
עינויים בישראל

יש עינויים בישראל
הוועד נגד עינויים מקבל מדי שנה עשרות דיווחים על עינויים פיזיים ונפשיים של 
נחקרים בשב"כ, הכוללים כבילה בתנוחות הגורמות סבל )"תנוחות לחץ"(, מניעת 
שינה ממושכת, חשיפה לחום וקור קיצוניים, מניעת מזון ומקלחת, איומים על בני 
משפחה, הטרדות מיניות והשפלה על רקע דתי. כמו כן, מקרים של יחס אכזרי, 
בלתי אנושי או משפיל מתרחשים דרך קבע כלפי אזרחים ותושבים ישראליים על 
והלכות  חוקים  אותם  על-פי  הם  אף  ואסורים  הסוהר,  בתי  ושירות  המשטרה  ידי 

האוסרים על עינויים.

מה אומר החוק?
עינויים ויחס אכזרי אסורים באיסור 
מוחלט, בשום זמן ומצב, גם בחוק 

הבינלאומי וגם על פי המשפט 
הישראלי. יחד עם זאת, ישראל 

טרם חוקקה חוק מפורש נגד 
עינויים, על אף שהתחייבה לכך.
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מ-1,4001,400 
תלונות 

על עינויים על ידי השב"כ הוגשו 
למשרד המשפטים מאז 2001

בעקבותיהן נפתחו רק 33 חקירות פליליות, 
שהובילו ל-00 כתבי אישום

1,400 תלונות

3 חקירות פליליות

0 כתבי אישום

 זמן ממוצע לטיפול בתלונה: 

4444
חודשים

 פרק הזמן הארוך ביותר:

9797
חודשים

נחקרים  תלונות  בדיקת  על  הממונה   ✱
את  סוגר  )המבת"ן(  המשפטים  במשרד 
תשתית  ש"אין  בטענה  התלונות  מרבית 

ראייתית התומכת בגרסת הנחקר". 
הבירור  סיום  ועד  התלונה  הגשת  מרגע   ✱
חולפות שנים ארוכות; בזמן הזה, עדים 
המקרה,  פרטי  את  לשכוח  עשויים 
לתאם  עלולים  וחשודים  נפגמות  ראיות 
שנים  ארבע  שנמשכת  חקירה  גרסאות. 
לחקר  להגיע  באפשרות  פוגעת  בממוצע 

האמת וגורמת עינוי דין. 
חקירות השב"כ אינן מתועדות, ורק חלק   ✱
קטן מהן מצולם בטלוויזיה במעגל סגור, 
באופן לא רציף, ומבלי שהתיעוד נשמר. לכן, 

התלונות הן כמעט תמיד "מילה מול מילה" 
והמבת"ן מצדד בעקביות בגרסת החוקרים. 
מכחישים  אינם  החוקרים  שבהם  במקרים   ✱
המתלוננים,  טענות  את  גורף  באופן 
"בהתאם  התבצע  שהכל  היא  הטענה 
כדי  עולה  שאינו  ובאופן  השב"כ"  לנהלי 
דרך  ואין  חסויים,  הנהלים  אבל   - עינויים 

לדעת האם ההוראות שבהם חוקיות. 
מתעלם באופן שיטתי מחוות  המבת"ן גם   ✱
בריאות  ואנשי  רופאים  שעורכים  דעת 
"פרוטוקול  לעקרונות  בהתאם  הנפש 
ויכולות  לתלונות,  המצורפות  איסטנבול", 
חמור  ונפשי  פיזי  סבל  על  טענות  לבסס 

שנגרם למתלוננים.ֵֵ

אז איך יכול 
להיות שמתוך 

14001400  תלונות 
הוגשו 00 כתבי 

אישום? 
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2022



"V.I.P-חדר ה"
השפלה ואלימות מינית  

בחדר החקירות

ונלקחה  פלסטינית,  צעירה  א',  נעצרה   2020 שנת  במהלך   ✱
במשך  ומתוכם  ימים,   43 נמשכה  חקירתה  שב"כ.  לחקירת 

