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התכלית היחידה שבשבילה מותר להשתמש בכוח הכפייה כלפי חבר אחר בציבור "

על גופו , על  עצמו... זק מאחריםהי למנוע -היא, מתורבת נגד רצונו של אותו איש

1."ועל נפשו שולט היחיד שלטון בלתי מוגבל

                                                           
מיל'ג. 1 סטיוארט החון י(ירותעל העברית,מאגנסל"הוצאת .21�20'עמ)ם"תש-ירושלים,האוניברסיטה



 

 

המחקר-מבוא.1 נושא הצגת

הפלילש המשפט עיקרייםייטת אינטרסים שני בין מאזנת דמוקרטית להלחם:במדינה הרצון

כדי המדינהלהבפשיעה תושבי על החשודהו)Law & Order(גן או הנחקר חירות על שמירה

החקירה שמעמד.Due Process(2(בשלב יסוד זכויות על מבוססים אלה אינטרסים ןשני

מהחוקתי יסודבכיוםעוגןבישראל וחירותו:חוק האדם יעילהה.כבוד ללחימה אינטרס

לכבוד היסוד מזכויות היתר בין נובע קיצוניים,בפשע ובמקרים הגוף ולשלמות לקניין

לחיים יסוד,מהזכות זכויות על מבוסס הנחקר זכויות על לשמירה האינטרס ואילו

לכבוד זכותו הן שבהן אישי,שהעיקריות ולחירותלחופ,לפרטיות,לבטחון תנועה ש

השאלהה.3ממעצר היא ביניהם הראוי האיזון ושאלת אלה מנוגדים אינטרסים בין מתח

החקירה דיני של בבסיסם העומדת .המרכזית

אינטרסים בין הראוי האיזון שאלת את חריפותה במלוא המעלה המשפטיות הסוגיות אחת

היא להשת:אלה רשאיות החקירה רשויות נסיבות ובאילו בעתהאם פיזיים באמצעים מש

מידע השגת לשם נחקרים זו.חקירת בסוגיה בטרור,הדיון לוחמה של בהקשר ,בעיקר

מהערכים שניים בין התנגשות של במקרה לפעול החברה על כיצד השאלה את מעורר

לעיל שהוצגו האינטרסים בבסיס העומדים האדם:היסודיים וכבוד החיים זו.קדושת בסוגיה

קו מצב האמורהנוצר הדילמה את המדגים ביותר .4טבי

דו1987בשנת לנדוי"פורסם ועדת שהיה,5ח הנוהג ועם הסוגיה עם להתמודד ניסה אשר

מסוימות בחקירות נחקרים כלפי פיזיים באמצעים שימוש נעשה במסגרתו אז עד .רווח

פיזי"בדו בלחץ שימוש והותר חקירה במהלך והאסור המותר גבולות נקבעו זה כלפיח מתון

מידע השגת לצורך העליון.נחקרים המשפט בית של בפסיקתו ה,גם שנות ',90-מתחילת

                                                           
כדין"הרנון'א.2 הושגו שלא השוואתי:ראיות לנדוי"מבט ג(ספר נ51�152פ"ע;983,984)ה"תשנ',כרך 'טריפוס

ו"פש"היועמ ולענייוכן1731'ד בלבד הודאה סמך על הרשעה לעניין הוועדה וחשבון חוזרדין למשפט העילות ן

ועדת"דו:להלן(7�6)1994,)ר"יו(גולדברג'א( ).גולדברגח

הפלילי"קרפ'י.3 האדם-המשפט זכויות של יסוד:יאנוס חוק לאחר וחירותו:קונסטיטוציונלזציה האדם "כבוד

מב ואח 2910/94 פ"ע.71�64,70)ה"תשנ(הפרקליט נ"פי"מ'נ'יפת משפטי"תירוש'י.221,369)2(ד ליצוג הזכות

המשווה-בחקירה המשפט במבחן הצייד וצבא"כללי כן.91,91)ס"תש(14משפט :וכמו

J.D. Grano "Criminal Procedure: Moving from the Accused as Victim to the Accused as Responsible Party" 19 Harvard 

Journal of Law & Public Policy (1995) p. 771.  �

במירבו"שלף'ל.4 והטוב במיעוטו דו-הרע לנדוי"על ועדת ועינויים,ח .185,206)ן"תש('אפלילים"טרור

Sanford H. Kadish "Torture, the state and the Individual" 23 Isr. L. Rev. (1989) p. 345, 345-346.  

