העניין שנית. במקרה כזה תוכלו 

להציע לו ביקור המשך.

אנו ממליצים בתוקף שלא להגיש תלונה על עינויים לרשויות או לחלוק מידע עם אחרים אם יש ספקות 
באשר לתוקף ההסכמה או היקפה.

איזה מידע עלי לאסוף?   4.4
לאחר השלב הראשון של הראיון עליכם לתת לעציר לספר את סיפורו במילים שלו. מומלץ להתחיל בשאלות 
פתוחות, למשל: “מה קרה לך כשנעצרת? מה אתה רוצה לספר לי?” הימנעו משאלות סגורות, כגון “קיבלת 

מכות?”

לאחר מכן תוכלו לנסות לקבל מבט-על של האירועים, כולל תאריכים, מקומות, משך הכליאה, משך העינויים 
ותדירותם. כפי שמצויין ב"פרוטוקול איסטנבול":
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“סיכום יסייע לנצל את הזמן בצורה יעילה. בכמה מקרים בהם ניצולים עונו במספר הזדמנויות, ייתכן 
שיהיו מסוגלים להיזכר מה קרה להם, אולם לעיתים הם אינם מסוגלים לזכור בצורה מדויקת היכן 
ומתי אירע כל אירוע. בנסיבות כאלה, מומלץ למשוך את התיאור ההיסטורי לפי שיטות ההתעללות 

על פני התייחסות לסדרת אירועים במהלך מעצרים מסוימים.”125

על סמך הסיפור האישי והסיכום תוכלו לשאול שאלות מפורטות יותר על כל אחד מהאירועים כדי לברר 
מי עשה מה למי )מתי, היכן, מדוע, ואיך(.

שאלות המוצעות ב”פרוטוקול איסטנבול”:
מה הייתה השעה? היכן היית? מה עשית? מי היה שם? תאר את האנשים שעצרו אותך. 
האם הם היו חיילים או אזרחים; במדים או בלבוש אזרחי? איזה סוג כלי נשק נשאו? מה 
נאמר? היו עדים? האם היה זה מעצר רשמי, מעצר מנהלי או היעלמות? האם היה שימוש 

באלימות; האם נשמעו איומים? האם היה קשר עם בני משפחה?126

היכן התבצעה ההתעללות, מתי ולאורך כמה זמן? האם עיניך היו מכוסות? לפני דיון בצורות 
העינויים, ציין מי היה נוכח )שמות, תפקידים(. תאר את החדר או המקום. אילו עצמים 
ראית? במידה האפשר, תאר כל מכשיר עינויים בפירוט; עבור עינויים באמצעים חשמליים, 
תאר את הזרם, ההתקן, מספר האלקטרודות וצורתן. שאלו בעניין ביגוד, הפשטה ושינוי 
ביגוד. רשמו ציטוטים של הנאמר במהלך החקירה, עלבונות שהוטחו בקורבן וכד’. מה אמרו 

המבצעים בינם לבין עצמם?127

עבור כל סוג התעללות, ציינו: תנוחת גוף, אמצעי כבילה, אופי המגע, כולל משכו, תדירותו, 
מיקום אנטומי והאזור בגוף שהושפע. האם נוצר דימום כלשהו, טראומה לראש או אובדן 

הכרה? האם אובדן ההכרה התרחש עקב טראומה לראש, חנק או כאב? 

פרוטוקול איסטנבול, סעיף 137.  125
שם, סעיף 138.  126
שם, סעיף 140.  127
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מידע חשוב

נסיבות ופרטי המעצר:	 

זמן ומקום החקירה �

מי השתתף? עובדי ציבור במדים? עובדי ציבור בבגדים אזרחיים? אחרים? �

האם הסבירו לך את העילות למעצר? �

איך התייחסו אליך בזמן המעצר? �

האם היו עדים? �

תנאים בזמן ההסעה	 

תנאים במהלך החקירה:	 

זמן ומקום; כמה זמן ארכה החקירה? �

מי השתתף? כמה היו? האם תוכל לתאר את הנוכחים? �

איך התייחסו אליך במהלך החקירה? �

שמירה על הגנות משפטיות )ראו פרק 1(:	 

האם יידעו אותך על זכותך להתקשר לבני משפחתך? �

האם קיבלת את הזכות להתקשר לעורך דין? �

האם ביקשת בדיקה רפואית? האם נפגשת עם רופא? �

תנאי המעצר )ראו פרק 1.5 והשתמשו ב”כללי מנדלה”(:	 

ניקיון, גישה לשירותים ולתנאים סניטריים, אוורור, צפיפות ופרטיות �

תנאי שינה )כולל כמה שעות שינה, פרטיות ומצעים( �

אספקת מזון ומים )כולל כמות, איכות, גישה והתאמה תרבותית / דתית( �

שאלותיכם אמורות להוביל לבניית תיאור נרטיבי לכיד. שאלות מסוימות יכולות אף לשמש לאימות מהימנותו 
של לקוח.

קורבנות עינויים עשויים להתמקד בפעולות הפיזיות שבוצעו כלפיהם ובשאלות ה״מה״ — המכות הגופניות 
או ההתעללות שספגו. אולם לנוכח ההגדרה של עינויים והדרישה להוכיח שהפעולה גרמה ל״נזק גופני או 
נפשי חמור״, חשוב לא פחות לקבל מידע על המרכיב הסובייקטיבי ועל השפעת הפעולה. ייתכן שתידרשו 

להבין ולזהות את תחושות הלקוח.

מעטים האנשים המסוגלים להציג את כל המידע הזה באורח קוהרנטי ושיטתי; הקורבן עשוי לעבור מאירוע 
לאירוע או לדלג על אירועים. כשיש לכם אפשרות לעשות כן בלי להפריע לשטף שלו, חזרו אחורה ובררו 
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את הפרטים: היכן היית באותו זמן? האם שמעת את השמות או הכינויים של המתעללים? האם אתה יכול 
לתאר אותם? כמה זמן זה נמשך? ואיך ידעת להעריך את הזמן )למשל, האם היה שעון על הקיר או האם 
אור השמש השתנה(? האם היו ריחות או רעשים מובחנים במיקום מסוים? הביאו בחשבון שחוסר עקביות 
עשוי להיות גם תסמין של עינויים )אם בשל גורמים גופניים, כגון פגיעת ראש, ואם בשל גורמים פסיכולוגיים, 
כגון בושה(. המשימה שלכם היא לנסות להפחית כמה שניתן חוסר עקביות על ידי הצגת שאלות בניסוחים 
שונים או חזרה לסוגיות מסוימות מאוחר יותר. בה בעת עליכם להשלים עם קיומו של חוסר עקביות מסוים 

במקרים מסוג זה.

הקורבן ידבר על אירועים שונים ויתכן שיבחר להתמקד בחלקים המזעזעים יותר, כגון עינויים גופניים. 
שימו לב שייתכן וגם אתם מעדיפים שלא במודע להתמקד בנושאים אלה. אנו ממליצים להתאמץ לשאול 
על כלל האירועים, כולל על תנאי המעצר — לדוגמה, הסדרי שינה, גודל התא ומספר האנשים בו, ניקיון, 

גישה לשירותים ולצרכים סניטריים ואוורור.

4.5   האם כדאי להשתמש ברשימות של שאלות או ברשימות 
בדיקה )צ'קליסט(?

עורכי הדין של הוועד אינם מסתמכים בדרך כלל על שאלונים במהלך הראיון. אנו מכשירים את עורכי 
הדין שלנו לראיונות מסוג זה, ולדעתנו ראיון לא מובנה מניב את התוצאות הטובות ביותר, מבטיח ללקוח 

שליטה ואינו מעודד ניכור.

עורכי הדין שלנו אם כן נשענים על שאלות פתוחות, שנהיות ממוקדות יותר עם התקדמות הראיון. שיטה 
זו מאפשרת לעציר לספר לכם את מרכיבי הסיפור שלו. למשל, אתם יכולים לשאול: "איך ישנת בלילה?" 
במקום לשאול "האם מנעו ממך לישון?". בדרך זו הסיפור קובע את הראיון ואתם מקשיבים לקורבן ולא 
כופים הנחות מוקדמות. מכל הסיבות האלו, עדיף שלא להסתמך על רשימות, העלולות להסיט את תשומת 

לבכם מהאדם הספציפי שעומד מולכם ולכפות תבניות מוכנות מראש על חוויותיו ותשובותיו.

אולם, במהלך ההכנה לראיון אתם יכולים ללמוד משאלונים קיימים ולשאוב מהם רעיונות, כולל למשל 
"שאלון הרווארד לטראומה" הזמין בכמה שפות. שאלונים עשויים גם לעזור באבחונים. למשל, אם אינכם 
מצליחים לספק לעציר עזרה רפואית חיונית, שאלון מוכר לאבחון עצמי יכול לשמש בדיון מול הרשויות על 

הצורך בעזרה מקצועית נוספת; שאלון כזה יכול לעזור גם לאיש רפואה להכין את ביקורו.

4.6   איך לתעד סימני אלימות אם אני לא איש רפואה?
אם אתם רואים סימני התעללות גופנית על העציר )לדוגמה: כוויות או צלקות במפרק כף היד( או אם הוא 
מזכיר סימנים כאלה )“עדיין יש לי סימנים מהאזיקים על הקרסוליים...”(, עליכם לתעד את הדברים; אם 
הדבר מותר ואם העציר מסכים צלמו את הסימנים. אתם יכולים גם לנסות למדוד את הסימן הגופני בכל 
מיני דרכים, למשל בעזרת עט, קופסת גפרורים או ספל. אתם יכולים להשתמש גם בסרגל פורנזי )סרגל 
גמיש עם מדרג צבעוני לצורכי תיעוד רפואי-משפטי( אם הדבר נוח לכם. אם העציר מסכים, נסו כמיטב 
יכולתכם לתאר מה אתם רואים, לרשום את המיקום, הצורה והגודל של כל סימן או צלקת, ובמקרה הצורך 

הוסיפו איור או תרשים.
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זכרו שבהמשך אנשי מקצוע עשויים להסיק מסקנות מועילות מכל תיאור שלכם. לדוגמה, אם עורך דין 
מציין ש”הלקוח צלע, גרר את רגל שמאל אחריו כשנכנס; הפגין חוסר יכולת לעשות אגרוף בשתי הידיים”, 
רופא יוכל להשתמש אחר כך במידע הזה ולהעיד על הִמתאם בין תסמינים אלה לבין העינויים לכאורה. 
במקרים מסוג זה בהחלט ייתכן שתרצו להכין תצהיר משלכם, להעיד מה ראיתם ולהוסיף את הדברים 

לתלונות נוספות או בקשות רשמיות.

הוועד נוהג לבקש מהרשויות להבטיח בדיקה רפואית של העציר אם טרם התבצעה )המלצתנו היא להמנע 
מבקשה זו אם עולה ספק בנוגע למקצועיותה של בדיקה כזאת(. לפי הנהלים הפנימיים של השב"ס, אם 
עציר ניזוק כשהוא במשמורת, יש למלא "טופס פציעה" ולהכניסו לתיק הרפואי של העציר, כולל תמונות 
של כל החבלות. בפועל מדובר בנוהל שכמעט אין ממלאים, וציוד הצילום הנחוץ במרפאות של בתי הסוהר 
כמעט תמיד אינו תקין. עם זאת, המודעות לנוהל זה אפשרה לוועד לדרוש שימולא, דרישה שהובילה בכמה 
מקרים לתיעוד יקר ערך ונדיר של חבלות בזמן שעדיין היו טריות. לעומת זאת, במקרים שבהם החבלה 
תועדה בכתב אך לא צולמה הצליח הוועד לטעון שחובת ההוכחה חלה עתה על המדינה, מאחר שהשב"ס 

לא פעל לפי ההליכים הנחוצים לשימור הראיות.

זכרו שהיעדר ראיות גופניות אינו הוכחה להיעדר עינויים גופניים.

אם אתם מעוניינים ללמוד עוד על עקרונות התיעוד, פנו לארגונים הרלוונטיים במדינתכם ולמדו את 
״פרוטוקול איסטנבול״, המכיל גם תרשימים שימושיים.

 4.7   איך לשאול על נושאים שחל עליהם טאבו תרבותי, 
כגון אלימות מינית?

מן ההכרח לשאול על נושאים שחל עליהם טאבו תרבותי ברגישות רבה ולהיות קשובים ורגישים לתגובות 
המובלעות והמפורשות של הלקוח. לעתים תיאור של מצב או לשון נקייה ירמזו לכם שהמרואיין היה נתון 
להתעללות מינית. אתם יכולים לנסות לשאול אותו כדי להבהיר את המצב: “באיזו תנוחה ישבת? באיזה 
מרחק היה החוקר? היכן היו הידיים שלו?” אם אתם מרגישים שלקורבן לא נוח לחלוק את המידע הזה, נסו 

לתת תוקף להיסוס שלו: “אני רואה שאתה לחוץ. אולי יש דברים שאתה מעדיף לא להגיד”.

קורבנות אלימות מינית מרגישים לעתים שהם אינם רוצים לספר את הסיפור שלהם כדי שלא “לזהם” את 
בן שיחם. אם נראה לכם שהמרואיין שלכם מרגיש כך, הזכירו לו שאתם נמצאים כאן על תקן אנשי מקצוע, 
כדי לבצע משימה מסויימת, ושאין צורך שיתביישו לספר לכם על התעללות או לתאר לכם מצב מסויים. 
אתם יכולים גם להזכיר לקורבן מהי מטרת השאלות שלכם: אף שחוויות כאלה הן אוניברסאליות, למרבה 
הצער, הן אינן מעידות על המרואיין, ואינן חוקיות. מטרתכם איננה להסב לקורבן כאב, אלא לתעד את 
ההתעללות מתוך ניסיון להילחם נגדה. חלק מהתיעוד שלכם יכלול שפת גוף, כאמור לעיל: יתכן שאנשים 
המגוללים התעללות מינית ישנו את התנהגותם, ינמיכו קול או ישפילו עיניים. עליכם לכלול את הפרטים 

האלה בעדות.

סוגיות רבות הדורשות מחשבה עולות כשמדברים עם קורבן על התעללות מינית )למשל, איך לדבר על 
דפוסי התעללות שאינם אונס או מה לעשות אם המושג של הטרדה מינית אינו מוכר למרואיין(. אנו מפנים 

 .)vii( 99 כאן ל״פרוטוקול איסטנבול״ סעיף
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בכל מקרה, יש לכבד את החלטתו הסופית של הקורבן בנוגע לפרטים שהוא בוחר לחלוק ולא לחלוק אתכם. 
אף שאפשר לנסות לעודד או להרגיע אותו, ההחלטה — ותוצאותיה — אינן שלכם. שמרו על תקשורת פתוחה 

ומכבדת והשאירו לקורבן הזדמנות להעלות את הפרטים האלה בראיונות הבאים.

4.8   מה לעשות אם המרואיין אומר שהכול היה “בסדר”?
יכול להיות שלא אירע דבר יוצא דופן במהלך המעצר והחקירה. יכול גם להיות שהקורבן מאמין שפרקטיקות 
מסוימות הן חלק אינטגרלי מתהליך המעצר והחקירה, כולל פרקטיקות שאתם הייתם מסווגים כצורות 
אחרות של התעללות או עינויים. ייתכן גם שהקורבן עדיין לא בטוח אם אתם מעוניינים בפרטים או כמה 
מידע כדאי לו לחלוק אתכם. בקשו מן הקורבן לתאר בדיוק מה קרה לו. שאלו שאלות ספציפיות לפי הצורך 
— איך הוא הגיע מאתר אחד לאתר הבא? האם קרה לו משהו בדרך? האם מישהו דיבר אתו? ככל שיתווספו 

פרטים לסיפור, כך תבינו אותו יותר.

איך לוודא שקיבלתם את כל המידע   4.9
לעיתים קרובות, המידע שהראיונות מספקים חסר ואינו ליניארי, אלא מתפרש על פני תקופות ומקומות 

שונים.

“הבודק [העו”ד במקרה זה] נדרש לזכור שהצהרות הנוגעות למשך אירוע העינוי מפי קורבן העינויים 
הן סובייקטיביות ועשויות ללקות באי-דיוק, מכיוון שאי-התמצאות בזמן ובמקום במהלך עינויים היא 

תופעה שכיחה.”128

סעיף 142 ל”פרוטוקול איסטנבול” קובע כי קורבנות עינויים עלולים לחוות קשיים בתיאור העינויים לפרטי 
פרטים מכמה סיבות, ובהן:

גורמים במהלך העינוי עצמו כגון כיסוי עיניים, סימום, אובדן הכרה וכד’;א. 

חשש של הנשאל מלהציב את עצמו או אחרים בסכנה;ב. 

אי אמון באיש רפואה החוקר או המתורגמן;ג. 

ההלם הפסיכולוגי של עינויים וטראומה, כגון עוררות רגשית גבוהה וזיכרון פגום, תופעת לוואי של מחלות נפש ד. 
.)PTSD( הקשורות לטראומה כגון דיכאון והפרעת דחק פוסט-טראומטית

פגיעה נוירו-פסיכיאטרית בזיכרון כתוצאה מחבטות בראש, חנק, כמעט טביעה או הרעבה;ה. 

מנגנוני התמודדות הגנתיים כגון הדחקה או הימנעות;ו. 

