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כפעילים ופעילות חברתיות וכארגוני זכויות אדם, אנחנו מאמינות שהזכות 
ואלימות  הפגנות  דיכוי  של  מקרים  לצערנו,  חיוני.  כלי  היא  מחאה  לחופש 
כלפי פעילים עדיין מתרחשים בישראל באופן נרחב, כמו גם פגיעות אחרות 
̶  בבתי הכלא ובמתקני מעצר, למשל. אחת  ידי גורמי שלטון   באזרחים על 
הדרכים להילחם בכך היא הגשת תלונות וניהול הליכים משפטיים, שמטרתם 
להביא את האחראים לדין ובכך להגביר את חופש המחאה ולהגן על זכויותינו 
מפני אלימות ממסדית. למדנו מניסיון שראיות איכותיות ומהימנות הן רכיב 

חיוני כדי להבטיח שהליכים אלה יהיו אפקטיביים ויביאו לתוצאות. 

פגיעות גופניות שנגרמו כתוצאה מאלימות של כוחות בטחון הן נפוצות מאד 
נעלמים  רבות  ופעמים  משתנים,  מופיעים,  סימניהן  שכן  חמקמקות,  אך 
כנגד  ואלימות  הפגנות  לתעד  טובות  דרכים  שישנן  כשם  יחסית.  במהירות 
תמונות,   – פגיעות  לתעד  נכונות  דרכים  ישנן  כך  אמת,  בזמן  מפגינים 
תצהירים, תיעוד עצמי בכתב, רשומות רפואיות, אפילו ביגוד, כולם יכולים 

לשמש כראיות! 

למה ולמי זה טוב?
אלימות  ולנפגעי  לאקטיביסטיות  דין,  לעורכי  לעזור  היא  זה  מדריך  מטרת 
רלוונטי  זה  מדריך  ומיטבי.  פשוט  באופן  גופניות  פגיעות  לתעד  ממסדית 
במיוחד לנפגעי אלימות משטרתית ולעורכי דין המייצגים אותם, אך גם עורכי 
דין המייצגים אנשים שנפגעו בחקירות עשויים למצוא בו שימוש, כמו גם אלו 
המייצגות אסירים, ואפילו אסירים עצמם. תיעוד מדויק בכתב ובצילום יכול 
לשמש כראייה משמעותית בעת הגשת תלונות על אלימות שוטרים; אל מול 
כתבי אישום המוגשים על תקיפות שוטרים, המוכרים למפגינות; ואף בהגשת 
האירוע  מזמן  נכון  תיעוד  בנוסף,  ביטחוניות.  בחקירות  אלימות  נגד  תלונות 
או בסמוך לו יכול לשמש מומחים רפואיים בהמשך הדרך בתיקי נזיקין, בהם 

נדרשת חוות-דעת מומחה.   

המדריך מתבסס על עקרונות תיעוד פורנזיים, אך הוא אינו דורש מומחיות 
לתיעוד  הדרכים  את  להנגיש  היא  הכוונה   – הוא  נהפוך  כלשהי.  רפואית 

בצילום  או  בתצהיר  עצמי,  בתיעוד  בכתב  ופשוטים,  קיימים  באמצעים  טוב 
באמצעות טלפון נייד. המדריך מתמקד בתיעוד פגיעות גופניות בלבד, שכן 
ארוך  חותם  להשאיר  עלולות  ואף  פחות  לא  נפוצות  נפשיות  שפגיעות  הגם 
וניתנות  לעין,  נראות  גופניות  פגיעות  יותר.  מורכב  לרוב  הוא  תיעודן  טווח, 

לתיעוד בצורה פשוטה יותר.