M. Kremnitzer "The Landau Commission Report- Was the Security Service Subodinated to the Law, or the Law to the 'Needs' of 

the Security Service" 23 Isr. L. Rev. (1989) p. 216, 265�267. 

עוינת.5 חבלנית פעילות בנושא הכללי הביטחון שירות של החקירה שיטות לעניין החקירה ועדת וחשבון חלק(דין

(ח"תשמ,ראשון לנדוי"דו:ןלהל) ועדת ).ח



 

 

מידע,במשתמע,הותר השגת לשם נחקרים כלפי מתון פיזי בלחץ הדו.6שימוש על ח"הן

שונים מסוגים ביקורת נמתחה העליון המשפט בית של פסיקתו על .7והן

העקרונית6.9.99-ב החלטתו בבגהתקבלה זו בסוגיה העליון המשפט בית .5100/948ץ"של

במהלך פיזיים באמצעים להשתמש רשאי אינו הכללי הבטחון שירות כי נקבע זו בהחלטה

מנחקרים מידע השגת לשם נקבע.חקירה ה,עוד סייג מקור"צורך"כי לשמש יכול אינו

אלה חקירה בשיטות לשימוש דוגל.סמכות זה דין עלבהר,לכאורה,פסק ההגנה חבת

האדם כבוד על ובשמירה נחקרים את,זכויות המאפיינת הכללית לגישה בהתאם וזאת

יסוד חוק חקיקת לאחר העליון המשפט בית של וחירותו:פסיקתו האדם זאת.9כבוד ,עם

דעת שיקול להפעיל לממשלה המשפטי ליועץ אפשרות תהיה בדיעבד כי קובע הדין פסק

חוקרי לדין להעמיד מתקיימתולא בהם במקרים בחקירה פיזיים באמצעים שהשתמשו ם

ה עולה".צורך"הגנת הסדר,מכאן קבע לא למעשה העליון המשפט בית זה דין בפסק כי

והותיר ברור רבה,משפטי בסוגיה,במידה משפטית ודאות חוסר של .10מצב

                                                           
בשג. 6 למשל נ 7964/95 צ"בג, 336/96צ"כך הכללי'בלביסי הביטחון פורסם(שירות נ8049/96 צ"בג;)לא שירות'חמדאן

הכללי פורסם(הביטחון נ 3124/96 צ"ובג)לא הכללי'מובארק הביטחון פורסם(שירות הדין).לא בפסקי נדון כי נציין

העבודה בהמשך בגל.הללו החלטות של ביקורתי וניתוח נוספים דין ממש"פסקי של עקרוני דיון ללא שהתקבלו ץ

ור'מ:בסוגיה השב",שגב'קרמניצר בחקירות כוח ד"כ"הפעלת וממשל גם.680�667,671)ח"תשנ('משפט :כמו

Legtimizing Torture: The Israeli High Court of Justice Rulings in the Bilbeisi, Hamdan and Mubarak Cases: An 

Annotated Sourcebook (B' Tselem, Jerusalem, 1997).  

דו.7 על ביקורות בכרך"מגוון מצוי לנדוי ועדת בנושא1989משנת Israel Law Reviewשל23ח מקיף דיון נערך :בו

"Symposium on the Report of the Comission of Inquiry into the Methods of Investigation of the General Security Service 

Regarding Hostile Terrorist Activity" 23 Isr. L. Rev. (1989) 141. 