סנקציות המקובעות בתרבות המאפשרים לחוויות טראומטיות להתגלות רק בתנאי סודיות מרביים.ז. 

מסיבות אלה עורכי הדין של הוועד סבורים שמומלץ לעבור על המידע בסיכום האירועים הראשוני ולהוסיף 
כמה שאלות הבהרה. אולם זכרו שתפקידכם להנחות את הראיון, ולא להכניס מילים לפיו של הקורבן.129

”פרוטוקול איסטנבול”, סעיף 141.  128
Torture Reporting Handbook, p. 42, ה”ש 106 לעיל.  129
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יציבה, קול ושפת גוף    4.10
זכרו לפנות לעציר ישירות — גם בשפת הגוף וגם בשיחה. אם הוא מדווח על שיטה מסוימת לפי הכינוי שלה 
)“בננה”, “טלפון”( או אם הוא מדווח על אמירות מיניות מרומזות או מפורשות, כדאי לבקש מהמתורגמן לתעד 

את הדברים מילולית, כלומר לצטט גם את המילים שהמרואיין השתמש בהן במקור וגם לתרגם אותן.

אם אתם משתמשים בשירותי מתורגמן, ודאו שתשומת הלב שלכם ממוקדת בעציר ולא במתורגמן. למשל, 
שבו מול העציר ולא מול המתורגמן ובזמן הראיון שאלו את העציר ישירות “מה הרגשת?”, ואל תפנו 

למתורגמן ותגידו “שאל אותו מה הוא הרגיש”.

רישום הדברים   4.11
זכרו לבקש רשות מפורשת לרשום הערות והסבירו מדוע אתם עושים זאת. אל תניחו שזה מובן מאליו. 

בסיטואציות מסוימות מן הראוי שלא לרשום הערות.130

השתדלו לתעד את הדברים בצורה יסודית ויעילה ולכלול כמה ציטוטים ישירים, בעיקר כשמדובר באירועים 
מורכבים או בחוויות סובייקטיביות )“הרגשתי שאני נחנק”(.

שימו לב גם לשפת גוף, לסימני תשישות, לצורת הדיבור ולתוכן: האם העציר הפסיק והיה זקוק לרגע כדי 
להתאושש כשסיפר לכם על אירוע קשה במיוחד?

ישנם אנשים העוברים לגוף שלישי רבים כשהם מגוללים זיכרונות טראומטיים במיוחד כדי להרחיק את 
עצמם מהזיכרון: “הכריחו הרבה אנשים שם לעשות דברים איומים”; “הם היו מרביצים לאנשים עד אובדן 
הכרה”. זו תופעה מוכרת, ופסיכולוגים עשויים לפרש אותה בהמשך הדרך ולהשתמש בה כדי לאשש את 
סיפור הקורבן. נסו להגביל את עצמכם לתיאור השינויים בלבד ולא להסיק מסקנות: תגובותיו החיצוניות של 
קורבן עשויות להיות מותנות תרבותית ומגדרית וייתכן גם שהן מושפעות מתגובות פסיכולוגיות מסוימות, 

כגון דיסוציאציה. אפילו דפוס התנהגות דוגמת בכי איננו נורמה אוניברסלית.

4.12   צילום תמונות וסוגי תיעוד נוספים להשלמת הדיווח בעל פה
כאשר מתאפשר, מומלץ לצלם תמונות או סרטונים של הסימנים הגופניים. במתקני כליאה ישראליים אסור 
לעורכי דין להכניס מצלמה או טלפון. במקרה כזה, אתם יכולים וצריכים לבקש מהרשויות המקצועיות 
לתעד אותם: בקשו מרשויות הכלא לצלם ולתעד את הפגיעות בכתב, ועדיף שאיש מקצוע מתחום הבריאות 

יעשה זאת.

סכנה לטראומה מחודשת   4.13
שיתוף אדם אחר בסיפור של כאב גדול ו/או השפלה אינו תהליך פשוט. ייתכן שהקורבן מעולם לא דיבר על 
חוויותיו קודם לכן או הסתיר את הפרטים; ייתכן שהעינויים הולידו תחושות בושה, אם בגלל דברים שאולץ 

שם, עמ’ 93-94.  130
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לסבול ואם בגלל דברים שעשה. בתרבויות מסוימות יש מגבלות חברתיות על הודאה בכאב: עצירים מסוימים 
יעדיפו להציג חזות של אומץ וחוסן. אחרים יעדיפו שלא להכביד על משפחה וחברים עם פרטים מעיקים. 
כל ההשפעות האלו פירושן שיתכן שאתם הראשונים אשר שומעים את הסיפור בשלמותו, בין שהתרחש 

לפני ימים או חודשים ובין שהתרחש לפני שנים.

ישנם פסיכולוגים הסבורים שתהליך השיתוף של חוויה טראומטית מסוג זה עשוי להיות טיפולי, כלומר, 
שהוא עשוי לעזור לאדם לעבור מ”קורבן” ל”שורד”. מניסיוננו, חלק מהקורבנות אכן חווים הקלה כשהם 
מספרים את הסיפור בסביבה בטוחה. אולם אפילו אצל קורבנות אלה, שחזור החוויה עלול לעורר תחושה 
שהם חיים אותה מחדש ולהעלות שוב חלק מאותם רגשות קשים. הקורבן עשוי לפרוץ בבכי במהלך הראיון 

או אחריו, לשקוע בדיכאון או לחוות החמרה בתסמינים בימים שאחרי הראיון.

אפשרויות ההתמודדות עם טראומה מחודשת תלויות במידה רבה בשאלה האם הקורבן כלוא או שוחרר. אם 
הקורבן בכלא, האפשרויות לעזור לו אחרי הראיון מוגבלות או לא קיימות. ייתכן שתרצו להזהיר את הקורבן 
מראש על היתכנות תגובה כזאת, כדי שיוכל להחליט החלטה מודעת. בתום הראיון נסו לנווט את השיחה 
למעשיו עכשיו: מה הוא מקווה להשיג על ידי כך שסיפר את המקרה שלו? האם חוויה זו יכולה לשמש כדי 
להשיג צדק, אישי או קהילתי? להשיג שחרור מהכליאה? כך תוכלו לעזור לקורבן לראות את עצמו כסוכן 
אקטיבי בסיפורו שלו. אם הקורבן אינו בכלא, ייתכן שתרצו ליצור אתו קשר אחרי ראיון קשה, כדי לבדוק 
מה שלומו. כדאי לשקול גם להפנות אותו לטיפול נפשי אצל אנשי מקצוע ואם אפשר, אצל מטפלים שיש 
להם ניסיון בעבודה עם קורבנות עינויים. עם זאת, הפניה כזו צריכה להיעשות בזהירות, משום שלקוחות 
מסוימים יירתעו מהרמיזה שהם זקוקים לעזרה. גם אם הקורבן לא ייענה להצעה, ההפניה יכולה לשמש 
כדי ליצור אוניברסליזציה למצבו: “אנשים רבים מרגישים קושי לספר את הסיפור... אחרים במצבך הרגישו 

ששיחה עם איש מקצוע עזרה להם”.

איך לסיים את הראיון?   4.14
כפי שהדגמנו באחד המקרים שלעיל, ייתכן שיהיה צורך לסיים את הראיון מוקדם מסיבות הקשורות לביטחון. 

במהלך הראיון העציר עשוי גם להפגין תגובות רגשיות, למשל לפרוץ בבכי, ויהיה צורך בהפסקות.

הביאו בחשבון תגובות רגשיות פוטנציאליות אחרי ראיון ו/או החמרה בתסמינים בימים שאחריו. קשה מאוד 
רגשית לדבר על עינויים, זהו תהליך בו פצעים נפתחים מחדש. כל התגובות האלה צריכות להשתקף בצורה 
שבה אתם מנהלים את הראיון: הכינו את העציר לסכנה של הבזקי זכרון וחשבו אם יש להפנותו לטיפול.131 
אם אתם שוקלים להגיש תלונה לרשויות, הסבירו את התוצאות הסבירות ואת מסגרת הזמן: כמה זמן ייקח 

ההליך המשפטי ומהן התוצאות הצפויות )ולא רק התוצאות הרצויות(?

לקראת סוף הראיון מומלץ להחזיר את השיחה לנושאים החשובים לעציר ולחיי היום יום שלו. אתם גם 
יכולים לשאול אותו אם הוא רוצה שתיצרו קשר עם משפחתו.

הודו לו על שחלק אתכם את סיפורו ותנו לו הזדמנות לשאול שאלות או להבהיר סוגיות.

הבהירו בצורה ברורה איזה מעקב צפוי ומתי תבקרו שוב. אל תבטיחו הבטחות שאינכם יכולים לקיים. האם 
אתם או מישהו אחר יחזור, ומתי? ביקורי המשך חשובים מאוד להבטחת הביטחון של העציר. הוועד מארגן 

”פרוטוקול איסטנבול”, סעיף 156.  131
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ביקור המשך כשיש הרגשה שהביקור הראשון לא היה שלם; כשעולה מידע חדש שיש לחלוק עם הקורבן; 
כשצריך להכין את הלקוח לתשאול או עדות; או כשאנו מרגישים שחלף זמן רב מדי בלי קשר.

עשויים  הביקור  לאחר  המרואיינים  בטיחות  להבטחת  חוזרים  ביקורים  ללא  חד-פעמיים  “ביקורים 
להיות מסוכנים. במקרים מסוימים ביקור בודד ללא ביקור חוזר עשוי להיות גרוע מהימנעות מביקור 
כלל. חוקרים המבקשים להיטיב עלולים ליפול בפח של ביקור בית כלא או תחנת משטרה ללא ידיעה 
ברורה של מעשיהם. הם עלולים לקבל תמונת מציאות לקויה ואף שקרית. הם עלולים להעמיד בסכנה 

אסירים שהם עשויים שלא לבקר בשנית.”132 

 Torture Reporting ישנם כמה מדריכים מצוינים המספקים טכניקות לניהול ראיון. הבולטים שבהם הם
Handbook ו”פרוטוקול איסטנבול”, שאנו ממליצים לקרוא )ראו רשימת קריאה מומלצת בנספח 3(.

שם, סעיף 127.  132
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פרק 5

ניסיונו של הוועד בעבודה עם 
אנשים מקבוצות פגיעות 

מבוא
מספר קבוצות פגיעֹות עלולות להיות בסיכון גבוה יותר לעינויים, יכולות לחוות את ההתעללות באופן אחר 
או מוגבר, ו/או להזדקק להתחשבות מיוחדת בעת ראיון על עינויים. עם קבוצות אלה נמנים ילדים, נשים, 

קשישים, אנשים בעלי מוגבלויות, זרים, מיעוטים אתניים ודתיים ולהט"בים. 

הדינים הבינלאומיים מספקים הגנות נוספות לכמה מהקבוצות האלה — למשל, האמנה בדבר זכויות הילד 
)שהיא lex specialis( וכמה עקרונות מנחים של האו"ם )ראו להלן(. גם ועדות ספציפיות של האו"ם עשויות 

להיות רלוונטיות, למשל, הוועדה לזכויות הילד.

פרק זה מבוסס על ניסיונו של הוועד, ולפיכך מתמקד בשלוש קבוצות פגיעות מסוימות: אנשים בעלי 
מוגבלויות, קטינים ונשים. לכל קבוצה פגיעות מיוחדת, וכל אחת מהן מוגנת על-ידי אמנות ועקרונות 

בינלאומיים ייחודיים.

אנשים בעלי מוגבלויות   5.1
יש להבין מוגבלות כמצב גופני ו/או מנטלי המקשה על יכולתו של אדם לתפקד יחסית לאדם ללא מצב זה. 
מוגבלויות מסוימות נראות לעין, ואילו אחרות עשויות להיות בלתי מובחנות או לא מאובחנות כראוי. פעמים 
רבות מוגבלויות פיזיות ברורות יותר ממוגבלויות נפשיות, וקורבנות רבים המתמודדים עם מוגבלות נפשית 
לא יזכו להכרה. שימו לב שלאנשים עם מוגבלויות גופניות ונפשיות יש צרכים שונים, ייחודיים ומורכבים, 
ולכן הקשיים הניצבים לפניהם בעת כליאה גדולים יותר. לפיכך, התעללות, תנאים בלתי אנושיים ואפילו 
עינויים של אנשים עם מוגבלויות יכולים לנבוע כתוצאה מהאפקט המצטבר של הזנחה, טיפול כפוי ו/או 

אי-יכולתן של רשויות הכלא לספק להם את היחס והטיפול להם הם זקוקים.

חשוב שתתוודעו לחקיקה האזורית, המדינתית והבינלאומית ולפסיקה הרלוונטית הנוגעות לזכויותיהם 
של אנשים עם מוגבלויות. אלה כוללים את אמנת האו”ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ואת 

הסטנדרטיים המינימליים מ-2015 )“כללי מנדלה”(, הקובעים בין השאר: 
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כי 	  שתבטיח  בצורה  אותם  ולהתאים  סבירים  מגורים  תנאי  לספק  כדי  ביכולתן  אשר  כל  יעשו  הכלא  רשויות 
לאסירים עם מוגבלויות גופניות, נפשיות או אחרות תהיה נגישות מלאה ואפקטיבית לחיי הכלא על בסיס שוויון 

זכויות )כלל 5 )2((;

מגבלותיו 	  או  הנפשית  מחלתו  וכיצד  האם  לשקול  הכלא  רשויות  על  משמעתיים,  צעדים  נקיטת  קודם 
ההתפתחותיות של אסיר תרמו להתנהגותו ולביצוע העבירה או המעשה שבגינם הוגש אישום משמעתי. רשויות 
הכלא לא יטילו עונש על שום התנהגות של אסיר העשויה להיות תוצאה ישירה של מחלתו הנפשית או מגבלותיו 

האינטלקטואליות )כלל 39 )3((;

עלול 	  מצבם  אשר  גופניות  או  נפשיות  מוגבלויות  עם  אסירים  של  במקרה  בידוד  בתנאי  כליאה  על  לאסור  יש 
להחמיר מצעדים כאלה. האיסור על כליאה בתנאי בידוד וצעדים דומים במקרה של נשים וילדים )כלל 45 )2((;

בעיות 	  ו/או  חמורות  נפשיות  מוגבלויות  כבעלי  שאובחנו  כאלה  או  פלילית  באחריות  נושאים  שאינם  אנשים 
המתאימים  הצעדים  ויינקטו  כלא  בבתי  יוחזקו  לא  מצבם,  של  החמרה  משמעה  כליאה  שעבורם  בריאותיות, 
להעבירם לשירותים של בריאות הנפש בהקדם האפשרי. באם יש צורך, אסירים אחרים עם מוגבלויות נפשיות 
ו/או בעיות בריאותיות יהיו תחת מעקב וטיפול במתקנים מיוחדים בהשגחתם של אנשי מקצוע מיומנים מתחום 

הבריאות. שירות הבריאות יספק את הטיפול הפסיכיאטרי לכל האסירים הזקוקים לטיפול כזה )כלל 109(.

יתכן שבמדינה או באזור שלכם ישנם ארגונים המתמקדים באנשים עם מוגבלויות בהם תוכלו להיעזר. זכרו, 
כפי שמפורט בפרק 1, ששיטות חקירה אשר אינן גורמות סבל חמור לאחרים עלולות להשפיע בצורה כזאת 

על אדם עם מוגבלויות.

עבור יחיד עם צרכים מיוחדים, סביר להניח שהמוגבלות הקיימת )ו/או בעיות הבריאות( יחמירו עקב הכליאה 
והיחס במאסר.

חשוב שתגיעו מוכנים לראיון ותכירו היטב את ההשפעות של עינויים ולצורות אחרות של התעללות על 
אנשים עם מוגבלויות. אם ניתן לעשות כן, שוחחו קודם עם משפחתו של הקורבן כדי להבין את ההיסטוריה 
הרפואית שלו ולקבל כל מידע אפשרי בנוגע למצבו לפני המעצר. לדוגמה, ייתכן שתצטרכו לתקשר עם 
הקורבן בכתב אם יש לו ליקויי שמיעה או דיבור, להקריא לו מסמכים משפטיים במקרה של עיוורון, או 

להקצות זמן ארוך יותר לראיון במקרה של מוגבלות שכלית.

תפקידם של רופאי הכלא חשוב במיוחד בהערכת הסיבה והתוצאה של המעצר והחקירה על בריאותו 
ושלומּותו של הקורבן. במקרים כאלה, מומלץ להשקיע מאמץ רב יותר כדי להשיג את התיק הרפואי 

והסוציאלי המלא של הקורבן מהרשויות הרלוונטיות.