של  אלימות  אודות  תלונות  לחקור  הרשויות  תפקיד  זהו  כי  לזכור  חשוב 
ברשויות  הגובר  אי-האמון  למרות   – אזרחים  של  תפקידם  ולא  בטחון,  אנשי 
עם  ומקצועי.  מעמיק  באופן  תלונות  לחקור  היכולת  את  בידן  יש  החוקרות, 
זאת, פעמים רבות תלונות ותיקים נופלים עקב היעדר ראיות. מטרת מדריך 
זה היא לפיכך לייעץ כיצד ניתן לתעד פגיעות גופניות באופן שיאפשר לאסוף 
̶  בה פעמים רבות צעדי חקירה  ולייצר ראיות תומכות. במציאות הנוכחית  
משמעותיים אינם מתבצעים ̶   ככל שישנן ראיות יזומות רבות יותר ואיכותיות 

סיכויי המקרה להיחקר כראוי גדלים!

עקרונות יסוד     
ישנם מספר עקרונות בסיסיים שכדאי לזכור:

וגם  בכתב  גם  להיעשות  צריך  פיזיות  פגיעות  של  תיעוד  שניתן,  ככל   •
בצילום. אלו משלימים אחד את השני ומאפשרים לקבל תמונה מלאה 

של הפגיעות. 
וממקורות  מסוגים  יהיה  שהתיעוד  כדאי  לכן,  חשובה!  הראיות  איכות   •
ושיהיה  המתואר,  האלימות  לאירוע  הניתן  ככל  סמוך  שיעשה  שונים, 

מפורט. 
כל תיעוד צריך להיות מתוארך באופן ברור בו במקום, ולא בדיעבד.  •

כיצד  גופניות.  פגיעות  של  ההחלמה  מהלך  את  גם  לתעד  ורצוי  כדאי   •
נראית הפגיעה לאחר יום? לאחר שבוע? הדבר יכול להעיד על עוצמת 
הפגיעה, ואף לשמש כראייה לחוות דעת מומחה, אם זו תידרש בעתיד.

כאשר מגישים ראייה המתעדת פגיעה גופנית, יש לציין לכל הפחות את   •
שם המתעד/ת, ת.ז., ומספר טלפון ליצירת קשר עמה. הדבר נכון לכל 

סוגי התיעוד, הן בכתב והן בצילום. 
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לשמש  ויכול  ערך  בעל  הוא  אמת  בזמן  גופניות  פגיעות  של  בכתב  תיעוד 
כראייה חשובה בהמשך! תיעוד כתוב חשוב במיוחד במקרים בהם אין יכולת 
̶   בין אם בגלל שהפגיעה קשה לתיעוד  לתעד פגיעות נראות לעין בצילום  
)לדוגמה: צליעה או כאב ראש מתמשך( או כיוון שהסיטואציה אינה מאפשרת 
זאת )דוגמה נפוצה היא מפגש של עורכת דין עם אסיר חבול במתקן כליאה(. 
תיעוד בכתב אינו צריך להיות מסובך. כדאי להשתמש במילים שלנו ולהימנע 
משימוש במונחים מקצועיים  ̶ "סימן כחול" יעבוד מצוין במקום "המטומה", 
למשל. בנוסף, כדאי להקפיד על תיעוד מדויק ומפורט, אשר יעלה את ערך 

התיעוד הכתוב כראייה בהמשך.

מה ואיך כדאי לתעד?

בין אם אתן עורכות דין או אקטיביסטיות, תיעוד בכתב של פגיעות 
ותיאורים  לעין  הנראות  הפגיעות  של  תיאור  לכלול  צריך  גופניות 

סובייקטיביים של הנפגעת:
פגיעות ברורות לעין: חתכים, מכות יבשות, שריטות, דימומים, נפיחויות   •

או כוויות
קשיים ברורים בתנועה, דוגמת: צליעה, קושי להזיז את הצוואר, כאבים   •

בישיבה
כאבים ותחושות נוספות, למשל: כאב ראש, סחרחורת, בלבול  •

חשוב שתיעוד הפגיעות יכלול מידע על אודות מקור כל פגיעה:
מי גרם לה?  •

איך נגרמה? האם נעשה שימוש בנשק, כלי כלשהו, ידיים חשופות?  •
באיזו תנוחה או מצב היית בזמן הפגיעה ולאחריה, כיצד הגבת?  •

ישירה לגופך או  יחידה או רצף של פגיעות?  זו פגיעה  האם הייתה   •
שנגרמה באופן עקיף?