נ5100/94ץ"בג.8 הציבורי ואח'הוועד ואח'נ'עינויים ישראל פורסם('ממשלת "להלן,)טרם השב"בג: ".כ"צ

המ. 9 בית נשיא של דבריו יפים זה פרופלעניין העליון ברק'שפט :אהרון

עם . מד חדש ביחסים בין הפרט לכלל בישראלימרכזה של המהפכה החוקתית הוא ביצירת מ"

נוצר . ם בין הפרט לבין הכלליחקיקתם של חוקי היסוד בדבר זכויות האדם הותוו יחסי גומלין חדש

 ".איזון חדש בין הפרט לבין השלטון

א כתביםברק'מתוך א,ירושלים,נבוהוצאת(מבחר ה:עורכים2000,'כרך וחיים זמיר .460)כהן'יצחק

גם ראה זו נ 2316/95 פ"דנ:לגישה ישראל'גנימאת מט"פ,מדינת נ 80887/95 פ"בש;589)4(ד ישראל'זאדה ,מדינת

נ"פד נ 2145/92 פ"בש;164)2(י ישראל מו"פגואטה'מדינת ואח 6055/95 צ"בג;709)5(ד ואח'נ'צמח הבטחון 'שר

פורסם( הבאיםוכן).טרם המאמרים :את

יסוד"גרוס'ע חוק פי על הנאשם או החשוד של הדיוניות וחירותו:הזכויות האדם משפט"כבוד )ו"תשנ(ג"ימחקרי

הפלילי"ברק'א;155 המשפט על והשלכותיה היסוד חוקי בעקבות המשפט מערכת של הקונסטיטוציונלזציה

וה( משפט)דיוניהמהותי יסוד"דורנר'ד;5)ו"תשנ(ג"ימחקרי חוק דיני:השפעת על וחירותו האדם כבוד

וממשל"המעצרים וע'ב;16)1993(המשפט שיפוטי"שחם'אוקון הליכים ועיכוב ראוי )ה"תשנ('גהמשפט"הליך

265,265–269.

במגוון. 10 ניכר זה ודאות בדיוןחוסר שהובעו השונות מערכתהדעות של מיוחד שיח הועד,"הגלימה"ברב בטאון

אביב בתל הדין עורכי לשכת של בבטאוןו,המחוזי שהובעה כפי לנדוי בדימוס השופט של עורכישלעמדתו לשכת

שיח"זוהר'א.הדין טאבו'-רב הוא האדם השופט"אלון'ג.9,)2000ינואר(24הגלימה"?האמנם-'גוף עם ראיון

לנדוי השב"-משה חוק את לחוקק דחוף צורך מן"קיים יוצאים חקירה אמצעי נקיטת המאפשרת הוראה שיכיל כ

הצורך בעת הדין"הכלל פרופ.3,)2000מאי(14עורך של הביקורת מאמר את גם בג'ראה החלטת על צ"שלף

השב"בג(6.9.99מיום לאמיתה"שלף'ל)שם,8הערהלעיל,כ"צ הצורך הגנת על (האמת להתפרסםמ" הצפוי אמר

העת כתב של הבא משפטבגיליון ).עיוני



 

 