ראיון
סטנדרטים בינלאומיים קובעים שאנשים עם מוגבלויות הם בעלי כשרות משפטית מלאה ויש להם זכות 
לקבל החלטות בענייניהם. אל תניחו שאתם מבינים את צורכי הקורבן ואת החשיבות של ההליך משפטי 
טוב ממנו. אלא אם מונה לו נציג משפטי, עליכם לקבל ממנו הסכמה מדעת בטרם תנקטו כל צעד משפטי 
כפי שהיתם עושים בכל מקרה אחר )ראו סעיף 4.3(. היו מודעים לעובדה שאנשים עם מוגבלויות נפשיות 
ושכליות עשויים להזדקק לזמן רב יותר כדי לתת את הסכמתם. ייתכן שתצטרכו לחזור על ההסבר, אולם 
כמו עם כל קורבן עינויים — אל תפעילו לחץ כדי לקבל הסכמה. בדומה, הסבירו את משמעות ההסכמה ככל 
הנדרש אם נראה שהקורבן מסכים מהר מדי. עליכם גם לשמור על סודיות ולא לחלוק שום מידע הנוגע 

למצב הקורבן ולתיקו המשפטי בלי הסכמתו המפורשת. 
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כמו תמיד, השתמשו בשיקול דעת וגלו רגישות. תנו לקורבן לתאר את מצבו הגופני ו/או הנפשי במילים שלו 
והשתמשו בטרמינולוגיה בה השתמש בבואכם לדבר על מוגבלותו. הקורבן עשוי לגלות הסתייגות משיחה 
על מוגבלותו מסיבות של בושה או חוסר אמון; במקרים אחרים ייתכן שלא יהיה מודע לכך לגמרי. במצב 

כזה מומלץ לכבד את גבולותיו ולרכוש את אמונו כפי שהייתם עושים במצב אחר )ראו פרק 4(. 

בעת הראיון הביאו בחשבון את הפגיעות המוגברת של אנשים עם מוגבלויות ואת הדרכים הייחודיות שבהן 
הם עלולים להפוך לקורבנות עינויים או צורות אחרות של התעללות. אנו ממליצים לשאול שאלות ספציפיות 
על קשייו של הקורבן בחקירה ולשאול על המציאות היום יומית שלו כעציר. זכרו שמקצת האנשים עם 
מוגבלויות חוו אפליה והתעללות כל חייהם ועל כן הם עשויים שלא לזהות את מצבם הנוכחי כעינויים או 
התעללות. חשוב אפוא ששאלותיכם גם יאמתו את טענותיו הספציפיות, וגם יאפשרו לכם להבין יותר את 

היחס הכללי שהוא מקבל מהרשויות.

בנוסף, עליכם לשאול שאלות ספציפיות הנוגעות למצבו הגופני והנפשי, לפני ואחרי הכליאה, ולהשתמש 
בקווים המנחים שהותוו בפרק 4. במדינות רבות מתקני הכליאה אינם מצוידים או מאוישים דיים כדי לענות 
על הצרכים הבסיסיים של עצירים עם מוגבלויות, והידרדרות מהירה יכולה להיות סימן להזנחה בנוסף 
לעינויים. בבואכם להעריך עינויים או צורות אחרות של התעללות, זכרו שאנשים עם מוגבלויות גופניות 
ונפשיות רגישים במיוחד לאיומים פסיכולוגיים ומניפולציות, ושנשים וקטינים עם מוגבלויות פגיעים במיוחד 

להתעללות במאסר, לרבות ניצול מיני.

בעת ראיון עם עציר עם מוגבלות גופנית )העשויה לכלול בין השאר ניידות פחותה, ראייה ושמיעה לקויות 
וקשיי דיבור( חשוב לשאול שאלות הקשורות לתנאים מרחביים וחברתיים יומיומיים. לדוגמה, ייתכן שעציר 
המתנייד בכיסא גלגלים אינו יכול להשתמש במקלחות באופן קבוע, או שעציר שראייתו ירודה אינו יכול 
לגשת לאזורים שמחוץ לתאו בלי עזרה. שאלותיכם צריכות להתמקד אפוא במענה של הרשויות לצרכים 
המיוחדים של העציר. ידוע גם שחוקרים מתנים לפעמים את זמינותם של עזרים )למשל, מכשירי שמיעה, 

קביים( בשיתוף פעולה.

כאשר מראיינים אנשים עם מוגבלות נפשית יש לתת את הדעת על היחס שהם מקבלים מרשויות הכלא, 
משום שטיפול רפואי כפוי, בידוד וכבילה ממושכים יכולים לעלות לכדי עינויים או צורות אחרות של 
התעללות )ראו הסטנדרטים המינימליים הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות(. אנשים עם מוגבלויות נפשיות 
נתונים בסיכון גבוה יותר לכבילה לפרקי זמן ארוכים, ובחלק ממתקני הכליאה משתמשים בשיטות אלה 
כחלופה לטיפול. נוהג זה אסור לפי הסטנדרטים הבינלאומיים והוא עלול לעלות לכדי עינויים. אנשים עם 
מוגבלות נפשית פגיעים במיוחד גם להשפעה של בידוד, ופרוטוקולים בינלאומיים קובעים שאסור לכלוא 
אותם בתנאי בידוד לעולם — לא במסגרת חקירה ולא בעת מאסר. עליכם גם להביא בחשבון שאנשים עם 
מוגבלות נפשית עשויים להיתקל בקשיים להביע את תלונתם בהליכים משפטיים, וכן שהם נוטים יותר 

להודאה תחת לחץ בעת חקירה אינטנסיבית.

עצירים עם בעיות נפשיות קודמות נתונים בסכנה גדולה יותר לפגיעה נפשית חמורה, והנטייה שלהם לנזק 
עצמי גבוהה יותר. עינויים ידרדרו את מצבם הנפשי אף יותר. במקרים כאלה דרושים ביקורים תכופים יותר, 
כדי לנטר את מצבו ושלומו של הקורבן ולהבטיח את נגישותו לצדק. תחושת המשכיות חשובה במקרים 

כאלה, ומומלץ שאותו עורך דין ייפגש עם העציר בכל פעם שפגישה כזאת מתאפשרת.
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מקרה מבחן
מ”א, גבר ישראלי המשותק בשתי רגליו, נעצר ונחקר בגין עבירות ביטחון. בתום יום 
החקירות הראשון הוא הסיע את כיסא הגלגלים שלו מחוץ לחדר החקירות ונאמר לו ללכת 
אחרי הסוהרים ולעלות לתאו במדרגות. כאשר שאל מ”א כיצד יוכל לעלות, ענו לו שעליו 
“לזחול”. אילו לא היה מ”א בעל מוגבלות, הייתה זו לכל היותר צורת דיבור לא נעימה. 
אולם בהינתן מוגבלותו והיעדר נגישות הציבה הנחיה פשוטה זו את מ”א בעמדה משפילה 

ומכאיבה, שללא ספק עונה על הקריטריונים של יחס משפיל ומבזה.

קטינים   5.2
ילדים הם קבוצה פגיעה עם צרכים ייחודיים ולכן בעלי סיכון גבוה יותר להיות נתונים לעינויים ולצורות 
אחרות של התעללות, כפי שהדגיש לאחרונה הדווח המיוחד של האו"ם לענייני עינויים.133 לפי האמנה בדבר 

זכויות הילד, “ילד” מוגדר ככל אדם מתחת לגיל שמונה עשרה.

מלבד האמנה בדבר זכויות הילד, ההגנות המשפטיות הספציפיות לילדים מנוסחות גם במספר סטנדרטים 
בינלאומיים, כגון: כללי האו”ם הבסיסיים לניהול בתי המשפט לנוער )Beijing Rules(; קווים מנחים של 
האו”ם למניעת עבריינות נוער )Riyadh Guidelines(; כללי האו”ם להגנה על קטינים שנשללה מהם חירותם 
 Bangkok( כללי המינימום של האו”ם לטיפול בנשים אסירות ואמצעים חלופיים למאסר ;)Havana Rules(

Rules(; וכללי האו”ם הבסיסיים בדבר היחס לאסירים.

כאשר עומדות על הפרק תלונות עינויים של קטינים, עליכם קודם כול ליצור קשר עם ההורה או האפוטרופוס 
של הקטין: הם האחראיים להגן על האינטרסים של הקטין וכל פעולה )למשל, ראיון עם הקטין, הגשת 
תלונה וכו’( חייבת להיעשות בתיאום אתם ובהסכמתם. עליכם גם להביא בחשבון את השפעותיהן הנפשיות 
והגופניות של ההפרות על הקטין )ראו פרק 1(. פרקטיקות רבות יכולות לעלות לכדי עינויים כאשר הן נעשות 
נגד ילד, אף שהן לא בהכרח יסווגו כך במקרה של שימוש נגד מבוגרים. לדוגמה, ילד עלול להרגיש מאוים 
בקלות רבה יותר או לחוות התעללות בצורה של כאב וסבל חמורים.134 נוסף על השימוש הישיר בעינויים, 

קטינים עלולים גם לשמש אמצעי לחץ נגד מבוגרים או להיאלץ לצפות בעינויים של מבוגר.

קווים מנחים ספציפיים על ניהול ראיון עם ילדים מופיעים ב- Torture Reporting Handbook )עמ’ -100
101( וב"פרוטוקול איסטנבול" )סעיפים 315–310(, הקובע:

לעינויים,  עד  שהיה  או  עינויים  עבר  כי  חשד  יש  אשר  ילד  של  הערכה  מבצעים  כאשר  כול,  “קודם 
בטחון במהלך ההערכה.  הוא חש  וכי  הילד מקבל תמיכה מאדם מטפל  כי  לוודא  איש הרפואה  על 
ייתכן והדבר יצריך נוכחות של הורה או מטפל שהילד סומך עליו במהלך ביצוע ההערכה. שנית, על 
איש הרפואה לזכור כי ילדים אינם מביעים את מחשבותיהם ואת רגשותיהם לעיתים תכופות בנוגע 
לטראומה באופן וורבלי, אלא יותר באופן התנהגותי. המידה שבה הילד יכול לתאר במילים מחשבות 
והשפעה תלויה בגיל הילד, ברמת ההתפתחות ובגורמים אחרים, כגון הדינמיקה במשפחה, מאפיינים 

אישיותיים ונורמות תרבותיות.”135

הדברים שלהלן מבוססים על ניסיון הוועד.

דוח מאת הדווח המיוחד של האו”ם לענייני עינויים ויחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים אחרים, ראו ה”ש 1.  133
שם, פסקה 33.  134

”פרוטוקול איסטנבול”, סעיף 311.  135
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בראיון, מטרתכם החשובה ביותר היא למזער את הנזק שעלול להיגרם לקטין בשל חשיפת הסיפור.

אם אין לכם את הניסיון המקצועי והיכולת הנדרשים כדי לראיין קטין, שקלו להעביר את התיק לעמית או 
לעמיתה. תוכלו גם להתייעץ עם אנשי מקצוע לפני הראיון ואם אפשר, לבקש מהם ללוות אתכם בפגישה. 
אם הקטין עדיין כלוא, נוכחות של הורה או אפוטרופוס במהלך הראיון בדרך כלל אינה אפשרית. אולם כאשר 
הדבר מתאפשר, נוכחות של הורה או אפוטרופוס הכרחית מבחינה משפטית ועשויה לעזור בהענקת תחושה 
של תמיכה וביטחון לקטין. מובן שאל לנוכחות זו להפריע לסיפורו ולא ללחוץ עליו לשנותו. רגישותכם 
להתנהגות ולתגובותיו של הקטין במהלך הראיון יאפשרו לכם להעריך אם עליכם לבקש מהמבוגר לעזוב 
את החדר. כיוון שמחויבותכם הראשונה היא כלפי הקטין ולרצונות ולאינטרסים שלו, במקרים רבים, לרבות 
כאשר מדברים על עינויים בעלי אופי מיני, כל חשיפה של הסיפור )כולל למשפחה( צריכה להישקל היטב 

לעומת תוצאות שליליות אפשריות.

הבהירות, המהימנות והאמינות של הקטין תלויות בגילו ובבגרותו: מומלץ שתתבוננו בהתנהגותו של הילד, 
גלו סבלנות והיזהרו במיוחד מהפעלת לחץ על מנת שיספק מידע.

סטנדרטים בינלאומיים מגדירים הגנות ספציפיות לילדים נגד עינויים וצורות אחרות של התעללות )ראו 
לעיל(. נוסף על כך, היו בקיאים בחקיקה המקומית החלה על מעצר וכליאה של קטינים, שיתכן והיא שונה 
מהסטנדרטים הבינלאומיים. חקיקה זו צריכה לכלול: הזכות להודיע להורים/ אפוטרופוס על המעצר, הזכות 
לנוכחות הורים/ אפוטרופוס בעת החקירה, והזכות להיחקר על ידי אדם שעבר הכשרה בחקירת קטינים. כל 

ההגנות הכלליות האחרות )המפורטות בפרק 1( חלות גם הן על קטינים, וחובה לשמור עליהן.

הפרת הגנות אלה היא פעמים רבות מרכיב במקריי עינויים של קטינים. אם זהו המקרה, ואם הקטין מעוניין 
להגיש תלונה לרשויות או לנקוט צעדים משפטיים אחרים )כמפורט בפרק 6 שלהלן(, יש לבקש תמיד את 
הסכמת האפוטרופוס. באם ביכולתכם ליצור קשר עם ארגון המתמחה בתמיכה בילדים בעתות משבר ואם 
הקטין והאפוטרופוס שלו מעוניינים בכך, קשר כזה עשוי לספק את התמיכה הנדרשת בעת התהליך )כמו 

גם סיוע בשיקום(. 

מקרה מבחן

פ"ס, בן חמש עשרה, נלקח למעצר מביתו באמצע הלילה. חיילים העירו אותו, בעטו בו 
ולקחו אותו לתחנת משטרה. במהלך חקירתו שני קצינים רמזו שוב ושוב להתעללות מינית 
ושאלו: "אתה יודע מה יקרה לנער כמוך בפנים?" אחרי כמה שעות אמר לו אחד החוקרים: 
זאת ההזדמנות האחרונה שלך", תוך מתיחת כפפת לטקס על ידו. פ"ס פחד להיאנס וחתם 

על הודאה.

לאחר מכן, כשפ"ס דיבר עם עורך דינו, הוא השמיט את הפרטים האלה. בהמשך הסביר 
שהוא חשב שמותר לחיילים להכות אותו. הוא גם התבייש שנכנע לפחד שלו אף שבפועל 
לא התרחש, לדעתו, משהו גופני. גילו של פ"ס וחוסר הניסיון שלו היו גורמים מכריעים 
בדרך שבה הבין את הסיטואציה וכן בכוח שהופעל ובסבירות האיומים. אדם מבוגר היה 
אולי מבין את הניסיון להפחיד אותו ומתמודד עם המצב אחרת; בן חמש עשרה חווה את 
האיום כסכנה נוכחת ואמתית ולכן חווה כאב וסבל קיצוניים. המפתח כאן היה יכולתו של 
עורך הדין לגרום לפ"ס להיפתח באמצעות שאילת שאלות מדויקות ומפורטות ומתן זמן 

לספר את סיפורו ולבנות אמון בינו לבין הקטין.
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נשים   5.3
“בעוד שכל בני האדם שנשללת מהם חירותם פגיעים, קבוצות מסוימות נתונות בסיכון מיוחד. האפליה 
שעדין  סוהר,  בתי  כגון  כליאה  במקומות  יותר  עמוקה  בכללותה  בחברה  עמה  מתמודדות  שנשים 

מתוכננים ומנוהלים ברובם בשביל גברים, על ידי גברים.”136

מבוא
בארבעים ושש השנים האחרונות עצרו הרשויות הישראליות כעשרת אלפים נשים פלסטיניות.137 אף על פי 
שרבים מהצרכים של עצירות זהים לאלו של עצירים, ישנם צרכים ייחודיים לנשים. ייחודיות זו מתבטאת 
בצרכים בסיסיים רבים, ובהם: טיפולי בריאות גופנית ונפשית, תנאים היגייניים, לידה והיריון בכלא, ורגישות 

מגדרית מיוחדת לביגוד, איכות המזון, קשר עם העולם שבחוץ, צפיפות יתר בתאים ועוד.

נשים כלואות נמצאות בסיכון גבוה יותר לצורות ממוגדרות של עינויים והתעללות, לדוגמה אונס, התעללות 
מינית, אלימות כלפי נשים הרות והתעללות נפשית ומילולית. הוועד נתקל במקרים שנשים פלסטיניות 
שהוגדרו “אסירות ביטחוניות” חוו אלימות גופנית ומילולית, מניעת היגיינה אישית בזמן הווסת )כלומר, 
רחיצה וגישה למוצרים סניטריים(, הטרדות באמצעות קרבה פיזית יתרה, ניצול בני משפחה לשם הפעלת 
לחץ נפשי, מניעת שינה ותנוחות איזוק מכאיבות. זאת ועוד, מתקני כליאה ישראליים אינם מכבדים, ככלל, 
את הצרכים המיוחדים של נשים כלואות, כפי שאלה באים לידי ביטוי בנורמות משפטיות למיניהן )ראו 

להלן(. כפי שסוכם במחקר של הוועד על אסירות פלסטיניות:

אין הם  והכלא הישראליים אינם אחידים, באף מקרה  והמעצר בבתי המעצר  “בעוד שתנאי המאסר 
נשים  וזכויותיהן של  צורכיהן  את  ואינם מספקים  הבינלאומיים,  עם הסטנדרטים  אחד  בקנה  עולים 

אסירות בכלל ואסירות פוליטיות פלסטיניות המסווגות כאסירות “ביטחוניות” בפרט.138

ניסיון הוועד אף מראה שנשים פלסטיניות שנכלאו בבתי סוהר ישראליים נוטות פעמים רבות להסתייג 
מהגשת תלונה.139 נוסף על אי-האמון שהן רוחשות למערכת והחשש שלהן מהטרדה — אותה חווים כל 
העצירים הפלסטינים — המונעים בדרך כלל הגשת תלונות, אסירות פלסטיניות נתקלות גם בקשיים בדיווח 
ובתלונות על עניינים אינטימיים )לדוגמה, צרכים גניקולוגיים, תנאי היגיינה( ועניינים רגישים אחרים 
הקשורים לגוף האישה ולמיניותה. תלונות מסוג זה, הנחשפות בזירה הציבורית הפלסטינית, השמרנית 

ברובה, עלולות לגבות מחיר חברתי כבד. נקודה זו עשויה להיות רלוונטית גם במקרים אחרים.