כאשר מתארים את המראה של פצעים וחבורות, כדאי לתעד לכל 
פגיעה:

מיקום  •
צורה  •
צבע  •
גודל  •

סימטריה  •

 דוגמה לתיעוד טוב בכתב
סימן פגיעה בודד ועגול בצבע כחול-סגול, לדברי הנפגע כבן יום, גודל 
כשל כדור טניס, בצד הפנימי של הזרוע השמאלית, קצת מעל המרפק.

 דוגמה לתיעוד כללי מדי  
סימן כחול גדול במעלה יד שמאל,  מעל המרפק.

דוגמה לתיעוד כללי מדי  
סימני איזוק בולטים ואדומים בשתי הידיים.

דוגמה לתיעוד טוב בכתב
סימני איזוק בולטים ואדומים בשתי הידיים  כס"מ מעל  כפות הידיים, 

מקיפים את הידיים )צד פנימי וחיצוני( באופן אלכסוני ולא אחיד. 

ולתעד בזמן אמת או בסמוך לאירוע האלימות. אפשר  ניתן כדאי לכתוב  אם 
גם לבקש מאדם נוסף לתעד את דבריך. במקרה כזה רצוי להגיש גם את פרטי 

המתעדת בעת הגשת תלונה.

מעבר לתיעוד כל פגיעה ומקורה, כדאי גם לתעד בכתב באופן עצמאי איך 
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השתנתה מאז רגע החבלה )מה שנקרא בשפה מקצועית "תהליך הריפוי"(. 
לאחר  להופיע  אפילו  או  לאט,  או  מהר  להשתנות  יכולות  גופניות  חבלות 
לתארכו,  כדי  הכתוב  התיעוד  את  לצלם  זכרו  קורה,  כך  אם  ימים!  מספר 

יתכן והדבר יוכל להועיל בהמשך. 

תרשימי גוף
ניתן ורצוי להיעזר בתרשימי גוף פשוטים ולסמן עליהם את מיקומה של 
פעמים   – המצולם(  )והתיעוד  הכתוב  בתיעוד  לתמוך  בכדי  פגיעה  כל 
מ"פרוטקול  ולהוריד  למצוא  ניתן  כאלו  תרשימים  עוזרים.  הם  רבות 
איסטנבול", למשל. אם עושים שימוש בתרשימים, כדאי לציין באיזה צד 

של הגוף מדובר.

תיעוד בתצהיר
גם  ניתן  אך  דין,  לעורך  ישירות  תצהיר  לתת  ניתן  ראייה!  הוא  תצהיר 
לתצהיר  לצרפו  או  ולהגישו,  לתצהיר  אמת  מזמן  כתוב  תיעוד  להמיר 
או  להצהיר  ניתן  בו  הזמן  פרק  על  חוקית  הגבלה  אין  אומנם  בהמשך. 
ככל  בסמוך  זאת  לעשות  כדאי  אך  לתצהיר,  כתוב  עצמי  תיעוד  להמיר 
חתום  תצהיר  לגבות  מוסמך  דין  עורך  כל  האלימות.  אירוע  לזמן  הניתן 

מנפגע אלימות.

שאינן  בסיטואציות  גופניות  פגיעות  עם  לקוחות  הפוגשים  דין  עורכי 
יכולים   – כליאה  במתקן  לדוגמה,   – אמת  בזמן  מלא  תיעוד  מאפשרות 
מכן.  לאחר  ולהגישו  להחתימו  שראו,  על  המעיד  עצמאי  תצהיר  להכין 
למעשה, רצוי מאד לעשות זאת! בנוסף לתיעוד מקור החבלות, במקרים 
)"מתקשה  הנפגע  תלונות  את  הן  בכתב  לתעד  במיוחד  חשוב  כאלו 
והן את שרואות עיניכם )"נכנס בצליעה",  מאד לדרוך על רגל שמאל"( 
יכולתכם  ככל  לתעד  נסו  הידיים"(.  שתי  באמות  היקפיים  איזוק  "סימני 
את הפגיעות. במקרים כאלו ניתן לנסות ולהעריך את גודל הפגיעה לפי 
חפצים סטנדרטים, דוגמת מטבע, עט או מצית )ראו דוגמאות בהמשך(. 
מיקומי  לסימון  בתרשים  להשתמש  או  בסיסיים  איורים  להוסיף  גם  ניתן 
הפגיעות  לתיעוד  ברורה  הסכמה  שקיבלתם  וודאו  וכמובן,  הפגיעות. 
ולהגשת התצהיר )אפשר לקרוא על זה בהרחבה במדריך לעורכי דין של 