לציין העדרו,יש זוהסדרשלכי בסוגיה וברור אתכולל לעיתים בפנימעמיד החקירה גורמי

החקירה בעת החוקרים וסמכויות הנחקרים זכויות לגבי ודאות לגרום.חוסר עלול זה מצב

קשות פסולות,מחד:לתוצאות חקירה משיטות להיפגע עלולים נחקרים בהם ,חקירות

אדם חיי להציל העשוי מידע להם שאין קיצוניים,מאידך.למרות להיווצר,במקרים עלול

ימנ בו יתאפשרמצב לא האמת וגילוי החקירה מיצוי ניסיונות,ע ייכשלו מכך וכתוצאה

אדם חיי .להציל

לזהמחקרטרתמ בהתמודדותתהיה ולדון בסוגיה הוודאות חוסר את ולפזר נסות

השאלה עם הראויה מוצדק:המשפטית זה יהיה מסוימות בנסיבות מוסרית,האם ,מבחינה

הצלת לשם נחקר של בכבודו אחרלפגוע אדם של לפעול,חיים החקירה רשויות על וכיצד

אלה בדין.במקרים בסוגיה המשפטי המצב יבחן זו שאלה על ולהשיב לנסות הישראליכדי

השוואתו זרותבאמצעות משפט אפשריותלמערכות פתרון דרכי .ויוצעו

ביותר חשובה בהבהרה לפתוח לנכון מוצא אני המחקר שאלת תבחן לר,בטרם אותהשניתן

מוסרי אזהרה תמרור שימוש.כמעין של הלגיטימיות בשאלת ומשפטי פילוסופי דיון כל

ועקרונות שונות מוסריות דעות הצגת מחייב מידע השגת לשם בחקירה פיזיים באמצעים

קיצוניים,משפטיים לעיתים העקרונות.שהינם ובאימוץ אלו מוסריות דעות של בקבלתן

סכנה להגרם עלולה רבההמשפטיים שהדברים.מוסרית הסכנה לאור מתעצמת זו סכנה

יסולפו או כהלכה יובנו כיום,לא בישראל הביטחונית במציאות זאת.במיוחד ,לדעתי,עם

שונות עולם והשקפות דעות של ביקורתית בבחינה מקוממות,רק דעות לרדת,ובכללן נוכל

המחקר שאלת של עומקה אלה.למלוא בדעות פניות חסר לשלול,הכרחידיון כדי רק לא

המוסרי תוקפן ההסדרים,את מבוססים עליו המוסרי הבסיס את לבחון כדי אף אלא

כיום המקובלים שימוש.המשפטיים יעשה לא זו בעבודה הדיון שבמהלך לכך הסיבה זו

מוסרית מבחינה טעונות "כגון,בהגדרות במילים"עינויים: פיזיים"אלא זאת,11"אמצעים

לנסו המיידיתכדי השלילית המשמעות את ולנתק ולשוניתת משפטית מושגמבחינה שיוצר

.12זה

                                                           
חקירה,יובהר.11 במהלך שננקטים שונים לאמצעים גם הינה פיזיים באמצעים הכוונה דווקא,כי עלשאינם מבוצעים

פיזי כוח של ישירה הפעלה ממושךהשמעת:לדוגמא,ידי לזמן חזק שינה,רעש .מניעת

ל. 12 בהרחבה שנראה הבינלאומיקיימת"עינויים"מושגל,ןלהכפי במשפט משפטית האיסורמשמעות רבים ולדעת

מה חלק מהווה בו כן.Jus cogens-לנקוט עמדהעל של מראש לקביעה לגרום עלול זה במושג ששימוש נראה

המחקר בסוגית ברורה ד.ערכית המביע בסוגיהלמאמר דומה :עה

W. Twining & P. Twining  "Benthham on Torture" 24 Northern Ireland Legal Q. (1973) 305, p. 355. 

הבאים המאמרים בשני מצויה זה בעניין הפוכה האיסור",סטטמן'ד:עמדה של המוסרית המוחלטות שאלת

ד"לענות וממשל .164�161,162)ז"תשנ('משפט

Michael S. Moore "Torture and the Balance of Evils" 23 Israel Law Review (1989) p. 280, 334. �

דומה ערכיתבאופן עמדה של מראש קביעה למנוע במושגוכדי שימוש כיום מתוך(”Euthansia“נעשה הריגה

חסדרחמים המתת יותר)או הטעון במושג רחמים"ולא מתוך  ."רצח



 

 