סוגיות המפתח שלהלן חשובות בתיעוד מקרים שנשים מעורבות בהם:

מודעות לסטנדרטים המשפטיים הבינלאומיים הספציפיים הנוגעים לעצירות, נוסף על הסטנדרטים המשפטיים 	 
הכלליים הנוגעים לכלל העצירים )ראו פרק 1(;

 :DIGNITY )2014(, Conditions for Women in Detention: Needs, Vulnerabilities and Good Practices, available at  136 
https://dignityinstitute.org/media/2065759/pubseriesno7_wid_final_0814.pdf

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל )2013(, מעדותה של אסירה פלסטינית, עמ’ 5,   137
pdf.2013-מעדותה-של-אסירה-פלסטינית-יוני/http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09

שם, עמ’ 8.   138
שם. מתוך עשרים ותשע אסירות, שכל אחת מהן הייתה נתונה לעינויים או צורות אחרות של התעללות במהלך חקירתה, רק תשע בחרו   139

להגיש תלונה רשמית נגד הרשויות שהיו אחראיות למעצר, לחקירה ולמאסר שלהן.

https://dignityinstitute.org/media/2065759/pubseriesno7_wid_final_0814.pdf
http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/<05DE><05E2><05D3><05D5><05EA><05D4>-<05E9><05DC>-<05D0><05E1><05D9><05E8><05D4>-<05E4><05DC><05E1><05D8><05D9><05E0><05D9><05EA>-<05D9><05D5><05E0><05D9>-2013.pdf
http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/<05DE><05E2><05D3><05D5><05EA><05D4>-<05E9><05DC>-<05D0><05E1><05D9><05E8><05D4>-<05E4><05DC><05E1><05D8><05D9><05E0><05D9><05EA>-<05D9><05D5><05E0><05D9>-2013.pdf
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מודעות לנהלים המדינתיים הרלוונטיים, לרבות נוהלי הכלא;	 

מודעות לשיטות העינויים וההתעללות הרווחות כלפי עצירות )ראו פרק 2(;	 

הכנה מיוחדת לראיון עם עצירה, כולל ידע הנוגע לרקע התרבותי והחברתי שלה )ראו פרק 3(;	 

כישורי ניהול ראיון עם עצירות ומודעות לצרכים הייחודיים של נשים.	 

סטנדרטים משפטיים בינלאומיים
הסטנדרטים המשפטיים הבינלאומיים שנידונו בפרק 1 רלוונטיים לכל אדם כלוא. בעת החלת הסטנדרטים 
האלה יש להביא בחשבון את המציאויות והצרכים הייחודיים לעצירות כפי שמנוסחים ב”כללי בנגקוק” — 
כללי המינימום של האו”ם לטיפול בנשים אסירות ואמצעים חלופיים למאסר )Bangkok Rules, אומצו על 
ידי האספה הכללית בדצמבר 2010( — וכפי שמופיע באיסור הבסיסי על אפליה. סטנדרטים בינלאומיים 

מחייבים אחרים כוללים את האמנה בדבר ביטול האפליה נגד נשים לצורותיה.

בנוגע לקווים מנחים לא מחייבים שיש להטמיע בחוקים ובנהלים מקומיים, “כללי בנגקוק” הם הצעד 
החשוב ביותר שנעשה לסגירת פער במסגרת הבינלאומית, והם מספקים הנחיות להתמודדות עם אפליה 
נגד נשים ונוגעים ישירות בצרכים הייחודיים להן. “כללי בנגקוק” מנסחים נהלים ספציפיים לנשים כלואות, 
המשלימים את הסטנדרטים המינימליים ואת הסטנדרטים המשפטיים המחייבים. לדוגמה, האיסור על 
שימוש באמצעי כבילה על נשים במהלך היריון, לידה ואחרי לידה מופיעים בכלל 24 ב”כללי בנגקוק” ובכלל 

48)2( של הסטנדרטים המינימליים.

כללים אלה מתמקדים ספציפית בצרכים המיוחדים של עצירות בתחומים כגון טיפול רפואי, היגיינה, ענישה 
ומגע עם העולם שבחוץ, לרבות ילדיהן. כלל 23 ב”כללי בנגקוק”, למשל, קובע ש”סנקציות משמעתיות 

לאסירות לא יכללו איסור על מגע עם המשפחה, לרבות עם ילדים”, בעוד כלל 1 קובע ש:

“כדי להחיל את עקרון אי-האפליה, המגולם בכלל 6 בסטנדרטים המינימליים לטיפול באסירים ובכלל 
6 בכללי בנגקוק, יש להביא בחשבון את צורכיהן הייחודיים של אסירות ביישום הכללים. מענה על 

צרכים אלה למען שוויון מגדרי איתן לא ייחשב לצורה של אפליה”.

כלל 54 קובע ש:

“רשויות הכלא יכירו בעובדה שלנשים אסירות יש צרכים ייחודיים הנובעים מן הרקע הדתי והתרבותי 
שלהן, והן עלולות לחוות צורות רבות של אפליה בגישתן לתכניות ושירותים הקשורים למגדר ותרבות. 
בהתאם, רשויות הכלא יספקו תכניות ושירותים מקיפים הנותנים מענה על צרכים אלה, בהתייעצות 

עם האסירות עצמן ועם הקבוצות הרלוונטיות”.

תחומים רגישים מרכזיים לאסירות כוללים: קבלה וסיווג; תנאים גופניים וחומריים; ביטחון והגנה; טיפול 
רפואי, מידע ותלונות; קשר עם העולם שבחוץ; עבודה, השכלה ופנאי.140

לדיון נוסף על הסטנדרטים המשפטיים הרלוונטיים ראו:DIGNITY, Conditions for Women in Detention, ה”ש 136 לעיל.   140



63

ת
עו

גי
 פ

ת
צו

בו
ק

ראיונות עם נשים
ההמלצות הבאות מבוססות על ניסיון עורכי הדין של הוועד שראיינו אסירות פלסטיניות. הפרקטיקה 

וההנחיות הבינלאומיות הטובות ביותר לניהול ראיון עם נשים כלואות מופיעות במדריכים הבאים:
פרוטוקול איסטנבול141	 

 	Torture Reporting Handbook

 	 International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict: Basic  
Standards of Best Practice on the Documentation of Sexual Violence as a Crime under International Law

 	I 142 Istanbul Protocol Handbook 

ניסיון הוועד מראה שביקורים שבמהלכם נותנות אסירות פלסטיניות עדות לעורכי דין מתרחשים בתנאים 
קשים. פעמים רבות, מחיצת הזכוכית בין עורך הדין לאסירה יוצרת קושי לבנות אמון ומעמידה מחסומים 

נפשיים, המלווים בפחד שמתן העדות יהפוך למעין “סיטואציית חקירה שנייה”.143

מי צריך לערוך את הראיון?
תמיד יש להביא בחשבון את הרקע החברתי והתרבותי של העצירה, במיוחד כאשר מראיינים נשים מחברות 
מסורתיות. ייתכן שיהיה זה בעייתי שגבר יראיין אישה שחוותה עינויים או צורות אחרות של התעללות, 
ועדיף שהראיון יתבצע על-ידי מראיינת. עם זאת, ניסיון הוועד מראה שהתאמת מינו של המראיין למינו 
של המרואיין לא בהכרח תניב יחסי אמון )ראו פרק 3( — בעיקר כאשר קיים שוני תרבותי, אתני ו/או 
מעמדי. לדוגמה, אישה דתייה עשויה להרגיש נוח יותר לדבר עם גבר מרקע דומה מאשר עם אישה חילונית 
ו”מערבית”. תמיד חשוב להתחיל את הראיון בקבלת הסכמה מדעת. כך, אם עורך דין עורך ביקור אצל עצירה, 
עליו לשאול אותה בתחילת הראיון אם היא מסכימה לראיון או אם יש נושאים שהיא מעדיפה לדבר עליהם 
עם עורכת דין עמיתה. אם לא התקבלה הסכמה מדעת מסיבה זו אל תתחילו בראיון, אלא בקשו להעביר 

את התיק לעורכת דין וַידעו את העצירה בנודע לצעדים הבאים.

הסכמה מדעת
כאמור בפרק 3, עליכם לקבל הסכמה מדעת כדי לערוך את הראיון עם העצירה. משמעות העניין היא 
שבבואכם להסביר אילו צעדים כרוכים בתהליך התיעוד ואיזה שימוש ייעשה בתיעוד, עליכם להביא בחשבון 

את הצרכים הייחודיים לנשים )לדוגמה, סיכון מוגבר לסטיגמטיזציה חברתית(.

העצמה
נשים שסבלו מעינויים, בעיקר מהתעללות מינית, נוטות לפחד להביע את עצמן. נסו לטפח אמון על ידי 
העצמתה, הדגשה שהראיון סודי ושרק היא יכולה להחליט עם מי לחלוק אותו. החשיבות הטמונה בהעצמת 
הלקוח צריכה תמיד להיות שיקול מרכזי בבואכם לראיין קורבנות עינויים; אולם שיקול זה חשוב עוד יותר 
כשמדובר בנשים, שעלולות להיות פגיעות במיוחד. עצם השמעת הסיפור עשויה להיות אבן דרך חשובה, 
בלי קשר לתוצאה, משום שיש בפעולת הסיפור זיהוי ותיקוף של החוויה. חשוב להבהיר שמה שקרה אינו 

באשמתה, לדוגמה על ידי אוניברסליזציה של ההתעללות )"דברים כאלה קרו גם לנשים אחרות..."(.

אם הפרטיות מופרת בזמן הראיון, למשל אם מישהו מרשויות הכלא נוכח, אתם יכולים לסיים את הראיון 
ולבקש לקבוע מועד אחר.

סעיפים 154, 270.  141
 :REDRESS )2015(, Istanbul Protocol Handbook, available at  142

 http://www.redress.org/downloads/country-reports/Istanbul%20Protocol%20Handbook.pdf
הוועד, מעדותה של אסירה פלסטינית. ה”ש 137 לעיל.   143

http://www.redress.org/downloads/country-reports/Istanbul Protocol Handbook.pdf
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שאלות
בניסוח שאלותיכם הביאו בחשבון את הרקע התרבותי ואת השקפת עולמה של העצירה. לדוגמה, נשים 
מסוימות יענו בשלילה על השאלה אם הן נאנסו או עברו הטרדה מינית, אולם אם תנסחו את השאלה אחרת 

— למשל “האם גבר נגע בך בניגוד לרצונך?” — ייתכן שהתשובה תהיה “כן”.

שאלותיכם צריכות להביא בחשבון את ההיבט המגדרי של החקירות והמאסר. יש לשים דגש מיוחד על 
סוגיות הקשורות להתעללות מינית ולתנאי המאסר. לדוגמה, במדינות רבות, וגם בישראל, נשים נחקרות 
דרך קבע בידי חוקרים גברים, עובדה המגבירה את הסיכון להתרחשותה של התעללות מינית ומעמיקה את 

החרדה והפחד מפניה.

מאחר שפגיעה מילולית במהלך חקירה עלולה להתפרש כאיום בהתעללות מינית, הקפידו לשאול את 
העצירה באילו מילים השתמשו בדיוק ומה היה המרחק הפיזי בינה לבין החוקר באותו רגע )משום שקרבתו 

של החוקר עלולה להצביע על הטרדה מינית(.

עליכם לשאול אותה אם התירו לה לשמור על קוד הלבוש שלה ואם פרטיותה נשמרה בעת החקירה, משום 
שלבושה של אישה עשוי להשפיע על תחושת הכבוד העצמי שלה, במיוחד בחברות מסורתיות. במקרים 

רבים הורדה בכפיה של כיסוי הראש שוות ערך להפשטה:

פלסטינית  כאישה  קשות  נפגעתי  הראש,  כיסוי  את  ללבוש  ממני  מנעו  החקירה  תקופת  כל  “לאורך 
וכאדם דתי.”144

עצירות נתונות גם לאיומים שתמונות “מרשיעות” שלהן יפורסמו ברבים.

במהלך הראיון מומלץ לשאול את העצירה על מצב בריאותה לפני ואחרי הכליאה. תסמינים רבים יכולים 
להצביע על בריאות ירודה הנובעת מתנאי הכליאה. שאלות על טיפול גניקולוגי ואם היא מרגישה נוח עם 

מינו של רופא או רופאת הנשים חשובות אף הן.145

הנורמות הבינלאומיות קובעות שיש לספק את הצרכים ההיגייניים של נשים כלואות. היעדר מענה לצרכים 
היגייניים אישיים עשוי לעלות לכדי צורה אחרת של התעללות כשלעצמה.

התביישתי  ואני  הספיקו  לא  התחבושות   — נסבל  בלתי  נפשי  למצב  הגעתי  המחזור,  באמצע  “הייתי 
לבקש מהסוהרת. לא ידעתי באיזו שפה לפנות אליה ובאיזה אופן. התביישתי גם כי לא הרגשתי בנוח 

לדבר עמה על צרכיי האינטימיים.”146

נוסף על כך, נשים פגיעות במיוחד למחלות מסוימות העלולות להתפתח עקב תנאי היגיינה ירודים ומחסור 
במוצרים סניטריים.147

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לנשים הרות, נשים מיניקות ואימהות עם ילדים בכלא. יש לוודא כי 
הסטנדרטים המשפטיים הבינלאומיים הנוגעים לקבוצה ספציפית זו מכובדים. שיטות כבילה חשובות 
במיוחד, )לדוגמה: כפיתה היא שיטה רווחת נגד עצירות פלסטיניות(; גודל התא והצפיפות בו, וכמות המזון 

ואיכותו.148

שם, בעמ’ 10.   144
.The Bangkok Rules, Rules 6-18; The Mandela Rules, Rules 24-27  145

הוועד, מעדותה של אסירה פלסטינית, ה”ש 137 לעיל בעמ’ 19.   146
.The Bangkok Rules, Rule 5; The Mandela Rules, Rule 18  147

.)The Bangkok Rules, Rules 15, 22, 39, 42, 48–52, 64; The Mandela Rules, Rule 48)2  148
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מעקב
כשאתם מייעצים לעצירה להגיש תלונה או לפרסם את סיפורה בתקשורת, חשוב גם להסביר את המשמעויות 
החברתיות האפשריות של חשיפה כזאת. עליכם להגן על זהותה בכל עת ולספר את סיפורה בדרך שלא 

תזהה אותה.

להלן דוגמה לעדות מאסירה פלסטינית, שנכללה בפרסום ושימשה לצורכי סנגּור:

בידוד  בתא  הוחזקתי  נסבלים,  בלתי  היו  הכליאה  ותנאי  כשלעצמה,  קשה  הייתה  החקירות  “תקופת 
שקירותיו מחוספסים בצבע אפור, המיטות היו מבטון ללא מזרן, נאלצתי לשים שמיכה במקום מזרון. 
המזגן פעל בטמפרטורה נמוכה מאוד, רעדתי מקור בלילות. אור התא היה בוהק בצבע אדום ופעל 
באופן מתמיד. בתא בו הייתי השירותים היו ג’ורה והמקלחת הייתה מחוץ לתא כאשר אין מים חמים 

זורמים בה כלל.”149

הוועד, מעדותה של אסירה פלסטינית, ה”ש 137לעיל בעמ’ 10.   149
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פרק 6 

הצעדים הבאים בתהליך התיעוד: 
איסוף ראיות להליך משפטי 

וסנגּור

מבוא
נניח שבמהלך הראיון )או הראיונות( הקורבן סיפר לכם את סיפורו ונתן הסכמה מדעת להמשיך את תהליך 
התיעוד — לאסוף ראיות נוספות ובסופו של דבר להגיש תלונה משפטית. אם אין הסכמה מדעת, אינכם 

רשאים לנקוט צעדים נוספים.

פרק זה מספק הנחיות לצעדים הבאים בתהליך התיעוד:

כיצד לאסוף ראיות נוספות	 

סידור כרונולוגי של העובדות	 

ראיונות עם עדים	 

לכל מקרה נסיבות ואתגרים ייחודיים לו, ומשימת איסוף הראיות הנוספות אינה פשוטה. במקרים מסוימים 
לא תהיה לכם גישה לראיות אחרות — לדוגמה, אם הקורבן עבר עינויים במדינה שלישית. יתכן גם שלא 
תתאפשר לכם גישה למסמכים רלוונטיים בשל שיקולים ביטחוניים; שלא תתבצע בדיקה פורנזית על ידי 
מומחים עצמאים, או שאיכות הדוח הפורנזי תהיה ירודה ותעמוד בסתירה להצהרתו של הקורבן. קושי 
רווח בישראל נובע מן העובדה שהתיק הרפואי של הקורבן אינו מכיל שום סוג של מידע הנוגע לאלימות 
שהוא חווה. מחקר שעשה הוועד העלה שרק במקרה אחד מתוך יותר ממאה הכיל התיק הרפואי הערכה 

על אלימות כלפי הקורבן מצד הממונים.150

היעדר ראיות נוספות אין פירושו שהתלונות בדבר עינויים ייחשבו לבלתי מבוססות. הצהרתו של הקורבן 
עצמו — הנתמכת בסופו של דבר בראיות נסיבתיות )לדוגמה, פרסומים של ארגונים לא ממשלתיים המדווחים 
על שכיחותן הגבוהה של שיטות עינויים מסוימות בהסכמת המדינה ומתן חסינות ממסדית( — עשויה 

להספיק כדי לבסס את הטענות.