הוועד נגד עינויים(. דוגמה לשימוש פשוט בתרשים: סימון דוגמת הפגיעה הראשונה המתועדת בכתב 
בעמ' 5 )התרשים מתוך "פרוטוקול איסטנבול", עמ' 75(

יד שמאל

https://www.ima.org.il/userfiles/image/IstanbulProtocol.pdf
https://www.ima.org.il/userfiles/image/IstanbulProtocol.pdf
https://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2022/06/Madrich-for-Lawyers.HEB_.FINAL_.pdf
https://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2022/06/Madrich-for-Lawyers.HEB_.FINAL_.pdf
https://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2022/06/Madrich-for-Lawyers.HEB_.FINAL_.pdf


ב ת כ ב ו ם  ו ל י צ ב ת  ו ע י ג פ ד  ו ע י ת ל ך  י ר ד מ  7

תיעוד רפואי
בחדר  אם  בין  רפואי,  טיפול  לקבלת  רבות  פעמים  יפנו  אלימות  נפגעי 
פגיעות  של  ותיעוד  חשוב,  הוא  רפואי  תיעוד  החולים.  בקופות  או  מיון 
ברשומה רפואית תמיד יהיה עדיף כראייה על פני תיעוד עצמי. במקרה 

שהדבר רלוונטי, חשוב לבקש שהרשומה הרפואית תכלול:

תיעוד מלא של כל פגיעה 	 
תיעוד של תלונות הקשורות לפגיעה ולאלימות	 
תיאור נסיבות הפגיעה	 

חשוב לציין גם פגיעות שאינן נראות לעין, דוגמת סחרחורת. אל תתביישו! 
בתחום  שאינן  קביעות  מלקבוע  ימנעו  רבים  שרופאים  להבין  חשוב 
אודות  תלונות  או  לעין  הנראית  הפגיעה  סיבת  בדבר  אם  בין  מומחיותם, 
בנימוס  לדרוש  ואף  לבקש  שלא  סיבה  אין  אבל,  בלבול.  כמו  נפשי  מצב 
כי התיעוד ברשומה הרפואית יהיה מדויק ומפורט; למעשה, זוהי זכותכם 
17)א( ל"חוק זכויות החולה". אין סתירה בין רישום אובייקטיבי  לפי סעיף 
במקום  ההפגנה"  מאז  פחד  שחשה  "טוענת  למשל,   – מדויק  ותיעוד 
"מפחדת מאז ההפגנה". כמו כן, חשוב שהתיעוד ברשומה הרפואית ישקף 
ישירה  אלה  מכת  בעקבות  לדבריו  שבורה  "רגל   – במדויק  תיאורכם  את 

משוטר בזמן הפגנה", ולא "רגל שבורה לאחר היתקלות עם שוטרים". 

לאירוע  האפשר  ככל  בסמיכות  לבדיקה  להגיע  כדאי  הצורך,  במקרה 
לאחר  מה  זמן  להופיע  שעלולות  פגיעות  ישנן  זאת,  עם  יחד  האלימות. 

החבלה, וכדאי לתעד גם אותן. 