שבועיים נמנע ממנה מפגש עם עורך דין.
קשה  נפשי  במצב  שרויה  בעוד  החקירה,  מימי  אחד  במהלך   ✱
וכשהיא מותשת ומבולבלת מחוסר שינה ממושך, היא נלקחה 
שם   -  "V.I.P ה-  "חדר  החוקרים:  בפי  המכונה  בתא  לחקירה 
האנשים  את  לראות  יכולת  בלי  מוחלטת,  באפילה  נחקרה 
רק  שיערה  בחדר  החוקרים  של  מיקומם  את  אותה.  החוקרים 
צועקים  בעוד  לפרצופה,  מפיהם  שניתזו  הרוק  מטחי  ידי  על 
"סמרטוט"  "מניאקית",  "כלבה",  כמו:  גידופים  בה  ומטיחים 

וקללות נוספות בעלות אופי מיני בוטה. 
תימוכין  נמצאו  "לא  בטענה  נסגרה,  הצעירה  של  תלונתה   ✱
למרבית טענות המתלוננת". ביחס לתלונה על שימוש בכינויים 
באמירות  "מדובר  כי  השב"כ  טען  מיני,  אופי  בעלי  משפילים 

לגיטימיות" שאינן נחשבות חריגות, ונעשות בהתאם לנהלים. 
מיני,  אופי  בעלי  ואיומים  השפלות   ✱
ידי  על  הנחקרת  על  מורא  והטלת 
ותוך  לחלוטין  אפל  בחדר  החזקתה 
החוקר,  של  הפיזית  מקרבתו  חשש 
אכזרי  אנושי,  בלתי  יחס  מהווים 
לתת  לו  האחראים  ועל  ומשפיל, 

את הדין על מעשיהם. 

אלה 2 מהתלונות שנסגרו השנה 
על ידי משרד המשפטים ללא חקירה: 

בפברואר 2019 נעצר טארק ברגות, עורך דין ממזרח ירושלים,   ✱
ברגות  הגיש  חקירתו  במהלך  עוד  והשב"כ.  המשטרה  בידי 
תלונות על עינויים שעבר במהלכה על-ידי חוקריו, ובהם מניעת 

שינה קיצונית. 
בחקירות  פעמים   14 נחקר  שברגות  שב"כ  הודה  בתשובה,   ✱
ממושכות, שהקצרה שבהן נמשכה 27 שעות ו-35 דקות, ואילו 
ו-55 דקות, זאת בעודו אזוק,  הארוכה ביותר ארכה 47 שעות 
בהתאם  הרלוונטיים…  האישורים  כל  "קבלת  לאחר  וזאת 

לנהלים". התלונה נגנזה. 
נהלי שב"כ לעריכת חקירות לא פורסמו מעולם, ועל כן אין כל   ✱
דרך לדעת האם הם חוקיים, והאם שב"כ מקיים את ההוראות 

הקבועות בהם. 
ונפשי  פיזי  סבל  גורמת  שעות   48 למשך  שינה  מניעת   ✱
חמור לקורבנות, ומהווה עינויים אסורים בהחלט. שימוש 

של  לדין  העמדה  מחייב  זו  בפרקטיקה 
את  שאישר  הדרג  לרבות  האחראים, 

השימוש בעינויים במקרה זה. 

48 שעות של 
חקירה ללא שינה

המקרה של עו"ד טארק ברגות

לחוקק חוק נגד עינויים בישראל.   ✱

לתעד את חקירות השב"כ באופן מלא.  ✱

לחקור כראוי טענות על עינויים, להעמיד   ✱
לדין ולהעניש בחומרה את האשמים בשימוש 

בעינויים והתעללות.

לאמץ את פרוטוקול איסטנבול באופן רשמי,   ✱
 כסטנדרט לבדיקה אמינה ומקצועית של 

טענות עינויים.

מה אפשר לעשות?
לתמוך בפעילות הוועד 

נגד עינויים, ובכך לאפשר 
לנו להמשיך ולהיאבק כנגד 

עינויים בישראל.

2727
שעות

3535
דקות

4747
שעות

5555
דקות

הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל גאה בתמיכה ובמימון שהוא מקבל מאנשים פרטיים, קרנות, ממשלות, וגופים מקצועיים. רוב המימון של הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל מגיע מישויות מדיניות זרות


