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 טלטולים

טולטל ונוער  כמת עבד אל סאמד חריזאת, כתוצאה מכך שבמהלך חקירתו בשב" 1995 באפריל

שעות  11-משך למעלה מפעמים אחדות. חריזאת נחקר בבית המעצר במגרש הרוסים ב בחוזקה

 הידרדרות". החקירה הופסקה רק כאשר חלה טלטוליםסדרות של " 12, במהלכן עבר ברציפות

החולים -לביתפתאומית במצב הכרתו של חריזאת ונוזל החל לבעבע מפיו ומנחיריו. הוא הועבר 

 כרם, ושם נפטר כעבור ארבעה ימים.-הדסה עין

דינה להעמיד לדין משמעתי, על חריגה מנוהלי החליטה פרקליטות המ המקרהחקירת  לאחר

החוקרים שהשתתפו בחקירת חריזאת. ההחלטה להסתפק בדין משמעתי ולא  אחד, את כהשב"

 קטלניתפלילי התבססה על הטענה, שחוקריו של חריזאת לא יכלו לצפות תוצאה  לדיןלהעמיד איש 

 .הםשל מעשי

האגודה ביחס לתוצאות השימוש בעינויים.  עורר מודעות ואף ביקורת ציבורית חריזאתשל  מותו

דרשה מוועדת השרים לענייני השב"כ ומהיועץ המשפטי לממשלה לאסור לאלתר על המשך השימוש 

בריסקמן מהאגודה  ודנהאליהו אברם בשיטת הטלטולים. משהדרישה לא נענתה הגישו עורכי הדין 

לים בחקירת חשודים, שכן שיטת שיטת הטלטו אתלהפעיל  כ, שתבעה לאסור על השב"ץעתירה לבג"

, ואף להביא למותם, ובכך היא פוגעת כהשב" לנחקריהפיך -החקירה הזו עלולה להסב נזק בלתי

העתירה הצטרפה לעתירה שהגיש עורך הדין ולכבוד.  גופניתבזכותו של אדם לחיים, לשלמות 

ה לבטל את ההיתר אביגדור פלדמן, שנה קודם לכן, בשם  הוועד הציבורי נגד עינויים, בדריש

 לשימוש בכוח פיזי בחקירות השב"כ.

המשפט לדחות את -האגודה לזכויות האזרח ביקשה פרקליטות המדינה מבית לעתירת בתשובתה

, בהתאם לחוק, גם ככלליותה וכן בטענה ש'הגנת הצורך' מאפשרת לחוקרי השב" בשלהעתירה, 

 חוקרין אין להטיל איסור גורף על נחקר, בתנאים מסוימים )ולא כאמצעי שגרתי(, ולכ לטלטל

לטלטל נחקרים  - מדוברבאיסור מוחלט, שאיננו תלוי בנסיבות המקרה בו  -שיאסור עליהם  כהשב"

 בחקירה. 

)שקיבל את הטיפול בעתירה זמן קצר אחרי  שהגיש לבית המשפט כתב דן יקיר טיעון בעיקרי

, שואפת להידמות למתוקנות רבטרוישראל, על אף מלחמתה הבלתי פוסקת  מדינת: "הגשתה(

גורף וקטגורי.  באופן 'חקירתי עינוי'שבמדינות תבל, אותן מדינות, אשר בהן אסורה הפעלת כל 

כמיהה מתמדת להבטחת עתידה בצל הכמיהה לניקיון  עלכמדינה נאורה ומתוקנת, שקיומה מושתת 

רה פסולות מיסודן, מלעשות שימוש בשיטות חקי להימנעכפיים מוסרי, שומה על מדינת ישראל 

 חשוכים". משטריםהמאפיינות את מרתפי החקירות של 

בג"ץ לא מיהר לפסוק בעניין זה. השופטים קיוו שהכנסת תחוקק חוק המסדיר את שיטות החקירה 

שלח דן יקיר 'תזכורת' מקורית לבית המשפט. במסיבת  1997ותחסוך מהם את ההחלטה. ביולי 

 בית המשפטרסום הדו"ח השנתי של האגודה, ציין יקיר, כי עיתונאים, שערכה האגודה לרגל פ

. יקיר התייחס לפסק העליון אסר באחרונה לטלטל תנין, אך ממשיך להימנע מלאסור טלטול אדם

דין שנתן בית המשפט העליון כשבועיים קודם לכן, בתביעה שהגישה עמותת 'תנו לחיות לחיות' נגד 