עורכי דין הפוגשים לקוח כלוא ועליו סימני חבלה יכולים 
לבקש ישירות כי הפגיעות יתועדו במרפאת שב"ס, או 

לחלופין, לכוון את לקוחם לבקש זאת. "נוהל חבלה" של 
שב"ס קובע כי כל חבלה גופנית, ללא קשר למקורה או 

לנראותה, תתועד בכתב ובצילום בתיקו הרפואי של הכלוא. 
למרות הקשיים, כדאי להתעקש על כך.
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התיעוד  את  הופכת  מעולות  מצלמות  עם  ניידים  טלפונים  של  זמינותם 
לאפשרי בכל רגע, בזמן אמת וגם לאחר מכן. זה מעולה, שכן צילום של 
צורך  אין  ערך.  ובעלות  משמעותיות  ראיות  לספק  יכול  גופניות  פגיעות 
בציוד מיוחד או בידע טכני מעמיק כדי לייצר ראיות מצולמות איכותיות, 
וחלק זה נועד לספק כמה כללי בסיס לצילום פגיעות  באמצעות טלפון 

נייד  ̶  מה כדאי לצלם ואיך כדאי לעשות זאת. 

של  מקביל  תיעוד  על  לוותר  לא  רצוי  מצלמות,  של  הזמינות  למרות 
מלאה  תמונה  מספק  אינו  לבדו  צילום  רבות  פעמים  בכתב.  הפגיעות 
ומדויקת, במיוחד כאשר הפגיעות קשות לצילום. בנוסף, בגלל "אפקט 
בו  הגוף  צד  לגבי  בלבול  קיים  פעמים  הרבה  מצלמות  של  המראה" 
מתועדת החבלה, ומסיבה זו גם תרשימים יכולים לתמוך בתיעוד מצולם. 
כדאי מאד לרשום את סדר הצילום של הפגיעות, ובתקריבים גם באיזה 

צד ובאיזה חלק גוף מדובר.

כדאי לתת את הדעת לכך שצילום של פגיעות, ובמיוחד באזורי גוף שלרוב אינם 
חשופים, יכול לעורר אי נוחות. יש גם אנשים שאינם מרגישים בנוח מול מצלמה, 

וכדאי לקחת זאת בחשבון, במיוחד בעת צילום פגיעות באזור הפנים.

הסכמה תיעוד ושמירת המידע ו)אי(עריכתו
לפני כל צילום של פגיעה גופנית יש לקבל הסכמה ברורה של המצולמת 
חומרי  את  לשמור  חשוב  בצילומים.  השימוש  אופני  את  עימה  ולסכם 
הגלם המקוריים, ולשים לב לכך שהעברה בווטסאפ או בתוכנות מסרים 
תאריך  כמו  חשוב  מידע  ומוחקת  הצילומים  את  מקבצת  אחרים  מידיים 
במחשב  או  בדרייב  במייל,  הצילומים  את  לשמור  כדאי  לכן,  הצילום. 
פגיעות  שצילום  לזכור  גם  צריך  במייל.  אותם  ולשלוח  מלאה  באיכות 
בטלפון אישי עשוי להעלות שאלות של פרטיות, במיוחד כאשר עורכי דין 
מצלמים לקוחות. לעורכי דין מומלץ במיוחד להסביר היכן בדיוק ישמרו 
מטלפונים  נמחקים  שהצילומים  לוודא  כדאי  מקרה,  ובכל  התמונות, 

אישיים, לטובת המצולמת והמצלמת גם יחד. 

ולא  גרפיות  בתוכנות  לא  גופניות,  פגיעות  המתעדות  תמונות  לערוך  לא  חשוב 
בטלפון הנייד! גם אם מדובר בשיפורים קטנים לכאורה, הדבר פוגע באחידות 

ובאיכותם כראייה.

מה כדאי לתעד?
סדר צילום נכון: מגוף מלא לפגיעה עצמה

כדאי לצלם תמונת גוף מלאה ואז להתקרב עד לאיבר עצמו ולתקריב החבלה. כדאי 
לכוון למספר צילומים, להתחיל מצילום כללי ולאחר מכן להמשיך ולהתקרב  ̶  בסך 
הכל  3-4 צילומים לכל חבלה מאותו הכיוון ובאותה הזווית. באופן זה, ניתן לקבל 
תמונה ברורה של כל פגיעה ולהבין באופן מדויק באיזה חלק גוף מדובר והיכן הפגיעה 
ממוקמת בו. צילום של מספר צילומים בסדר הזה נועד גם לאפשר להוכיח בהמשך 

שמדובר באותו האדם, ושכל החבלות המתועדות צולמו באותו הזמן. 