הוועד ורל”א, להקדים תרופה למכה, ה”ש 27 לעיל.   150
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בניסיונכם לחזק את התיעוד, הביאו בחשבון את רווחתו של הקורבן בהתאם למשאבים הקיימים במדינה 
שלכם. בישראל, לדוגמה, אין לאסירים כל גישה לשיקום אחרי עינויים, אולם אם יש באפשרותכם לספק 

לקורבן שירותי שיקום מסוג זה בהקשר המקומי שלכם, הם יכולים להיות חלק אינטגרלי מהתהליך.

6.1  עדות הקורבן ואיסוף ראיות אחרות במהלך הראיון
כאמור בפרק 4, הקורבן עשוי להיות מבולבל ביחס לכלל האירועים וחסר אוריינטציה. העדות שלו עשויה 
אפוא להכיל חזרות או להיות נטולת סדר לוגי וכרונולוגי. עם זאת, טכניקות ניהול הראיון עשויות לסייע 

לכם להשיג פרטים מדויקים יותר בנוגע להתרחשויות השונות.

ייתכן גם שהצלחתם לצלם תמונות ולאסוף מידע על סימנים חיצוניים לעינויים או צורות אחרות של 
התעללות שיש לאמת בעזרת בדיקות נוספות )ראו להלן(. זכרו שהיעדר ראיות גופניות אין משמעו שלא 

התרחשו עינויים, כפי שקובע “פרוטוקול איסטנבול”:

“במידה שקיימת ראיה גופנית לעינויים, היא מספקת הוכחה מאשרת חשובה שהאדם אכן עונה. אולם, 
היעדר עדות גופנית כזו אינו צריך להתפרש כראיה שהעינויים לא התרחשו, מכיוון שפעולות אלימות 

כאלה כנגד אנשים, לעתים קרובות, אינן משאירות סימנים או צלקות קבועות”.151

חשוב להמשיך ולהעריך את אמינות הסיפור של הקורבן. מקרה המבחן שלהלן מדגים מקרה שבו הקורבן 
סבל מפגיעה נפשית שגרמה לו לספר סיפור מוטעה:

מקרה מבחן
ג"א הוא בחור פלסטיני צעיר מחברון. בראיון עם עורך דין של הוועד אחרי שחרורו מהכלא 
הוא סיפר שנעצר במרכז חברון תוך כדי שימוש באלימות פיזית רבה, כולל שימוש חוזר ונשנה 

באקדח טייזר.

ג"א סיפר לנו שלקחו אותו לתחנת משטרה, שאזקו אות ושירו בו שוב ושוב בטייזר. בראיון 
עם רופא ופסיכיאטר, שנתבקשו לכתוב הערכה על סמך "פרוטוקול איסטנבול", נראו וצולמו 
סימני כוויות ברורים. הכוויות עלו בקנה אחד עם הסיפור שלו והיו אופייניות לשימוש בטייזר. 

ג"א אובחן גם כסובל מפרנויה קשה, והוא העיד שהיא התחילה אחרי המעצר.

הוועד עמד להגיש תלונה, אולם במהלך שיחה עם עורך דינו מטעם הסנגוריה הציבורית 
נתגלה שיש סרט וידאו של המעצר, והוועד קיבל אישור לצפות בו. סרט הווידאו הראה את 
ג"א בעיצומו של התקף פסיכוטי, מכה את כל מי שניסה להתקרב אליו, בועט בשוטרים ומפיל 
אותם ומנקב חורים בקירות באגרופיו. אמנם אכן נעשה שימוש באקדחי טייזר נגדו, אך הוא 

התרחש לפני שהוא נאזק והיה חלק מהמאמץ להכניע אותו.

כלומר, הווידאו חשף שסיפורו של ג"א אינו מדויק. אי-דיוק זה קיבל תימוכין מראיות נוספות 
שהראו כי ג"א סובל מהפרעה פסיכיאטרית חמורה ואובחן לפני מעצרו כחולה סכיזופרניה.

פרוטוקול איסטנבול, סעיף 161.  151
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סידור כרונולוגי של העובדות   6.2
הקדישו את הזמן הנחוץ לארגון כרונולוגי של הסיפור ושימו דגש על שלבי הסיפור — המעצר, ההסעה אל 
מתקן הכליאה, החקירה המאסר והאתרים השונים שבהם התקיימו. סביר להניח שפרטים רבים יובהרו ומידע 
חדש יעלה ככל שתאספו עוד ראיות, תראיינו עוד עדים ותאמתו מסמכים. בסוף התהליך אמור להיות לכם 

מושג ברור על סדר האירועים ועל הקשר בין כל שלב ושלב.

ראיונות עם עדים  6.3
כעורכי דין עליכם לנסות ולזהות כל עד פוטנציאלי העשוי לשפוך אור על סיפורו של הקורבן ולספק ראיות 
לאימות טענותיו. שקלו אילו צעדים תוכלו לנקוט כדי לאמת או לאשר את סיפורו של הקורבן. אילו ממצאים 
תוכלו לאסוף? המעצר יכול היה להתרחש בכל מקום וייתכן שהיו עדים לו בני משפחה, חברים, עוברי אורח 
או אחרים. לעומת זאת לשלבים האחרים — הזמן שהקורבן הוחזק בידי הרשויות )כלומר, ההסעה, החקירה 

והמאסר( — העדים היחידים הם בדרך כלל רק עצירים אחרים ועובדי רשויות הבטחון.

עדים עצמאים
כיוון שיעילות הצעדים המשפטיים הבאים שלכם תלויה בדיוק ובמהימנות של הנתונים שתאספו, חיוני 

שתביאו בחשבון כל אדם שיתכן והיה נוכח ועד לאירועים בכל אחד משלבי הסיפור. 

עורכי דין של הוועד שמעו מידע חדש כשראיינו בני משפחה שהיו עדים להפרות לכאורה. למשל, עד עצמאי 
עשוי לתאר הפרה נוספת ולהצביע על ראיות. גם לשותפים לתא או עצירים אחרים עשוי להיות מידע חשוב 

המאמת את עדות הקורבן.

הראיון עם העדים צריך להתנהל בהתאם לקווים מנחים מקצועיים )ראו פרק 4(, והוא דורש הסכמה מדעת 
שתשמש להליכים משפטיים בהמשך. יש גם להעריך את הסיכונים האישיים שנידונו בפרק 3; אף על פי 
שהמדינה מחויבת להגן על עדים )סעיף 13 באמנת האו”ם נגד עינויים(, מתן עדות מציב עדים בעמדה 

פגיעה.

למידע נוסף על ראיון עדים עצמיים, ראו: Torture Reporting Handbook )עמ’ 112(.

סוהרים ואנשי מקצוע העובדים בבתי סוהר
סוהרים או עובדי רשויות בטחון אחרים שליוו את הקורבן ממתקן החקירות לבית הסוהר ועובדים אחרים 
בבתי הסוהר עשויים להחזיק במידע חשוב בנוגע למיקום ולשעה שבהם התרחשו שלבים שונים של הליך 
הכליאה, ובסופו של דבר, בנוגע לאירועים עצמם. אולם ישנן בעיות ומכשולים שיש לשקול היטב לפני כל 

ראיון עם עובד ציבור:

הסיכוי שתצליחו לזהות את אנשי הבטחון שהיו בתפקיד בשלבי הכליאה השונים והסיכוי שאלו יסכימו להעיד 	 
נגד עמיתיהם קלוש.

פנייה לעובדי ציבור עלולה להגדיל את הסיכון לפעולת תגמול מצד הרשויות.	 
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הוועד אינו נוהג לפנות לעובדי ציבור ולבקש מהם עדות. באופן תיאורטי אפשר היה לנסות ולקבל עדות 
מהמבצעים לכאורה, אך מנסיוננו, בפועל זו אינה גישה בת ביצוע.

עובדי ציבור אחרים
יתכן שעובדי ציבור אחרים פגשו את הקורבן בנקודה חשובה והיו עדים למצבו הרפואי או לשלומּותו הנפשית 

)לדוגמה: עובדים בבתי המשפט ושופטים(.

אנשי מקצוע מתחום הבריאות
אנשי מקצוע מתחומי הבריאות )לדוגמה, בבתי סוהר, בבתי חולים ציבוריים או בצבא( שבדקו את הקורבן 
יכולים להעיד על מצבו הגופני או הנפשי. אנשי מקצוע אלו שבאים במגע עם כלואים לפני החקירה, במהלכה 
ואחריה עשויים להיות בעלי ראיות חשובות במיוחד מאחר שלעתים קרובות הם האנשים היחידים שפוגשים 
את העצירים מלבד החוקרים והם עשויים להיות עדים לפגיעות שקרו במהלך החקירה. למרבה הצער, חרף 
מחויבותם של אנשי בריאות לתעד עינויים וצורות אחרות של התעללות ולדווח עליהן, מניסיון הוועד עולה 

שהם עושים זאת רק לעתים נדירות:152

ג"מ מג'נין )יליד 1980( נעצר באפריל 2010. חיילים התפרצו לחדרו והחלו להכות אותו עם 
נשקם. אחד החיילים תפס לו את הזרוע בחוזקה רבה עד שכתפו זזה ממקומה. ג"מ איבד 
את הכרתו וכשהתעורר מצא את עצמו במרפאה. לאחר מכן הוא הוחזק במתקן המעצר 
"קישון", שם סיפר לרופאים את אשר ארע. אף על פי כן, בתיק הרפואי שלו ציין הרופא 
שג"מ סובל מכאבים בכתף הימנית. כך, הרופא נמנע מלתעד שג"מ היה מחוסר הכרה ושסבל 
מאלימות מידי חיילים. נכון לכתיבת מדריך זה, תלונתו של ג"מ שהוגשה באמצעות הוועד 

תלויה ועומדת.

מידע מנהלי מרשומות ומסמכים אחרים  6.4
רוב המדינות מחזיקות רשומות מהימנות ומפורטות על תנועת כלואים. אלה עשויות להיות בסיסיות 
ומינימליות — למשל, תיעוד תאריך הכניסה למתקן כליאה מסוים, מידע שימושי כמובן גם בבניית תיק — או 
לחלופין, הן עשויות לכלול ראיות תומכות משמעותיות יותר. אם הקורבן הובא לפני שופט מסיבה כלשהי, 
לרבות הארכת מעצר, ייתכן שתצליחו להשיג את הפרוטוקולים של הדיונים. בכמה מקרים בהם טיפל הוועד 
ראינו בפרוטוקול הארכת מעצר כי השופט העיר על חזותו החבולה של עציר או תיעד את תלונות העציר 
בעניין התעללות. במקרים אחדים ניתן לראות בפרוטוקול הדיון בבית המשפט שהשופט מורה לשלוח את 

העציר לבדיקה רפואית על סמך מצבו .

במדינות מסוימות ייתכן שישנה גישה לתיעוד חזותי-קולי של חקירות. בישראל חקירות ביטחוניות פטורות 
מתיעוד שכזה, אולם ישנו תיעוד חלקי כתוב של החקירה )זיכרונות דברים(. בעוד שזיכרונות הדברים לא 

הוועד ורל”א, להקדים תרופה למכה, ה”ש 27 לעיל.   152
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יכללו כמעט אף פעם תיעוד של התעללות גופנית, הם עדיין עשויים להיות שימושיים כהוכחה לעינויים 
נפשיים או מניעת שינה.

לעיתים עולה החשד שמסמכים מסוימים חסרים, למשל: אם קורבן מדווח שהעבירו אותו למתקן מסוים, 
אבל אין תיעוד לכך, או אם תיעוד של ימי חקירה מסוימים חסר באופן בלתי צפוי מהרשומות. החסר עשוי 
להיות טעות פקידותית ותו לא, ובמקרים אלו, נסו לראות אם הוא בר תיקון או אם המסמכים החסרים פשוט 
אבדו בעת העברתם. עם זאת, העדר מסמכים מסוימים יכול להצביע על העלמה מכוונת של ראיות. זיהוי 

חסר כזה בתיק המנהלי ופנייה לרשויות בעניין עשויים לספק לכם ראיות תומכות חשובות.

בישראל, עליכם לפנות ללשכה המשפטית בשירות בתי הסוהר על מנת לקבל את תיקו המנהלי של 
העציר. 

בדיקה והערכה רפואית  6.5

תיק רפואי
נסו לקבל את כל המסמכים הרפואיים הקשורים לקורבן, כולל מסמכים גופניים, פסיכולוגיים ופסיכיאטריים. 

תיקים רפואיים טרם המעצר, במהלך הכליאה ולאחריה )אם הקורבן שוחרר( רלוונטיים גם הם.

באם ישנו תיעוד שהעציר היה במצב בריאותי טוב לפני החקירה הדבר יכול לסייע בביסוס המקרה. קודם 
כול, תיעוד כזה עשוי לשרת את הטענה שלכם שההידרדרות במצבו חלה בעת הכליאה. לשם דוגמה, תיק 
רפואי של קורבן הראה ירידה של עשרה קילוגרמים במשקל במהלך תקופה של פחות משבועיים, ובאופן 
ספציפי במהלך התקופה שבה טען שהיה נתון למניעת שינה חמורה ומכות. ירידה דרמטית שכזאת במשקל, 
שבנסיבות אחרות הייתה עלולה להיגרם בשל מחלה, עולה בקנה אחד עם טענות בדבר עינויים ותומכת בהן. 
יתרה מזו, תיק רפואי המעיד על בריאות תקינה בתקופה שלפני המעצר עשוי גם לשנות את נטל ההוכחה 

במשפט, כך שהמדינה היא שתצטרך להוכיח שהפציעות אינן קשורות לתקופת הכליאה.153

מסמכים רפואיים במהלך הכליאה הם לעיתים תכופות מפתח למימוש זכויותיו של קורבן עינויים, משום 
שבמקרים רבים אנשי רפואה הם האנשים היחידים מלבד החוקרים שאלו פוגשים בשלב הראשון של 
הכליאה.154 עליכם להתוודע לכללים הנוגעים לתדירותן של בדיקות רפואיות בכדי לקבוע אם הם מולאו 
ואם קיבלתם תיק רפואי שלם. עציר בישראל אמור לפגוש רופא עם כניסתו למתקן כליאה. אם קיבלתם 
תיק רפואי המראה שאין תיעוד של ביקורים במרפאה אחרי הכניסה למתקן ובמהלך כמה ימים של חקירה, 
עליכם להתייחס לתיק זה בחשדנות מרבית. הבדיקות החסרות מעידות על הפרת נהלים או לחלופין, על 

הוצאת הרשומות הרלוונטיות לפני העברת התיק לעורך הדין.

במספר רב של מדינות קיימת חקיקה המכירה בבעלותו של המטופל על התיקים הרפואיים שלו ובזכותו 
לקבל גישה לתיקים אלה. בתור הנציגים המשפטיים שלו זכותכם לראות את כל התיקים, וללא דיחוי.

עיקרון זה פותח על ידי פסיקת בית המשפט האירופי לזכויות אדם.  153
לכללים הנוגעים למסמכים רפואיים בישראל ראו הוועד ורל”א, להקדים תרופה למכה, ה”ש 27 לעיל, בעמ’ 24-25.   154
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בעוד שראיות רפואיות אינן חד משמעיות לרוב, הן עשויות להיות חשובות ביותר לתיאור סיפור לכיד 
וקוהרנטי. לכן חשוב תמיד לנסות להשיג תיק רפואי שלם, אפילו במקרים שבהם אתם אינכם בטוחים 

שהבדיקות הרפואיות היו יסודיות או עצמאיות כפי שניתן היה לקוות.

בבואכם להעריך ראיות רפואיות, חפשו אינדיקטורים איכותניים, למשל: משך הבדיקה הרפואית, השכלתו 
המקצועית של איש הבריאות, מתי נכתב הדוח, באילו תנאים בוצעה הבדיקה ומה מידת עצמאותו של 
הבודק. גורמים אלה יעזרו לכם להכריע אם המידע עומד בסטנדרטים מקצועיים מקובלים לטיפול ותיעוד. 
אם אינכם בטוחים שאפשר לסמוך על המידע, תוכלו לבקש חוות דעת נוספת. לבסוף, אם הקורבן קיבל 
טיפול לשם התמודדות עם הטראומות לאחר שחרורו ממאסר, ראיונות רפואיים וממצאים מתוכנית הטיפול 

יספקו תיעוד חשוב על השפעת העינויים וההתעללות.

בדיקה רפואית-נפשית לפי “פרוטוקול איסטנבול”
בדיקה רפואית מקצועית יכולה לתעד את מידת ההתאמה בין ההיסטוריה של העינויים לבין ממצאים 
רפואיים בתיק ספציפי. כפי שמופיע ב”פרוטוקול איסטנבול”, בדיקה רפואית לקורבן עינויים צריכה לכלול 
הן בדיקה גופנית והן בדיקה פסיכולוגית. מטרת דוח שכזה היא להוכיח מהי הסבירות כי האדם עונה, מהן 
השפעות העינויים ואיזה סוג של שיקום נדרש )עקרונות בנושא חקירה ותיעוד יעילים של עינויים ויחס או 

ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים אחרים, נספח 1 ל”פרוטוקול איסטנבול”(.