ראשית על,אך בהרחבה שנעמוד בהתמודדותלפני ונדון הקיימים המשפטיים ההסדרים

הראויה זוהמשפטית סוגיה המחקר,עם שאלת גבולות את היסוד,נגדיר מושגי את נבחן

הביקוהעיקריים טענות עם בסוגיהונתמודד לדון שאין הגורסות .רת

בסוגיה.2 היסוד מושגי ובחינת המחקר שאלת גבולות הגדרת

כללי.א
 

זו עבודה במסגרת הדיון גבולות את לתחום ננסה העבודה של זה מושגי,בחלק את לבחון

בסוגיה העיקריים בסוגיהולהתמודדהיסוד לדון שאין הגורסות הביקורת טענות בתת.עם

הרא הבסיסיתהפרק הדילמה הצגת ידי על המחקר שאלת גבולות את להגדיר ננסה שון

במסגרת נדון לא בהם דומות דילמות המציגים מקרים של הגדרה ידי ועל זה מחקר שביסוד

זו העבודה.עבודה של השני הפרק שאלת,בתת גבולות את להגדיר לניסיון בהמשך

בסוגיה,המחקר היסוד מושגי את תחי.נבחן היסודלאחר מושגי והצגת הדיון גבולות מת

בהרחבה השלישי,נתייחס הפרק משפטנים,בתת ידי על שהועלתה המקדמית לטענה

השוללים שונים שונים,ופילוסופים המחקר,מנימוקים בשאלת הדיון לגיטימיות .את

המחקר.ב שאלת גבולות והגדרת הדילמה הצגת
 

ה ביותרהשכיחותדוגמאאחת והפילוסופיתבספרותות הדילמההמשפטית את המציגה

ה מכונה המחקר שאלת ביסוד המתקתקת"העומדת בנסיבותמקר."פצצה מתרחש זו ה

גרעינית:הבאות פצצה מטמין שעות,טרוריסט מספר תוך להתפוצץ עיר,שעתידה במרכז

ומאוכלסת בד.גדולה בידו המצוי מידע למסור ומסרב המשטרה ידי על נתפס ברהטרוריסט

לנטרלה והדרך הפצצה את.מיקום ולמנוע בזמן הפצצה את לנטרל היחידה האפשרות

החיוני המידע את לגלות הטרוריסט אילוץ ידי על היא שימוש,הפיצוץ תוך וזאת

בחקירתו פיזיים היא.באמצעיים הנשאלת מוצדק:השאלה זה יהיה אלו בנסיבות ,האם

מוסרית פיזיים,מבחינה באמצעים מהנחקרלהשתמש זה חיוני מידע להשיג כי,ןינצי.כדי

הוצגו השנים זובמשך דוגמא של גרסאות הצגת.13מספר הוא הגרסאות לכל המשותף

עמוסות,מצב מכוניות לשתי החיים וקדושת האדם כבוד ערכי את להמשיל ניתן בו

התנגשות במסלול זו לעבר זו הנוסעות בלימה,בנוסעים אפשרות עם.ללא התמודדות

אלו מערכים באחד פגיעה למעשה מחייבת המקרה שמציג יהיה,הדילמה שניתן כדי

השני הערך של קיומו על .14לשמור

                                                           
לנדוי"דו. 13 גםכ.171'בעמ,12הערהלעיל,סטטמן,52'עמב,5הערהלעיל,ח :מו

A. Zuckerman "The Right against Self Incrimination: An Obstacle to the Supervision of Interrogation" 102 L.Q. Rev. (1984) 

103, B. Parkins, "Torture and Philosophy" 52 Aristotelian Society (1978) 169, p. 191, H. Shue, "Torture" 7 Philosophy & 

Public Affairs (1978) 124, 141.  

14 .Kadish,הדומים.שם,4הערהלעיל,קרמניצר.345'בעמ,4הערהלעיל מצבים במספר נדון לא זה מחקר במסגרת

איןושהוצגיםלמקר אך האדםבהםלעיל וכבוד החיים קדושת של הערכים בין נמנעת בלתי למשל.התנגשות ,כך



 

 