ברור  שיהיה  כך  כלשהו  באופן  צד  לסמן  מומלץ  המצלמות,  אחידות  אי  בגלל   
איפה בצילום נמצא צד ימין של הנפגע.

דוגמה לתיעוד פגיעות בעזרת מספר צילומים. שימו לב של"פגיעת" הבטן 
חסרה תמונה מטווח אמצע
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אך  ומטה,  מהצוואר  לצלם  אפשר  הפנים  בצילום  מעוניין  אינו  הנפגע  אם 
יותר.  במקרה כזה כדאי לצלם מסמך מזהה בנוסף לתמונות הגוף הרחוקות 
אם לנפגע חבלות באזור הפנים והוא אינו מעוניין בצילום פנים מלא ניתן לוותר 
עליו, למרות שהדבר אינו מומלץ. אם יש סימנים מזהים יחודיים, כדאי שיופיעו 

במספר צילומים.

דף  עם  אחד  מלא  גוף  צילום  לכלול  כדאי  פשוט,  וזיהוי  המשכיות  ליצור  בכדי 
במקרה  הצילום.  ותאריך  הפציעה  תאריך  המצולם,  הנפגע  פרטי  את  המתעד 
שצילום הפגיעה נעשה בזמן אמת, אפשר לצלם וידיאו קצר לתיעוד פרטים אלו. 

תיעוד גודל הפגיעה
כמו  חפץ  הפגיעה  ליד  להציב  כדאי  החבלה  גודל  של  הערכה  לאפשר  כדי 
מטבע, סרגל, קופסת סיגריות או כל דבר אחר בעל גודל סטנדרטי שיעניק 
קנה מידה לצילום התקריב. זה נכון במיוחד אם מדובר בתקריב של פגיעות 

כדור, מכת אלה או חפצים אחרים שמשאירים סימנים טיפוסיים. 

במקרה של פציעת נשיכה, כדאי להציב שני 
סרגלים בצורת L ליד הפצע, כדי לתעד את 

כל היקף המנשך, כדוגמת האיור משמאל.

צילום כל אזור הפגיעה
לחשוף  מאד  כדאי  בצילום,  תיעוד  בעת 
להסתפק  ולא  כולו  החבלה  אזור  את 

בהסטת הבגד, ככל שהדבר נוח למצולמת.

אם אזור הפציעה משתרע על חלק גדול מהגוף, כדאי לצלם סדרה של 
מספר צילומים אחד אחרי השני שמראים את אזור הפגיעה, כאשר בכל 
מדובר  אם  גם  הקודם.  בצילום  שנראה  הגוף  קטע  מעט  נראה  צילום 
להראות  כדי  הצדדים  שני  את  לצלם  תמיד  צריך  אחד,  פגיעה  באזור 
הם  במיוחד  חשוב  הוא  היקפי  צילום  בהם  אזורים  הפגיעה!  היקף  את 

הזרועות, הרגליים ופרקי הידיים והרגליים.

אפשרויות לתיעוד 
גודל הפגיעה. 

כדאי לא להסתיר 
את הפגיעה בעזרת 

החפץ, במקרה זה 
המטבע.
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אם התיעוד נעשה בזמן אמת ואזור הפגיעה מלוכלך או מדמם, אפשר לצלם את 
הפגיעה כמו שהיא ואז בשנית, לאחר שאזור החבלה נוקה.

אם מתעדים פציעה מנשק, כדאי לברר האם למצולמים יש את הכדור שפגע 
בהם או תיעוד של רקע הפגיעה או כלי הנשק מהשטח ̶   ואם כן לבקש זאת מהם. 
במקרה שאלימות הובילה להשארת סימן בבגד, דוגמת קרע או חור, אפשר וכדאי 

לצלם גם את הבגד שניזוק ולמסור את הבגד כפי שהוא כראייה תומכת.