יש כמה מדריכים ועקרונות מנחים המסבירים את ההליך, את הסטנדרטים ואת פרטיה של בדיקה רפואית 
מיוחדת וכיצד יש להשתמש בה בהליכים משפטיים:

“פרוטוקול איסטנבול” )פרקים 5 ו-6 עם נספחים(	 

 	The Torture Reporting Handbook 

 	 Medical Investigation and Documentation of Torture: A Handbook for Health Professionals )Essex
 )University

 	IRCT Guidelines on the Istanbul Protocol for Lawyers, Medical Doctors, and Psychologists

כדי למנוע כפילות, אנו מפנים לסטנדרטים ולמדריכים שלעיל. אולם, להלן כמה הערות נוספות המבוססות 
על ניסיונו של הוועד; כמו כן, ראו את רשימת בדיקה )בנספח 1( שעורכי הדין של הוועד משתמשים בה 
כשהם מבקשים בדיקה רפואית מיוחדת. הוועד מדגיש את חשיבותה של בדיקה רפואית מוקדם ככל האפשר 
לאחר האירוע לכאורה. אף על פי כן, בדיקה רפואית העומדת על השפעותיהם של עינויים עשויה להיות 

רבת ערך גם חודשים רבים, ואפילו שנים, לאחר האירוע. 

דוחות רפואיים-נפשיים כמעט לעולם אינם מספקים ראיות ישירות ומכריעות לעינויים, אולם הם עשויים 
להעיד על מידת ההתאמה בין הסימנים הגופניים והנפשיים לבין הטענות. דוח רפואי-נפשי יעסוק בשאלת 
הסיבתיות; הוא לא יסתפק בהערה בלבד, לדוגמה, ציון חבלה מסוימת, אלא ינסה לעמוד על המקור האפשרי 
שלה ועל הקשר שלה לסיפורו של העציר. אם אתם שוקלים לבקש הערכה מלאה, אנו ממליצים שתיעזרו 
קודם ב”פרוטוקול איסטנבול” ובארגונים מקומיים, כדוגמת הוועד, הבקיאים בתהליך. אם אין בידכם להיעזר 
במומחים או אם אינכם מאמינים שהם בלתי תלויים, ייתכן שמספר ארגונים בינלאומיים יוכלו לעזור לכם.
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באופן כללי הערכה לפי “פרוטוקול איסטנבול” מצריכה מידה בלתי מבוטלת של שיתוף פעולה בין-מקצועי 
של עורך דין, רופא ומומחה בתחום בריאות הנפש. לא תמיד מדובר בתהליך פשוט או אינטואיטיבי לכל 
הנוגעים בדבר, ומובן שהוא עלול גם להיות מורכב מבחינת הקורבן או אפילו לעורר אצלו טראומה מחודשת. 
הוספנו למדריך זה רשימת בדיקה המונה את הצעדים שיש לנקוט לפני ביצוע ההערכה, במהלכה ואחריה 

)ראו עמ' 82(

לבסוף, הרוב המכריע של המקרים שהוועד טיפל בהם השאירו העינויים סימנים גופניים מינימאליים, אם 
בכלל. מומחים יכולים להשתמש גם בבדיקות דיאגנוסטיות והדמיות, כמו גם בהערכות פסיכולוגיות כדי 

לחשוף השפעות של עינויים זמן רב אחרי שהתרחשו.

 Selmouni v. France :חשיבות הבדיקה הפסיכולוגית 
)בית הדין האירופי לזכויות אדם(

התיק של אחמד סלמוני מדגים את חשיבותן של ראיות פסיכולוגיות. סלמוני נבדק בידי כמה 
רופאים — הן במהלך והן מיד לאחר ארבעת הימים שבהם היה נתון לעינויים על ידי משטרת 
צרפת. הוא התעקש שהוכה בברוטליות וכל הדוחות הרפואיים הצביעו שכך היה. אולם 
סלמוני התבייש להודות שהוא גם נאנס. הוא סיפור לתובע הציבורי על האונס בראיון הבא 
שלו, שהתרחש, עקב עיכובי המערכת המשפטית,רק שנה לאחר מכן, ואז חלפה עוד חצי 

שנה עד שנבדק שוב. בגלל העיכובים, הראיות הגופניות לאונס לא היו חד-משמעיות.

רשימות ממשרד התובע הציבורי העידו שסלמוני התחיל לבכות כשסיפר את הסיפור. אולם 
בדיקה פסיכולוגית לא התבצעה בשום שלב.

בסופו של דבר היעדר ראיות המוכיחות את התקיפה המינית הוביל לאישומים קלים יותר 
ולעונשים פחותים לשוטרים. עניין זה היה יכול להיפתר אילו בוצעה בדיקה פסיכולוגית.

כעורכי דין עליכם לעמוד על המשמר בנוגע להשגת ראיות נפשיות לעינויים והתעללות 
ותיעודן. כפי שעולה ממקרה זה, חקירות מטעם המדינה עשויות להתעכב ולהיות חסרות 

וקורבנות עשויים להסתייג משיתוף חוויות טראומטיות.

מקורות מידע אחרים  6.6
עליכם לאמת גם מקורות מידע רלוונטיים אחרים, דוגמת דוחות של ארגונים לא ממשלתיים שמאשרים 
דפוס עינויים העולה בקנה אחד עם הסיפור שאתם מתעדים. דוחות כאלה עשויים לכלול מידע מקורבנות 
אחרים שהיו נתונים לשיטות עינויים דומות; אחרת, יתכן ויהיה עליכם לאתר בעצמכם עדויות כאלה. עם 

הזמן ייתכן שיהיה יותר מחקר על מידת השכיחות של שיטות עינויים מסוימות.
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מומלץ גם לשקול לבקש חוות דעת של מומחים. לדוגמה, ארגון REDRESS הזמין חוות דעת מקצועית 
מהפסיכולוגית הקלינית מרי רוברטסון באחד מתיקיו המשפטיים, כדי להוסיף ראיות תומכות הנוגעות, בין 

השאר, להשפעותיהם הנפשיות של עינויים ולאפקט המיטיב הפוטנציאלי של פיצויים.155 

דוגמה מקומית אחרת היא מקרה של גבר פלסטיני שטען שעבר עינויים בחקירה. הוועד פנה למומחים 
בינלאומיים מובילים בתחום העינויים וסיפק להם מסמכים רלוונטיים לטענותיו של הקורבן. אלה ניתחו 
את המקרה על בסיס הדין הבינלאומי, תחום מומחיותם, וחוות הדעת שלהם קבעה ששילוב השיטות בהן 

נעשה שימוש בחקירת הקורבן עולה לכדי עינויים לפי ההגדרה של אמנת האו”ם נגד עינויים.

הערכת הראיות ביחס לנורמות משפטיות  6.7
אספתם את כל הראיות, כולל אחת או יותר מהראיות שלהלן:

תצהיר של הקורבן;	 
עדויות חתומות של עדים;	 
ראיות רפואיות )תיקים, מסמכים( מרופאים ופסיכולוגים;	 
צילומים;	 
ראיות גופניות;	 
מסמכים רשמיים;	 
תצהירים מבני משפחה;	 
דוח רפואי-נפשי; 	 
חוות דעת של ידיד בית המשפט;	 
חוות דעת של מומחים;	 
דוחות העוסקים בעינויים במדינה )של ארגוני Human Rights Watch, אמנסטי, DIGNITY ועוד(, קטעי 	 

עיתונות;
עדויות מפי קורבנות עינויים אחרים.	 

כמו בתיקים משפטיים אחרים, עליכם להעריך את איכות המסמכים בהתאם לעקרונות מפתח, כגון מקור 
המידע, רמת הפירוט, עקביות, דיוק, דפוסים ותקיפות המידע — ולהסיק אם הראיות מאמתות את עדותו 

של הקורבן ואת טיעוניו ותומכות בהם.

תפקידכם כעורכי דין המייצגים קורבן עינויים או התעללות להעריך אם המידע שאספתם אכן מהווה עינויים 
)לפי ההגדרה הבינלאומית( או עומד בסף החומרה המינימלי ליחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל )לפי נורמות 

משפטיות בינלאומיות(, ואם הופרו נורמות משפטיות אחרות )פרק 1(.

הערכת הראיות קשורה גם להליך המשפטי שברצונכם לנקוט. הגשת תלונה על עינויים לרשויות המדינה 
מצריכה פחות ראיות תומכות מתביעה אזרחית, שבה נטל ההוכחה חל על התובע. חשוב להדגיש, ההבחנה 
בין צורות שונות של עינויים והתעללות אינה פשוטה )ראו עמ’ 14 לעיל(, אולם במקרים של הגשת תלונה 
לרשויות תפקידכם להעלות חשד שאירעה התעללות מסוג כלשהו. החובה לחקור את המקרה היא של 
הרשויות, וההכרעה הסופית בשאלה אם היחס עולה לכדי עינויים או צורות אחרות של התעללות מוטלת 

על הגוף החוקר.

ראו ה”ש 118 לעיל.  155
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נקיטת הליכים משפטיים  6.8

הליכים משפטיים מדינתיים
ישנם שלושה ערוצי פעולה מרכזיים שדרכם יכולים עורכי דין לספק לקורבנות סעד בזירה המדינתית: 
פסילת ראיות שהושגו בעינויים או צורות אחרות של התעללות, הגשת תלונה בגין עינויים או התעללות 

כנגד המענים, והגשת תביעה אזרחית.

פסילת ראיות שהושגו בעינויים או התעללות 
כאמור בפרק 1, אמנת האו”ם נגד עינויים אוסרת מפורשות להציג כראיה בהליכים כלשהם כל הצהרה 
שהושגה בעינויים.156 לכן כאשר אתם מייצגים קורבן עינויים, עליכם לנקוט צעדים כדי להפריך ראיות 
שהושגו בדרך בלתי חוקית — וכך לשמור על הליך נאות ולהבטיח שאדם לא יהיה מורשע על סמך מידע ו/

או ראיות שהושגו בלחץ עינויים.

בישראל לא קיים איסור מפורש על שימוש בראיות שהושגו בעינויים. דיני הראיות קובעים 
שהודיה קבילה בהליך פלילי רק כאשר התביעה סיפקה הוכחות לנסיבות שבהן התקבלה 

ושבית המשפט משוכנע שההודיה היתה חופשית ומרצון )סעיף 12 לפקודת הראיות(. 

אם אתם סבורים שהודיה ניתנה בלחץ עינויים, הגישו בקשה לקיום משפט זוטא. במקרה 
כזה, תלונה שכבר הוגשה לרשויות )ראו סעיף 2 להלן( עשויה לסייע לכם.

 

הגשת תלונות לרשויות המדינתיות
מטרתן של תלונות פרטיות על עינויים המוגשות לרשויות המדינה היא לפתוח בהליך פלילי נגד המבצעים 
ולחייב אותם, ובסופו של דבר את המדינה, לשאת באחריות על מעשיהם. כמו בכל פעולה משפטית, ודאו 
שיש לכם הסכמה מדעת מהקורבן בטרם תגישו תלונה בשמו. בבואכם לקבל הסכמה זו עליכם לומר לו כי 
בדיקת תלונתו עשויה להימשך זמן רב — לעתים שנים — ושהתלונה בפני עצמה לא תוביל להטבה עבורו 
כגון פיצויים. שנית, חיוני לתאם את ציפיותיו של הקורבן. לדוגמה, נתונים מראים שיותר מאלף תלונות על 
עינויים בחקירות של השב”כ הוגשו בישראל משנת 2001, אך לא נפתחה אפילו חקירה פלילית אחת ולא 

הוגשו כתבי אישום. 

יתרה מכך, נקיטת צעדים לפסילת ראיות בישראל )ניהול משפט זוטא( מובילה כיום להקפאה של הליך 
בדיקת תלונת העינויים על-ידי הרשויות. לבסוף, חשוב לציין שבהקשרים מסוימים הגשת תלונה בשמו של 

קורבן כלוא עלולה לסכן אותו. לכן יש לשקול היטב את היתרונות בהגשת תלונה, לעומת החסרונות.

בעוד שלפי המשפט הבינלאומי חובת החקירה היא באחריות הרשויות, בפועל לרוב לא מספיק להתריע 
על תלונות בדבר עינויים לפני הגוף החוקר הרלוונטי. לכן מומלץ ביותר שתספקו מידע מספיק, מתועד 
היטב ואם אפשר מאומת, כדי להבטיח שהתלונה אכן תיבדק. בה בעת עליכם להיות ערים לעובדה שתלונות 

אמנת האו”ם נגד עינויים, סעיף 15.  156



75

ים
בא

 ה
ים

עד
הצ

מפורטות מדי עלולות להכשיל את תיק הקורבן בעתיד: עדויותיהם של קורבנות עינויים וצורות אחרות 
של התעללות נדחות פעמים רבות בגלל פערים שוליים בסיפור, היכולים לנבוע מליקויים בזיכרון עקב 
טראומה. לכן, אנו ממליצים להימנע משימוש במידע מדויק כגון מסגרות זמן או מספרם המדויק של 
החוקרים )לדוגמה: “הקורבן נעצר בשעות הבוקר” ולא “הקורבן נעצר בשעה 08:30”(, אלא אם כן אפשר 
לאשש את הפרטים. כשניתן, חשוב גם לבסס את פרטי התלונה בהתאם לחקיקה המקומית. אם עבירת 
עינויים כשלעצמה אינה מעוגנת בחוק הפלילי, כפי שהמצב הוא בישראל, נסו להוכיח שהעובדות מהוות 
עבירות מסוימות לפי החקיקה המדינתית הקיימת )לדוגמה, הליך נאות, תקיפה או הטרדה מינית(. לבסוף, 
זכרו שמיצוי הערוצים המשפטיים המקומיים הוא שלב חיוני בטרם פנייה למנגנונים בינלאומיים — ולכן יש 

להגיש תלונה לרשויות גם אם סביר להניח שלא תתקיים חקירה מיידית ואפקטיבית.

 צעדים אופרטיביים להגשת תלונה בישראל 
)נכון לנובמבר 2016(

סוהר 	  שוטר,  השב”כ,  רכז  שב”כ,  חוקר  חייל,  )לדוגמה:  המבצע  של  הארגוני  השיוך  את  זהו 
בשב”ס(

תלונות בדבר עינויים או צורות אחרות של התעללות על ידי חיילים יש להגיש לפרקליטות 	 
הצבאית לעניינים מבצעיים )פקס 03-7407847(.

תלונות בדבר עינויים או צורות אחרות של התעללות על ידי חוקרי שב”כ )כולל חוקר שב”כ 	 
שחוקר את העציר במקום המעצר( יש להגיש ליועץ המשפטי לממשלה עם העתק לממונה 
02- בפקס  נחקרי שב"כ  תלונות  לבירור  ולראשת המחלקה   02-6466230 בפקס  על המבת”ן 

.6467067

תלונות בדבר עינויים או צורות אחרות של התעללות על ידי שוטרי משטרת ישראל או רכזי 	 
להגיש למחלקה לחקירות  יש  לא חקרו את העציר בשטח(  )שהשתתפו במעצר, אבל  שב”כ 

שוטרים )מח”ש( בפקס 02-6467794.

תלונות בדבר עינויים או צורות אחרות של התעללות על ידי סוהרי שב”ס יש להגיש ליחידה 	 
הארצית לחקירות סוהרים )יאח"ס( בפקס 08-9189400.

יש להוסיף ייפוי כוח לתלונה.	 

הליך אזרחי
ערוץ משפטי נוסף שאפשר לבחור בו בשם הקורבן הוא תביעה אזרחית נגד המדינה ומבצעי העינויים. מטרתו 
של הליך אזרחי היא להשיג לקורבן פיצוי, כולל אמצעים לשיקום.157 כדי לעשות זאת בצורה אפקטיבית, 
עליכם להיות בקיאים בחוק המקומי ובהגבלות )בחקיקה או בפועל( על הגשת תביעת פיצויים. אלה עשויות 
להיות קשורות לזהות התובע — קרי, הקורבן — או לנסיבות שבהן עּונה. לדוגמה, החקיקה הישראלית אינה 

כנדרש לפי סעיף 14 לאמנת האו”ם נגד עינויים.  157
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מאפשרת תביעות אזרחיות נגד המדינה על נזקים שנגרמו עקב פעולה מלחמתית. הגבלה נוספת קשורה 
לזהות הקורבן — אם הקורבן חבר או פעיל ב”ארגון טרור”, המדינה לא תישא באחריות על כל נזק שנגרם לו.158 
הגבלה שלישית קשורה לחוק ההתיישנות. בישראל חוק ההתיישנות על תביעות עומד על שבע שנים, וכל 

תביעת נזיקין הנוגעת לעינויים או צורות אחרות של התעללות שהתרחשו לפני יותר משבע שנים תדחה.

חשוב לזכור שאף על פי שבתביעות אזרחיות רמת ההוכחה נמוכה יחסית לתיקים פליליים, נטל ההוכחה חלה 
על התובע ולכן חיוני לאסוף די ראיות שיצביעו על פגיעה ונזק ממשיים שנגרמו לקורבן בשל העינויים.