הכולל הפיכת התנין דר, ובו קבע השופט חשין כי המופע "מופעים הנערכים בחוות התנינים בחמת ג
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וא ה "על גבו, גרירתו, טילטולו, משיכת ראשו כלפי מעלה ולאחור והפעלת לחץ על אברים בגופו

 , שכן הוא סותר את חוק צער בעלי חיים.מופע אסור

ת פרטניות הגיש עורך הדין אנדרה רוזנטל, בשם המוקד להגנת הפרט, מאות עתירו 1994-1999בין 

 במארסנגד שימוש בכוח בחקירתם של עצירים ספציפיים. ה'הצפה' הזו עשתה את שלה, כנראה,  ו

. כ"השבלקיים דיון עקרוני משותף בעתירות נגד השימוש בעינויים בחקירות  ץבג" החליט 1998

הן: כ-של בטאון לשכת עורכי הדין, סיפרה השופטת טובה שטרסברג 2002בראיון לגיליון נובמבר 

"במשך הזמן הגיעו תיקים אישיים פרטניים רבים שהותירו בנו הרגשת אי נוחות משפטית, ערכית 

ונורמטיבית. עד שהגיע היום לדון בתיק כללי, לא פרטני, בו נחקר אומר עשו לי ככה או אחרת, אלא 

אדם,  עקרוני, ובו היה עלינו להכריע בשאלה מה מותר ומה אסור כדי לשמור על צלם אנוש של כל

 גם של אויב".

עתירות, שהוגשו  שבענקבע הרכב של תשעה שופטים, אשר קבע, כי במסגרת הדיון העקרוני יידונו 

. נוסף כבחקירות השב" העינוייםוהעלו טענות עקרוניות כנגד השימוש בשיטת  1999-ל 1994בין 

ה הראשונה בסוגייה, עינויים, שהייתה העתיר נגדלעתירת האגודה נדונה עתירה של הוועד הציבורי 

 הציבורי נגד עינויים והמוקד להגנת הפרט. הוועדוכן עתירות של עצירים, בשיתוף עם 

)בשיחה  , שייצגה את הוועד הציבורי נגד עינויים", אמרה לאה צמלץדרמטי בבג" הכי הרגע"

פנו כאשר כל תשעת השופטים  היה" ,לשכת עורכי הדין( שלשפורסמה בבטאון ועד מחוז תל אביב 

כוח האגודה לזכויות האזרח, ושאלו: 'אתה באמת רוצה לומר שצריך לאסור על -באדן יקיר,  דלעו"

בכל מקום, בכל זמן ובכל תנאי?' באולם השתררה דממה. עיני כולם היו נשואות  בחקירהעינויים 

ובכל פעם  יקיר, שהשיב: 'כן'. וכאשר השופטים חזרו על השאלה, הוא חזר ואמר 'כן', ושוב 'כן', לדן

 ."בדיוןה'כן' היה חזק יותר ויציב יותר מקודמו. בעיני, זה היה רגע התפנית 

קיבל הרכב מורחב  1999 בספטמברשנים.   מארבעיותר  ץ חלפומהגשת העתירה ועד להחלטת בג"

העתירות שהוגשו נגד השימוש בעינויים  שבען ברק, את של תשעה שופטים, בראשות הנשיא אהר

להשתמש בטלטולים או בעינויים פיזיים אחרים  כ"לשב, וקבע כי אסור כבחקירות השב"

סמכות 'לטלטל' אדם, להחזיקו בתנוחת 'שבאח' ... לחייבו ב'כריעת  כ"לשב איןבחקירותיו: "

אנו  כןהשופטים. " קבעוחקירה" שינה באופן שאינו מתחייב מצרכי ה ממנוצפרדע' ולמנוע 

 חקירה, כי סייג ה'צורך' שבחוק העונשין אינו יכול לשמש מקור סמכות לשימוש בשיטות מצהירים

מעין  חקירה, המאפשרות שימוש בשיטות כאלה וכי אין בו בסיס לקיום הנחיות לחוקרי השב"

 אלה". 

" כתב מיוחדת ועדת שרים פעל השב"כ מכוח היתרים שהעניקה לואתמול  עד לפני הצהריים"

בבוקר פלטו מכשירי הפקסימיליה במתקני החקירות  10קצת לאחר למחרת אמיר אורן ב'הארץ', "

 בו ברגע הורה הממונה על החקירות בשירות לחדול מכל עינוי שנכלל במונח... נוסח החלטת בג"ץ תא

 .'"היתר'הנקי 

האמיצה היחידה הראויה, שאין להתיר את ההחלטה  ץהציבורית הקשה קיבל בג" האווירה למרות"

 דן יקיר. אומרמתוקנת שימוש בעינויים בחקירות"  במדינה