את  לתאר  מהמצולמים  לבקש  כדאי  איזוק,  פגיעות  תיעוד  של  במקרה 
אופן האיזוק המדויק  והתנוחה בה הוחזקו אזוקים, למשל, האם הידיים 
חשוב  איזוק  פגיעות  של  במקרה  מאחורה?  או  מקדימה  אזוקות  היו 

במיוחד לצלם את האיברים שנפגעו מכל הכיוונים. 

איך לתעד?
הכנה לפני הצילום

ככל שאפשר, עדיף שתיעוד בצילום יעשה על-ידי אדם אחר ולא בסלפי, 
לציין  כדאי  בסלפי,  נעשה  הצילום  אם  בהרבה!  מדויק  יהיה  התיעוד 

כראיה  הצילום  הגשת  בעת  בבירור  זאת 
בו  הצד  אודות  עתידי  בלבול  למנוע  כדי 
ממוקמת הפגיעה. במקרה של צילום סלפי 
"אפקט  ללא  יתבצע  שהצילום  גם  מומלץ 
אותו   ,)mirror front photos ( המראה" 

ניתן לכבות בהגדרות המצלמה. 

ודאו  במצלמה,  שימוש  שנעשה  במקרה  טעון.  הנייד  שהטלפון  ודאו 
והשעה  שהתאריך  ודאו  מקום.  מספיק  בו  שיש  או  ריק  הזיכרון  שכרטיס 

נכונים!

וכופפו  בעת הצילום, החזיקו את הנייד בשתי הידיים, הצמידו מרפקים 
יציב כלשהו.  ברכיים. בהנחה שאין לכן חצובה, אפשר להישען על חפץ 
עם  להתקרב  אלא  תקריב,  צילומי  לצלם  כדי  בזום  להשתמש  לא  כדאי 

הטלפון. 

המצלמה  באפליקציית  לצלם  יש  בצבע.  לצלם  יש  גופניות  פגיעות 
אינסטגרם,  ווטסאפ,  כמו  אפליקציות  בתוך  הצילום  אפשרות  דרך  ולא 

טיקטוק וכו׳ כדי שהצילום ישמר באיכות טובה, בצבע, וללא אפקטים. 
תיעוד בעייתי של פגיעת איזוק: הצילום חתוך וחסר צילום היקפי של סימני האיזוק. 

כמו כן, מהתיעוד לא ברור אם מדובר במפרקי הידיים או הרגליים...

Mirror Front Camera
COMPOSITION
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אור 
אם מצלמים במקום סגור, כדאי למקם את המצולמים ליד חלון, על רקע 
ניטרלי ככל הניתן כך שהאור נופל על החבלות ואזורי הגוף שרוצים לצלם. 
אם מצלמים בשעות הערב, או בחדר ללא חלונות, כדאי להשתמש באורות 
כ-45  של  בזווית  נוסף  נייד  טלפון  או  מנורה  בעזרת  ולהאיר  בחדר,  שיש 
למצולם או לחבלה, ממרחק של כחצי מטר. כדאי לשחק עם זווית התאורה 

כך שלא יהיו צלליות שיפריעו לצילום. 

לעיוות  לגרום  עלול  פלאש  בפלאש!  להשתמש  לא  רצוי 
הצבעים, להצללה ולעיוותי פרספקטיבה. 

לצלם  כדאי  היום,  בשעות  בחוץ  בצילום  אמת  בזמן  חבלות  מצלמים  אם 
במקום מוצל ללא שמש ישירה ובכל מקרה לא מול השמש, אלא כשהמצולם 

פונה לשמש והיא נמצא בגב הצלם. 