להליכים אזרחיים מספר יתרונות אפשריים: האפשרות לקבל פיצוי כספי, שיעזור לקורבן להתאושש; העצמת 
הקורבן הודות להזדמנות להשמיע את קולו בבית המשפט; ולעיתים, התביעה האזרחית עשויה להוביל 
לביקורת שיפוטית בנוגע ליחס הרשויות במהלך המעצר והחקירה. אף על פי כן, חשוב להביא בחשבון 

שתביעה אזרחית עשויה להימשך זמן רב ושהיא דורשת אמצעים משמעותיים.

מנגנונים של האו”ם או בתי משפט בינלאומיים ואזוריים
אם מיציתם את הערוצים המקומיים ואתם שוקלים לפנות לגוף בינלאומי, אנו ממליצים לכם להכיר היטב 
את המנגנונים הללו. פנייה כזו עשוייה לספק לקורבן סעד שהוא ככל הנראה לא יקבל במישור המדינתי. 
 Torture Reporting Handbook, Part C ; OMCT Handbook Volumes :ספרות מפתח בנושא כוללת את
I—IV; ו"פרוטוקול איסטנבול" )פרק Torture Reporting Handbook .)1 מספק ייעוץ מעשי על השימוש 
במנגנונים אלה — לדוגמה, כיצד נהוג לפנות לכל מנגנון. בנוסף אפשר לפנות לארגונים לא ממשלתיים 
מקומיים ולארגונים בינלאומיים, דוגמת DIGNITY , IRCT או REDRESS שיש להם ניסיון בעבודה מול 

מנגנונים בינלאומיים.

פרסומים בתקשורת  6.9
חשיפה תקשורתית עשויה להיות כלי רב השפעה לסנגּור לטובת קורבנות עינויים. חשיפה פומבית יכולה 
לעזור לקורבן על ידי הפעלת לחץ על הרשויות לחקור את התלונה ביסודיות וביעילות, צעד שעשוי לגרום 
להן לדרוש מהמענים לקבל אחריות על מעשיהם. פרסום מקרי עינויים בתקשורת תורם לעתים גם למאמצי 
סנגּור נגד עינויים ככלל ונגד חסינות ממסדית. אף על פי כן, חשיפה תקשורתית טומנת בחובה מספר 
סיכונים שיש לשקול טרם פרסום סיפורו של הקורבן. ההחלטה אם לערב את התקשורת ואיך לעשות זאת 
)לדוגמה, באיזה שלב בהליך המשפטי ובאיזה כלי תקשורת( היא במידה רבה שאלה של ניסיון. ככלל, מומלץ 
לפעול לפרסום הסיפור רק בעיתוי שישרת את האינטרסים של הקורבן ולא יסכל את התהליך המשפטי 
ו/או את תהליך השיקום שלו. יתרה מכך, היו נכונים להעניק לקורבן תמיכה מוגברת שיתכן ויצטרך עקב 

החשיפה.

לפני כל פרסום או חשיפה של מידע אודות הקורבן, כליאתו והעינויים שעבר — קבלו ממנו הסכמה מדעת. 
הסכמתו חייבת לכלול את תנאי הפרסום המדויקים, לדוגמה: האם הוא מוכן להיות מזוהה בשמו או בדרך 
אחרת? האם הוא מבין שסיקור תקשורתי יכול לעבור לאמצעי תקשורת אחרים ולקהלים אחרים? שימו 
לב שגם אם שמו של הקורבן לא מוזכר, ייתכן שיהיה אפשר לזהותו דרך פרטים אישיים ופרוצדורליים 
אחרים. אנו ממליצים לשקול בצורה מעמיקה את כל ההשלכות האפשריות של חשיפה תקשורתית, ולא 

סעיף 5ב לחוק הנזיקים האזרחיים )אחריות המדינה(, 1952.   158
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להסתמך רק על הסכמת הקורבן. לעיתים לחצים חברתיים “מנוטרלים” כשהקורבן כלוא אולם התוצאות 
השליליות של החשיפה עלולות להתגלות רק לאחר שחרורו )לדוגמה: בושה, סטיגמה(. היו מודעים במיוחד 
להשפעותיה של חשיפה תקשורתית על נשים שעברו עינויים כמו גם על קורבנות שעברו עינויים גופניים 
ונפשיים ו/או התעללות מינית ועלולים לחוות טראומה נוספת עקב הראיון. במקרים מסוימים כדאי לשקול 
)ולהפציר בקורבן לשקול( את השלכות החשיפה על משפחתו של הקורבן. עם זאת, חשוב לאפשר לקורבן 

את האפשרות לספר את סיפורו לעולם, בעיקר משום שהחוויה עשויה להיות מעצימה וחשובה עבורו. 

באחריותכם להבטיח שהחשיפה התקשורתית לא תפריע להליכים המשפטיים בשום דרך. האירועים 
שמגוללים קורבנות עינויים שונים מפעם לפעם, וסביר להניח שהסיפור ישתנה במידה מסוימת בכל פעם 
שיסופר. חשוב לזכור שפרסום בתקשורת יכול גם לייצר גרסה שונה של סיפור העינויים, וכפילות כזו עלולה 
להטיל ספק במהימנותו כשהוא עומד לפני הגוף החוקר ו/או שופטים. כדי למנוע פרסום גרסה שונה מן 
הגרסה המופיעה בתלונה, אנו מציעים שהפרסום יתאר את שרשרת האירועים הכללית ולא את המקרה 
ספציפי לפרטי פרטים. אם הקורבן עצמו מתראיין, עליכם להסביר לו זאת וללוות אותו לראיון. לבסוף, אל 
תעודדו פרסום של הטענות בדבר עינויים או צורות אחרות של התעללות אם אינכם מסוגלים לאמת אותן 

בעצמכם ממקור מהימן.

מקרה מבחן 
מ”א היא אישה פלסטינית, נשואה ואם לילדים. היא נעצרה והוחזקה במעצר בתנאי בידוד 
ומניעת מפגש עם עורך דין למשך מספר ימים. לאחר מכן עורכת דין מטעם הוועד נפגשה 
עמה. מ”א סיפרה לעורכת הדין בראיון שהחקירה שעברה כללה השפלה מינית וחיפוש 
גופני משפיל בעירום בידי אישה בנוכחות גברים. היא שוחררה כמה חודשים לאחר מעצרה.

עיתונאי ששמע על המקרה של מ”א פנה לוועד וביקש לראיין אותה. מ”א נתנה את הסכמתה 
לראיון. הסיפור — כולל המידע על החיפוש הגופני בעירום — פורסם בעיתונות הישראלית 
עם שמה המלא של מ”א ותמונתה, ולאחר מכן דווח גם בעיתונות הפלסטינית. משפחתה 
של מ”א קראה את הסיפור והפעילה עליה לחץ כבד לסגת מהתלונות כדי שלא “תבייש את 

עצמה”. בעקבות כך מ”א חזרה בה מתלונתה. 

בדיעבד ניתן לומר כי צריך היה להפעיל יותר שיקול דעת במקרה הזה, לעזור למ”א לשקול 
את התגובות לחשיפה בכלי תקשורת אחרים )ולמידה שבה היא תוכל לשלוט בסיפור ברגע 
שיפורסם(, וללוות את הראיון שלה עם העיתונאי. בעקבות מקרה הזה שינה הוועד את נהלי 
העבודה מול התקשורת, ועורכי דין של הארגון נוכחים עכשיו במפגשים של קורבנות עם 
עיתונאים )בהסכמת המרואיינים(. הנוכחות עשויה למנוע פרסום של חומרים רגישים ומידע 
מזהה, להבטיח עמידה בעקרון האנונימיות ולעזור לקורבן אף לעצור את הראיון בעת הצורך.
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סנגּור  6.10

מבוא 
בחלק זה נספק דוגמאות לשימוש במידע על מקרים פרטניים של עינויים, צורות אחרות של התעללות או 
הפרות אחרות של סטנדרטים משפטיים לצורכי סנגור מקומיים ובינלאומיים מקיפים יותר, כדי לעודד 

החלה נאותה של נורמות משפטיות.

נוסף על התפקיד ה”קלאסי” של נותן סיוע משפטי, עורך הדין משמש גם כ”מפקח” כשעל ידי מעורבותו 
במקרים אינדיווידואליים הוא אוסף מידע על תבניות של יחס פסול מצד הרשויות, על תנאים כלליים במתקני 
כליאה שאינם עולים בקנה אחד עם נורמות משפטיות בינלאומיות — ובעיקר מקרים של עינויים או צורות 
אחרות של התעללות. עורך הדין ממלא את תפקיד ה”מפקח” בלי אישור רשמי לביקורי פיקוח כשלעצמם 
ובלי שהפיקוח כשלעצמו יהיה סיבת ביקוריו במתקני הכליאה. יתרה מכך, עורך הדין אינו חלק מקבוצת 
פיקוח — הוא פועל לבד ורק על סמך יחסיו עם העציר. עם זאת, תפקידו חיוני ביותר, משום שמתקני כליאה 

הם מתקנים סגורים ופעמים רבות יש עליהם מעט מאוד מידע.

אין זה המקום לפרט “טכניקות פיקוח” ספציפיות או רשימות בדיקה.159 ההנחה היא שהמידע שנאסף 
במקרים פרטיים — בהתבסס על טכניקות ורשימות בדיקה שכבר פורטו — יחשוף מכשולים מבניים גדולים 
יותר וגם את היקפה של הבעיה במדינה. עקרונות המפתח שנידונו בפרק 3 חלים באותה מידה כשמידע 
ממקרה פרטי משמש בניתוח רחב היקף לצורכי סנגּור. יתרה מזו, חשוב מאוד שהסכמה מדעת תתקבל 

מהקורבנות בטרם משתמשים בסיפוריהם לצורכי סנגּור.

חשוב להדגיש שהראיון הראשוני עם הקורבן נעשה לצרכים משפטיים אישיים של הקורבן, ולא לצרכי 
פיקוח. על כן חלק מהמידע שנאסף לא יהיה בהכרח רלוונטי לסנגּור )לדוגמה, פשע ספציפי, פרטים אישיים 

וכו’(.

מטרתו הצרה של תת-פרק זה היא להשתמש במקרי מבחן כדי להדגים כיצד תיעוד יכול בסופו של דבר, 
דרך סנגור ו/או דיאלוג, לאלץ רשויות לשפר את היחס לכלואים ולהשיג צדק לקורבנות. נקודה זו רלוונטית 
במיוחד במדינות שיש בהן מעט מנגנוני פיקוח יעילים ונכונות מועטה מצד הרשויות לשנות פרקטיקות 

ישנות, דוגמת ישראל והשטחים הפלסטיניים הכבושים.

 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights למשל:  ראו  אדם  זכויות  על  ספציפיות  פיקוח  לטכניקות   159
)2001(, Training on Human Rights Monitoring, New York/Geneva, available at: http://www.ohchr.org/Documents/

 .Publications/training7Introen.pdf

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdf


79

ים
בא

 ה
ים

עד
הצ

סנגּור בתוך המדינה
מטרתן של יוזמות סנגור של ארגונים לא ממשלתיים היא להבטיח שרשויות המדינה יעמדו בהתחייבויות 
המשפטיות הבינלאומיות לפי אמנת האו”ם נגד עינויים ובאמנות זכויות אדם אחרות שאושררו. מטרה נוספת 
של סנגור מקומי היא ליידע את הציבור בדבר היחס והתנאים בהם מוחזקים כלואים, לדוגמה באמצעות 

כתבות בעיתונות, ברדיו ובטלוויזיה.

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, כמו גם ארגוני זכויות אדם אחרים, מפרסמים מעת לעת דוחות על מצב 
ויחס הרשויות כלפי כלואים. ראו דוחות הוועד בקישור: 

http://stoptorture.org.il/פרסומים

בנוסף, שני דוחות מטעם “היוזמה המצרית לזכויות אדם” )EIPR( מספקים דוגמאות טובות לסנגור של 
 Martyrs( ”ארגונים לא ממשלתיים המבוסס על עדויות של אסירים. אחד הדוחות, “קדושים מאחורי סורגים
Behind Bars(, שפך אור על תנאי כלואים במצרים.160 במקרה זה עורכי דין שהעניקו סיוע משפטי לקורבנות 
הצליחו לאמת תלונות בדבר התנאים בחמישה בתי סוהר ספציפיים. הדוח השני, שנודעה לו חשיבות עצומה, 

חושף את התנאים הבריאותיים בבתי כלא מצריים על בסיס ראיונות עם כלואים.161

סנגור בינלאומי
ברמה הבינלאומית סנגור יכול לשמש לקידום אחריותיות ולמניעת עינויים בעתיד. כלי אחד הוא הפעלת 
לחץ בתוך מערכת האו”ם, כדי להגביר את מידת היענותן של מדינות להתחייבויות הבינלאומיות בתחום 
זכויות האדם. אם ברצונכם להיות מעורבים במאמצי סנגור כאלה, כדאי לפנות לגוף מקומי בעל ניסיון או 
לארגון בינלאומי בעל ניסיון בעבודה עם וועדות האו”ם. לדוגמה, הוועד מגיש דרך קבע דוחות אלטנרטיבים 
לוועדות הרלוונטיות, וביניהן ועדת זכויות האדם של האו"ם וועדת האו"ם נגד עינויים.162 דוחות אלה מאגדים 
עדויות, נתונים, מקרים פרטניים ומסמכים משפטיים, ומשמשים להצגת תמונה מלאה — ושונה מזו המוצגת 
על-ידי המדינה. דוחות אלה פתוחים פתח נוסף לדו-שיח עם גורמי מדינה ומשמשים גם כאמצעי נוסף 

לקידום שינוי מדיניות יישום וחקיקה. 

 Egyptian Initiative for Personal Rights )2011(, Martyrs Behind Bars… Killing and Torture of Prisoners During Egypt’s  160
Revolution, available at: http://eipr.org/en/publications/martyrs-behind-bars-killings-and-torture-prisoners-

during-egypts-revolution
 Egyptian Initiative for Personal Rights )2014(, Health in Egyptian Prisons: A field study on the determinants of health  161
behind bars, available at: http://eipr.org/en/publications/health-egyptian-prisons-field-study-determinants-

health-behind-bars
ראו ה”ש 6 לעיל.  162

http://stoptorture.org.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/
http://stoptorture.org.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/
http://eipr.org/en/publications/martyrs-behind-bars-killings-and-torture-prisoners-during-egypts-revolution
http://eipr.org/en/publications/martyrs-behind-bars-killings-and-torture-prisoners-during-egypts-revolution
http://eipr.org/en/publications/health-egyptian-prisons-field-study-determinants-health-behind-bars
http://eipr.org/en/publications/health-egyptian-prisons-field-study-determinants-health-behind-bars
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נספחים 

נספח 1: רשימות בדיקה )צ'קליסט(

רשימת בדיקה של עורכי דין לפני ביקור במתקן כליאה

עניינים לוגיסטיים:
וידאתי שהלקוח שלי יהיה נוכח במתקן הכליאה ביום הביקור שלי. �

פניתי להנהלת הכלא; הם יודעים על הביקור המתוכנן שלי ואני מצפה שיאפשרו לי להיפגש עם  �
הלקוח.

אני מביא עמי את כל המידע הרלוונטי הנוגע לזהות הלקוח שלי )כולל מספר תעודת זהות ושם מלא  �
מאוית נכון(.

אני מביא מסמכים המעידים שאני חבר בלשכת עורכי הדין. �

אני מביא את כל המסמכים הרלוונטיים החתומים על ידי הלקוח שלי או עם מקום לחתימה )אם זה  �
הביקור הראשון( בשפה המתאימה, כולל טופס הסכמה מדעת, ייפוי כוח, ויתור על סודיות רפואית 

ועוד.

אני מודע לנוהלי הביטחון במתקן הכליאה הזה )האם יערכו עלי חיפוש? האם מותר לי להביא כלי  �
כתיבה? וכו’(.

אני מודע לנוהל הרלוונטי הנוגע לפרטיות בזמן ראיון. שקלתי את האפשרויות העומדות לפניי במקרה  �
שהנהלים יופרו )האם מותר לי להתנגד להחלטות כאלה? כיצד תשפיע ההתנגדות עליי ועל הלקוח 

שלי?(. 

בחרתי תלבושת המכבדת רגישות תרבותית של הלקוח ומשדרת יחס מקצועי. �

אני יודע איך מגיעים למתקן הכליאה וכמה זמן לערך ייקח לי להגיע לשם. �

פיניתי את לוח הזמנים שלי לכל היום כדי לאפשר די זמן לביקור ולראיון )או ראיונות(. �

אם יש צורך במתורגמן, הסברתי לו את החשיבות של סודיות מוחלטת ואת תפקידו בראיון ווידאתי  �
שיוכל להכנס למתקן הכליאה.
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עניינים אחרים:
אני מודע לעקרונות היסוד בבואי לראיין קורבנות עינויים, בראש ובראשונה “אי גרימת נזק ללקוח “. �

שקלתי את הסיכונים העומדים בפניי ובפני העציר. �

אני בקיא בנורמות הבינלאומיות בתחום זכויות האדם, בחקיקה המקומית בנוגע לעינויים וצורות  �
אחרות של התעללות, בהגנות המשפטיות לעצורים ואסירים, בנורמות היחס לכלואים ובנורמות 

הנוגעות לתנאי כליאה.

