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  !  ד ח ו ף          ,.נ.א

 כ"נוהל הפשטת עצורים פלסטיניים על ידי השב: הנדון

 

עמירה הס מהיום בדבר נוהל ' הרינו לפנות אליכם בעקבות הפרסום בעיתון הארץ בכתבתה של הגב

 .:כדלקמן, כ להפשיט עצורים פלסטיניים והלבישם בסרבלים חד פעמיים"חדש של השב

 

ורים לפשוט את כל בגדיהם ולגשת כ מכריח עשרות עצ"שבה, ל" הנעל פי האמור בכתבה .1

בעל שלושה קירות , שניים שניים לצריפון עץ העצורים מוכנסים. לחקירה בסרבל חד פעמי

עביר מגנומטר מ, רש מהם לפשוט בפניו את כל בגדיהםואדם לבוש בגדים אזרחיים ד. בלבד

כל , חר כךא.  ליד הצריף הפתוחיםסתובבמחיילים וחיילות כל אותו זמן . על גופם העירום

ים העצורים אזקנואז שוב , אחד נדרש ללבוש סרבל ולשים את בגדיו בשקית שחורה נפרדת

נראה כי מדובר בנוהל אשר החל לפני  ,על פי העדויות המובאות בכתבה. עיניהם נקשרותו

והוא בוצע הן ביחס לעצורים מעזה והן ביחס לעצורים מהגדה , קרוב לשלושה חודשים

 . המערבית

 

משפיל ו, פוגע בזכויותיהם החוקתיות של הנחקרים לכבוד ולצנעת פרטיותםקירה זה נוהל ח .2

, ללא ספק. כבוד האדם וחירותו:  בניגוד למצוות חוק יסודאת הנחקרים באופן קיצוני ביותר

, יחס אכזרי ולחילופין עינוייםמעשה המעשים המתבססים על הנוהל המתואר הינם בבחינת 

ראו האמנה  (ורים על פי המשפט הבינלאומי המינהגיבלתי אנושי או משפיל האס

 )1984בלתי אנושיים או משפילים משנת , הבינלאומית נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים

 אין להם ,"מוחלטים"איסורים אלה הם . והמהווים עבירות פליליות על פי הדין הישראלי

 . ואין בהם איזונים" חריגים"

ד "פ 'ממשלת ישראל ואח' נ' הועד הציבורי נגד עינויים ואח 5100/94צ "בג ב23ראו פסקה  

   . ")צ העינויים"בג: "להלן( 817) 4(נג 
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. לשרת כל תכלית ביטחונית שהיאו לא נועדהשיטות המתוארות בכתבה , לא למותר לציין כי .3

ם אשר כול,  גברים בגילאים שונים84תיאור הפשיטה על שוכה בשבוע שעבר במהלכה נעצרו 

בידוק משפיל  שכן הופשטו מבגדיהם בפני אחרים והולבשו בסרבלים מנייר מוכיחה זאת

ומעליב זה הופעל נגד כלל הנחקרים ולא נועד בוצע לנטרל סיכון אשר נשקף ממי מהנחקרים 

ואשר הנקבע על פי נסיבותיו של כל נחקר לגופו אלא ככל הנראה הדבר נועד להשפיל את 

 . ותו לאהנחקרים ולפגוע בכבודם 

 

 ןשיטות החקירה הללו אשר פוגעות בכבודם ובצנעתם הפרטית של הנחקרים הינ, זאת ועוד .4

  .נשענות על חקיקה ראשית כלשהיאין הן ת  ולו מהטעם שובלתי חוקי

 .צ העינויים לעיל" לבג18ראו פסקה  

 אשר קדם 837) 3(מבד "פ  משה ועקנין' נ' בית הדין הצבאי לערעורים ואח 9/83נ "ראו עוד ד 

 .לחוקי היסוד אך הגן על כבודו ופרטיותו של הנחקר גם אם הוא אסיר 

 

 גורמי הביטחון אשר היו מעורבים במעשים בלתי חוקיים אלו הם אנשי שירות ,על פי הכתבה .5

לערוך חיפוש אינו מסמיך את הפועלים על פיו , חוק שירות הביטחון הכללי. הביטחון הכללי

ופו של נחקר באופן הפוגע בזכויות היסוד של הנחקר ובאופן הנוגד את על גופו או בג

 . התחייבויות המדינה תחת המשפט הבינלאומי המינהגי וההסכמי

 

אף כאשר מדובר במקרה חריג בו נדרש נחקר לפשוט את בגדיו בשל חשש , לא למותר לציין כי .6

, מגנומטר על גופו של הנחקראשר לא הוסר לאחר בידוק ביטחוני ידני והעברת , סביר ואמיתי

הפשטת אותו אדם מבגדיו צריכה להיעשות באופן קפדני בדרך ובמקום אשר ישמרו על 

 . פרטיותו וצניעותו של הנחקר, כבודו

 

הלבשת הנחקרים בסרבלים חד פעמיים מנייר מעלה חשש נוסף בדבר רצון גורמי הביטחון  .7

, כגון דם; וח השיירים הדבוקים לסרבללפעול ליצירת מאגר לפרופיל גנטי אשר ייבנה מנית

מדובר בפעולה , אם אכן כך הוא הדבר. זיעה ושיער הנאספים ככל הנראה בתום החקירה

בלתי חוקית בעליל באשר מדובר בפעולה הפוגעת בכבוד האדם ובפרטיותו ללא כל הסמכה 

 פעולות גורמי הביטחון בשטחים כפופות לדין הישראלי ולמשפט, להזכירכם. בדין

שתי מערכות דינים אלו אוסרות על הפגיעה בכבודו ובפרטיותו של אדם ללא . הבינלאומי

בפרשת ועקנין ראה בית המשפט . הסמכה בדין לתכליות לא ראויות ובמידה העולה על הנדרש

כאשר שוטרים פותחים את פיו ואינם מאפשרים , במי מלח בכוחאסיר השקייתו של העליון ב

, המהווה גם עבירה פלילית וגם עוולה אזרחיתבלתי חוקי תקיפה ה מעש, לו לפלוט את המים

  .על פי הדיןאסור נקבע שהוא ובתור שכזה בנוסף להיותו מעשה משפיל ומעליב 
 . 406' עמ, 393) 2(ד לז"פ, בית הדין הצבאי לערעורים' משה ועקנין נצ "ראו בג
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 : כדלקמןלאור האמור הנכם מתבקשים

 

 . לאלתרהל זהאת השימוש בנולהפסיק  .א

המתוארים ולפעול על מנת להעמיד לדין את בגין המעשים  חקירה תחיפתעל להורות  .ב

 .האחראים לפעולות בלתי חוקתיות אלו
 

 . בטרם נפנה לערכאות המתאימות, בשל חשיבות העניין אודה לתגובתכם בדחיפות

        

 ,בכבוד רב

         

 ד"עו, ו'פאטמה אלעג        