רקע
כדאי לשאוף לכך שהרקע יהיה ניטרלי ככל הניתן, חלק ובהיר. חשוב שהרקע 
רבים  פרטים  יכלול  לא  שהצילום  כדאי  ולכן  יתרה,  לב  תשומת  ימשוך  לא 
יכולים  רצפה  או  שולחן  לבן,  קיר  משרדי(.  בלאגן  או  שטיח  תמונות,  )כמו 
לשמש כרקע, וניתן גם לפרוס בד או נייר לשם כך. כדי להבטיח המשכיות, 
הרקע בכל התמונות צריך להיות זהה, ולכן כדאי לתעד את כל החבלות על 
מיקום,  לשנות  יכולים  לא  המצולמים  שאם  כמובן  שניתן.  ככל  קבוע,  רקע 

עדיף לצלם בתנאים לא טובים מאשר לא לצלם כלל. 

45°

0.5 מטר
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זווית
פגיעות גופניות צריך לצלם בניצב לאזור המצולם, כאשר הטלפון הנייד 
מעלות!   90 של  בזווית  אותה  מאיר  והאור  המצולמת  לחבלה  מקביל 
פרטים  לאיבוד  וגורמות  פרספקטיבה  עיוותי  יוצרות  אחרות  זוויות 
חשובים. ברגע ששמים לב לכך זה הופך לברור ופשוט. הזווית הנכונה 
בעת  המלא.  הגוף  בצילומי  ופחות  תקריב,  בצילומי  במיוחד  חשובה 
במיוחד  נוספים,  פרטים  לספק  כדי  נוספות  מזוויות  לצלם  ניתן  הצורך 
אם מדובר בפציעה גדולה או על מספר אברים, אך ככל הניתן, כדאי 

לשמור על הזווית הנכונה. 

במרכז  יהיה  לתעד  רוצים  אותו  המידע  הצילומים  שבכל  מאד  רצוי 
ומיקומה, הדבר  סוג הפגיעה  לפי  או לאורך  לרוחב  ניתן לצלם  הפריים. 

החשוב הוא שאת רוב הפריים יתפוס האזור המתועד ולא הרקע.

כדי למנוע עיוותי פרספקטיבה, כדאי מאד לצלם פגיעות כאשר האזור 
זה  באוויר.  ולא  קבוע,  רקע  בעל  יציב  חפץ  על  נשען  או  מונח  הפגוע 

רלוונטי במיוחד כשמצלמים כפות ידיים, זרועות וכפות רגליים. 

זווית שתוביל לעיוות פרספקטיבהזווית נכונה



 1990 הוא ארגון זכויות אדם, אשר מאז  הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 
בחקירות,  שנפגעו  מי  על  מגינים  אנחנו  בישראל.  העינויים  מיגור  למען  פועל 
פליטים  פלסטינים,  ישראלים,  ומייצגים  הסוהר,  ובבתי  מעצר  בעת  בהפגנות, 
הרשויות  מידי  משפיל  או  ואכזרי  אנושי  בלתי  יחס  עינויים,  שספגו  ומהגרים 

הישראליות –שב"כ, משטרת ישראל, צה"ל ועוד.

מדינה  עובד  או  שוטר  ידי  על  מעצר,  או  חקירה  הפגנה,  במהלך  נפגעתם  אם 
אחר, ואתם רוצים לדווח על כך ולקבל ייעוץ משפטי לגבי האפשרויות העומדות 
בפניכם  ̶  אתם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות טופס הפניה באתר האינטרנט 

שלנו: https://stoptorture.org.il  או להתקשר לטלפון: 03-7733134.

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.

הוא צלם עיתונות ומייסד שותף של קולקטיב הצלמים אקטיבסטילס.  אורן זיו 
מ-2003  החל   .+972 ומגזין  מקומית"  "שיחה  האתרים  של  מערכת  וצלם  כתב 
מתעד מגוון נושאים חברתיים ופוליטיים בישראל ובשטחים הכבושים, עם דגש 
על מאבקים של קהילות ואקטיביסטים. בוגר תואר שני בארכיטקטורה פורנזית, 
אוניברסיטת גולדסמית׳. עבודותיו הוצגו בין השאר במוזיאון תל אביב, מוזיאון 
חיפה, מוזיאון MACBA בברצלונה, ובמוזיאון Tate Britain בלונדון. זכה במספר 

פרסים על צילומים במסגרת תחרות הצילום ״עדות מקומית״.

https://stoptorture.org.il/contact/
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