אני יודע כיצד להשיג הסכמה מדעת בת תוקף. �

אני מודע לפרקטיקות של מעצר וחקירה במתקן הזה ובמדינה בכלל. �

טרם הביקור ניסיתי לברר את נסיבות המעצר והחקירה של הלקוח שלי. �

ביררתי מהו המין, הגיל ומשלח היד של הלקוח, כולל נסיבות וצרכים מיוחדים אחרים. �

אני יודע כיצד להכין תלונה לרשויות אם הלקוח יחליט על ערוץ פעולה זה. �

אני יודע איך להתחיל את הראיון ואילו סוגיות להעלות. �

אני יודע איך לסיים את הראיון אם צריך, למשל אם עולים זיכרונות קשים או מעוררי טראומה. �

אני יודע איך טראומה גופנית ו/או נפשית יכולה להשפיע על זיכרונו של אדם ועל יכולתו לגלות עקביות  �
בבואו להסביר את העובדות ואת סדרן.

אני מודע היטב לרגישויות ולאיסורים תרבותיים ודתיים רלוונטיים. �

אני מודע לסימני טראומה משנית בעצמי; אני יודע עם מי אוכל לדבר אחרי הראיון ולמי לפנות אם  �
אזדקק לעזרה מקצועית נוספת.

אני מבין את יסודות התיעוד של סימני עינויים או התעללות. אני מודע להבדל בין היכולות שלי  �
ליכולותיו של רופא מומחה ואני גם מבין שאם אחכה לאיש מקצוע, הסימנים הטריים יכולים לדהות 

ולהיעלם.

אני מבין את עקרונות חיסיון עורך דין-לקוח ויודע איזה מידע אסור שיעבור בשום נסיבות לאדם  �
אחר.

אני יודע אילו הודעות אעביר ולא אעביר לכלא וממנו; הבאתי בחשבון את החוקים והנהלים בנושא  �
זה.

אני יודע למי להפנות את הלקוח שלי אם יש צורך בסיוע רפואי. �
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רשימת בדיקה לעורך הדין לקראת הערכה רפואית-נפשית

לפני ההערכה:
מטרת ההערכה ברורה לי. �

הסברתי בבירור לצוות הרפואי את הצרכים המשפטיים והרפואיים. �

השגתי כל חומר רקע רלוונטי מהתקופה שלפני המעצר ואחריו וחלקתי אותו עם הצוות. �

האישיות  �  — האפשריות  תוצאותיה  ועל  מטרתה  על  ההערכה,  אופי  על  שלי  ללקוח  הסברתי 
והמשפטיות.

הלקוח שלי מסכים להערכה ולהרכב הצוות . �

וידאתי היטב שהן הלקוח והן הצוות מבינים את גבולות הסודיות. �

עדכנתי את הצוות הרפואי בכל השיקולים המיוחדים שיש להביא בחשבון )שיקולי מגדריים, רגישויות  �
דתיות וכו’(.

אם ההערכה מתרחשת במאסר:
השגתי לצוות הרפואי אישור בכתב להיכנס למתקן הכליאה. �

וידאתי עם מתקן הכליאה שההערכה תתרחש בפרטיות הנדרשת. �

ניסיתי לקבל אישור לצלם בתוך הכלא במהלך ההערכה, אם יש צורך באמצעות ציוד המתקן עצמו. �

הכנתי את הצוות הרפואי להסדרי הביטחון הספציפיים של המתקן בו מתבצעת ההערכה. �

דיברתי עם הצוות הרפואי על האפשרויות העומדות לפניו אם תנאי הפרטיות והביטחון המוסכמים  �
יופרו.

וידאתי שאהיה זמין, אם לא נוכח פיזית אז באמצעות הטלפון, למשך ההערכה ולמקרה שיתעוררו  �
קשיים להיכנס למתקן הכליאה, לנהל את הראיון או לצאת לאחריו.

אחרי ההערכה:
דיברתי עם הלקוח שלי, הודיתי לו על השתתפותו והקשבתי לשאלות או חששות שלו — בתוך ארבעים  �

ושמונה שעות לכל המאוחר אם אפשר.

בתוך חודש עברתי על טיוטה של ההערכה הכתובה, העליתי את ההשגות המשפטיות שלי ובה בעת  �
הקפדתי שלא להתערב בעצמאותו של הצוות הרפואי.

וידאתי שההערכה עומדת בכל הנהלים הקשורים לעדויות בכתב ושניתן להציג אותה בבית משפט  �
כמסמך תומך.
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נספח 2: דוגמאות למסמכים שעורכי הדין של הוועד נגד עינויים 
מביאים עימם לביקורים במתקני כליאה

יי פ ו י - כ ח
אני הח”מ ______________________, נושא ת”ז מס’ _________________ ממנה בזה את עו”ד  
_________________ ו/או אחרים מהוועד הציבורי נגד עינויים בישראל להיות באי כוחי ולייצגני 

בעניין: 

____________________________________________________________________

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ”ל יהיו באי-כוחי רשאים לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות 
הבאות, כולן ומקצתן, הכל בקשר לעניין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן:

לחתום על ולהגיש כל תלונה, ערר, בקשה לעיון חוזר, קדם-בג"צ, עתירה, ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה . 1
למתן רשות לערער, ערעור, הודעה, דיון נוסף, טענה, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מהעניין הנ"ל 

ללא יוצא מן הכלל. 

להזמין עדים, למנות מומחים, ולעשות כל הפעולות לפי תקנות סדרי הדין הקיימים כיום ושיהיו קיימים בעתיד, . 2
או פעולות בתוקף כל חוק, צו או פרוצדורה אחרת שחלה או שתחול על התביעה או על ההליך המשפטי הנ"ל.

לבקש ולקבל חוות דעת רפואית מכל רופא או מוסד שבדק אותי או חוות דעת אחרת הנוגעת לעניין הנ"ל.. 3

להופיע בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט האזרחיים והצבאיים, בתי דין למיניהם או מוסדות . 4
אחרים הן ממשלתיים והן אחרים עד בכל דרגה.

להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שיקול דעתו של בא כחי ולחתום על פשרה . 5
כזו בביהמ"ש או מחוצה לו.

לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל ענין הנובע מהעניין הנ"ל, לרבות הוצאות בימ"ש ושכר טרחת . 6
עו"ד, לקבל בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבא כחי ימצא לנכון ולמתאים.

לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר בא כחי ימצא לנכון בכל עניין הנובע . 7
מהעניין הנ"ל.

להאציל את כל הסמכויות על פי ייפוי כוח זה או חלק מהן לעורכי דין אחרים מטעם הוועד הציבורי נגד עינויים . 8
בישראל, לפטרם ולמנות אחרים במקומם, ולנהל את עניני הנ"ל לפי ראות עיניו ובכלל לעשות את כל הצעדים 
שימצא לנכון ומועיל בקשר עם המשפט או עם עניני הנ"ל, והנני מאשר את מעשיו או מעשי ממלאי המקום 

בתוקף ייפוי כח זה מראש.
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המילים דלעיל ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך.

ולראיה באתי על החתום, היום יום ______ לחודש _______ שנה ___200

חתימת המצהיר______________________

 

הנני מאשר/ת את חתימת הנ"ל___________________________________________

חתימת עורך/ת — דין   
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הנדון: כתב ויתור על סודיות רפואית

אני הח”מ מבקש/ת בזה למסור לבא כוחי: הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל או מי מטעמו, כל מידע רפואי, 
נפשי, שיקומי או סוציאלי שיידרש על ידי בא הכח הנ"ל בקשר למחלתי, הטיפול שניתן לי, תוצאותיו ו/או כל 
מסמך שיידרש בקשר למצבי הנפשי, בריאותי, שיקומי, סוציאלי, חוות דעת קיימות בנושאים אלו, והטיפול 
שניתן לי. בחתימתי להלן יש לראות גם את אישורי להרשות לבא כחי להעביר מידע זה לרשות חוקרת על 

פי חוק ו/או למומחים רפואיים מטעמכם ובכלל זה עמותת רופאים לזכויות אדם.

שם : ________________     ת.ז. : ________________

תאריך : _______/_   ___/____    חתימה : ________________ 

אישור

אני הח”מ, עו”ד ___________________, מאשר את נכונות החתימה הנ”ל.

חתימת וחותמת עו”ד : ______________   תאריך : _______/_   ___/____
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טופס איסוף פרטים עבור עו”ד המבקר כלוא
תאריך:_____________ נרשם ע”י עו”ד: ____________ מס’ תיק: __________

שם:__________________________________ תאריך לידה :____________

ת.ז._____________כתובת:______________________________________ 

טלפון משפחה )או שכן/איש קשר(:__________________________________ 

פרטים אישיים/מצב משפחתי/השכלה/עיסוק: _________________________

__________________________________________________________

מקום מעצר בעת גביית תצהיר:______________

עבר ביטחוני / פלילי: _____________________

תאריך ומקום המעצר: ___________________

מניעת מפגש החל מ- ___________, המניעה הוארכה ב- ________________ מניעת מפגש הסתיימה163® 
ב - ___________

הארכת מעצר עד____________________

שלב ההליכים הפליליים )הוגש כתב אישום/ משפט החל/נשפט(______________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_____________________________________

עו"ד מייצג בהליכים פליליים: ________________, טל:_________________

 האם עו"ד פרטי? כן / לא . האם יש ארגון המסייע/מספק טיפול משפטי: כן /לא; שם הארגון/עמותה: 
____________________________________________

הזמן שעבר מיום המעצר ועד להבאה ראשונה בפני שופט _________________________________
_________________________

האם התלונן העצור על התנהלות מעצרו וחקירתו - ואם לא למה? ___________________________
 _______________________________

מצב בריאותי לפני המעצר: _______________________________________

מצב בריאותי בעת הביקור: ______________________________________

® אם מניעת המפגש לא היתה רצופה, או אם לא הודיעו לו על סיום המניעה — נא לציין זאת.  163
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הסכמה להגשת תלונה ומיצוי הליכם בישראל - לציין: מסכים / אינו מסכים. 

הסכמה לגביית עדות לצרכי תיעוד - לציין: מסכים / אינו מסכים. 

הסכמה להשתמש בעדות לצרכי דיווח בדוחות ציבוריים בישראל - לציין: מסכים / מסכים בעילום שם/ אינו 
מסכים. 

הסכמה לפרסום לתלונתו באמצעי התקשורת– לציין: מסכים / מסכים בעילום שם/ אינו מסכים. 

הסכמה להתראיין לאמצעי תקשורת, אינו מסכים/ מסכים )טלויזיה — רדיו — עיתונות- אינטרנט(.

הסכמה לפעילות בינלאומית, כגון דוחות לועדות זכויות האדם של האו”ם - לציין: מסכים / מסכים בעילום 
שם/ אינו מסכים.

הערות164: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

164  לציין כאן, אם הדבר עלה בשיחה, מה היו החשדות שהעצור נחקר לגביהם, וכל פרט מהותי נוסף שלא הוזכר בתצהיר. 
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טופס בקשה לבדיקת רופא חיצוני מטעם עמותת רופאים לזכויות אדם
طلب الجراء فحص طبيب خارجي من قبل جمعية ))اطباء لحقوق االنسان((

אני החתום מטה / أنا املوقع أدناه ___________________ 

בעל ת.ז./ لحامل هوية رقم ________________________

     

הכלוא בבית סוהר / االسري يف سجن __________________

מבקש שהרופא * / أطلب من الطبيب * ______________

    

מטעם עמותת רופאים לזכויות אדם יבדוק אותי וימסור את חוות הדעת לעמותת רופאים לזכויות אדם / من 
جمعية ))اطباء لحقوق االنسان(( أن يفحصني ويسلم تقريره الطبي لجمعية ))اطباء لحقوق االنسان((.

עמותת רופאים לזכויות אדם לוקחת על עצמה לכסות עלויות ביקור הרופא / جمعية اطباء لحقوق االنسان توافق 
بذلك عىل تحمل أي تكاليف مالية يستدعى دفعها للطبيب املعالج.

שם / اسم: ______________________________

ת.ז. / رقم هوية: __________________________

כתובת / عنوان: ___________________________

חתימה / توقيع: ___________________________

* אני מסכים ששמו של הרופא יתווסף לאחר שאחתום על הטופס, ובלבד שיהיה זה רופא שישלח מטעם 
עמותת רופאים לזכויות אדם. أوافق بهذا عىل اضافة اسم الطبيب بعد توقيعي عىل هذه االستامرة وبرشط ان ُيبعث من قبل جمعية 

))طباء لحقوق االنسان((.
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נספח 3: קריאה מומלצת
פרוטוקול איסטנבול: מדריך בדבר חקירה ותיעוד אפקטיביים של עינויים ויחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים 	 

זמין  ב-2004(,  )תוקן   1999 ז’נבה,  זכויות האדם,  נציב   ,)8 מס’  הדרכות מקצועיות  )סדרת  או משפילים אחרים 
http://www.ima.org.il/Ima/FormStorage/Type7/IstanbulProtocol.pdf בקישור

	 Giffard, Camille )2015(, The Torture Reporting Handbook )2nd ed.(, Human Rights Centre, 
University of Essex, available at: https://www.essex.ac.uk/hrc/documents/practice/torture-
reporting-handbook-second-edition.pdf 

	 IRCT )2007(, Action Against Torture. A practical guide to the Istanbul Protocol for lawyers 
)2007(, available at: http://www.irct.org/Files/Filer/publications/legal_en_web_red.pdf

	 Amnesty International and codesria )2000(, Monitoring and Investigating Torture, Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment, and Prison cConditions, available at: https://www.
amnesty.nl/sites/default/files/public/booklet_eng_torture_0.pdf

	 Foley, Conor )2003(, Combating Torture: A Manual for Judges and Prosecutors, Human Rights 
Centre, University of Essex, available at: https://www.essex.ac.uk/combatingtorturehandbook/
english/index.htm

	 APT )2013( Monotiring Police Custody: A Practical Guide, available at: http://www.apt.ch/
content/files_res/monitoring-police-custody_en.pdf

	 Joseph, Sarah, Katie Mitchell, Linda Gyorki & Carin Benninger-Budel )2006(, Seeking Remedies 
for Torture Victims: A Handbook on the Individual Complaints Procedures of the UN Treaty 
Bodies, OMCT, available at: http://www.omct.org/files/2006/11/3979/handbook4_full_
eng.pdf 

http://www.ima.org.il/Ima/FormStorage/Type7/IstanbulProtocol.pdf
https://www.essex.ac.uk/hrc/documents/practice/torture-reporting-handbook-second-edition.pdf
https://www.essex.ac.uk/hrc/documents/practice/torture-reporting-handbook-second-edition.pdf
http://www.irct.org/Files/Filer/publications/legal_en_web_red.pdf
https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/booklet_eng_torture_0.pdf
https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/booklet_eng_torture_0.pdf
https://www.essex.ac.uk/combatingtorturehandbook/english/index.htm
https://www.essex.ac.uk/combatingtorturehandbook/english/index.htm
http://www.apt.ch/content/files_res/monitoring-police-custody_en.pdf
http://www.apt.ch/content/files_res/monitoring-police-custody_en.pdf
http://www.omct.org/files/2006/11/3979/handbook4_full_eng.pdf
http://www.omct.org/files/2006/11/3979/handbook4_full_eng.pdf


עורכי דין הם פעמים רבות האנשים הבלתי-תלויים הראשונים הפוגשים את מי שהיו נתונים לעינויים או צורות 
אחרות של התעללות. לפיכך, לעורכי דין שמור תפקיד מרכזי בהבטחת מענה הולם לצורכיהם הרפואיים של 
קורבנות עינויים, לכך שראיות יתועדו ושטענות בדבר עינויים והתעללות ייצאו אל האור. דרך מעורבותם 
במקרים פרטניים עורכי דין עשויים אף לשמש כ"מפקחים עקיפים" ולהשיג מידע על היחס והתנאים השוררים 

במתקני מעצר וכליאה.

קורבנות עינויים זקוקים לעזרה משפטית ולתיעוד ראוי של חוויותיהם. מדריך זה נועד לספק לעורכי דין ייעוץ 
מעשי בנוגע למתן סיוע משפטי מיטבי לקורבנות עינויים, תוך שאיפה לקדם את האחריותיות של המבצעים 
וצדק עבור הקורבנות. המדריך פונה לכל עורכי הדין באשר הם – סנגורים פליליים, עורכי דין לזכויות אדם 

ונציגי החברה האזרחית.

המדריך נכתב על-ידי הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל בשיתוף פעולה הדוק עם דיגניטי - המכון הדני נגד 
עינויים. תוכנו של המדריך והמלצותיו מבוססים על מאות ביקורים בבתי מעצר וכליאה שביצע הוועד נגד 
עינויים במהלך שנים רבות, ועל ניסיונו של הארגון בעבודה עם ובשביל קורבנות עינויים ישראלים ופלסטינים. 
אנו מאמינים שהשיתוף בידע ובניסיון האלה יתרום לקידום המאבק נגד עינויים ולהרחבתו, ומקווים שהמידע 

המצוי במדריך ישמש כלי עזר לעורכי דין המייצגים קורבנות עינויים וצורות אחרות של התעללות.
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www.stoptorture.org.il | pcati@stoptorture.org.il

פרסום זה נתמך על-ידי משרד החוץ הדני

http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2016/06/INT_CAT_NGO_ISR_23475_E-Last.pdf
http://www.stoptorture.org.il/en