זאת ה,עם המתקתקת"מקרה התנגשות"פצצה קיימת בו היחיד המקרה אינו

השגת לשם פיזיים באמצעים שימוש של בהקשר האמורים הערכים שני בין

בחקירה במק.מידע קיימת אחריםהדילמה רבים איום,רים של מקרה ביניהם

ערובה בני של וקסמן(לרציחתם נחשון של המקרה בבחינת שנראה או)כפי

במחלה הדבקה באמצעות הרעלה של ח(מקרה משעל'מקרה ש).אלד צייןכפי

הדוגמאבשימוש15שלף'פרופ בניתוח הלעדי מתקתקת"של הינו"פצצה

הסוגיה של בחינתה לצורך אתהת.בעייתי רבה במידה מקהה זו בדוגמא מקדות

הספציפיות הנסיבות על מושם זה מסוג בדיון והדגש הסוגיה שביסוד הדילמה

ולא הדוגמא השל היסודעל ערכי שני בין כן.הכרעה להלן,כמו שנראה כפי

הישראלי המשפט של,בסקירת ההגדרה מתקתקת"הרחבת עלולה"פצצה

מכ בתכלית השונות לתוצאות זולהביא דוגמא של המקורית כן.וונתה ,על

קיימת בהם המקרים לכלל ונתייחס זה במושג משימוש נמנע זו עבודה במסגרת

האדם וכבוד החיים קדושת בין נמנעת בלתי .התנגשות

זו בעבודה הדיון גבולות את ברורה בצורה לתחום ורק,כדי אך יתייחס הדיון כי נציין

בסכנלמ הנמצא הערך בהם בחקירה,הקרים פיזיים באמצעים שימוש יעשה ולא במידה

מידע השגת החיים,לשם קדושת למשל.16הוא שעלול,כך הערך בהם במקרים נדון לא

בחקירה פיזיים באמצעים שימוש יעשה לא אם המדינה,להפגע בטחון לדיון,הוא בדומה

לנדוי"בדו ועדת למרות,נציין.17ח במצביכי הדיון של הרבה בהיבטהן,אלהםהחשיבות

הפילוסופי בהיבט והן דיוןהרי,המשפטי יתאפשר לא זו עבודה של המוגבלת שבמסגרת

האמורים המקרים בכל ויסודי רציני קיימת.מקיף בו בלבד אחד במקרה להתמקד בחרנו לכן

ב בהתנגשות נמנעת האנושיתלתי החברה של ביותר הבסיסיים מהערכים שניים זכותו:ין

                                                                                                                                                                      
נ בהלא למצבים מעמיק באופן להשגתתייחס פיזיים באמצעים שימוש מלבד נוספת בחירה אפשרות קיימת ם

ראה.המידע זו בסוגיה ושגב:לדיון .171'בעמ,12הערהלעיל,סטטמןוכן713�712'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר

כן ומיידית,כמו ממשית סכנה נשקפת לא בהם מקרים הדיון מגדר תיאורטיתנוציא אפשרות וקיימת אדם לחיי

האמורים הערכים בין ההתנגשות ראה.למניעת זה בהקשר נרחב פלר"ש:לדיון עונשין,ז בדיני המכון(יסודות

ע השוואתי ולמשפט חקיקה סאקר"למחקרי הרי השב",גבעון'ע;400)'ב,ז"תשמ,ש בחקירות באלימות כ"שימוש

הצורך בהגנת המיידיות אלמנט וצבא,"או ושגבקוכן93)ט"תשמ(10משפט �716'בעמ,6הערהלעיל,רמניצר

לנדוי"דו,720 של.52�49'עמב,5הערהלעיל,ח ספרו גם :כמו

Paul H. Robinson, Criminal Law Defenses (V. 2, West Publishing Co., Minnesota, 1984)  37-38.�

הערה,שלף.15 ה.שם,10לעיל המשמעויות למרות כי זה בהקשר לציין שלמעניין המקרים של המעניינות משפטיות

האמור'ח במאמר למעט הישראלית המשפטית בספרות מעמיק דיון בהם נערך לא וקסמן ונחשון משעל .אלד

האדם. 16 בזכות לפגיעה אחרים חשובים בערכים הפגיעה בין להשוות ניתן רבים שבמקרים העובדה למרות זאת

 ..L.Sheleff, Ultimate Penalties (The Ohio State University Press, Columbus, 1987) pp. 285-325:ראה,לחיים

בהרחבה. 17 נדונה הנחקר וכבוד המדינה בטחון בין לנדוי"דובההתנגשות ועדת הערה,ח ניתן.שם,5לעיל כי נציין

בין קיימתלהשוות בהם אחרים מקרים לבין זה חשוביםמקרה בערכים קיאחריםפגיעה פגיעות בזכותוכגון צוניות

של במקרה לכבוד האדם זהראהEuthanasiaשל  .325�285'בעמ,16הערהלעיל,שלףלעניין



 

 

לח האדם בחקירותייםשל פיזיים באמצעים שימוש של בהקשר כבודו השגתלמול לשם

.18מידע

משמעותם את גם כמו אלה ערכים של משמעותם את נבחן זו עבודה של הבא הפרק בתת

בסוגיה אחרים יסוד מושגי .של

בסוגיה.ג היסוד מושגי הצגת
כללי .1

בסוגיה היסוד מושגי את נבחן העבודה של זה פרק בשאלתזאת,בתת הדיון את למקד כדי
אלה במושגים מוטעה שימוש ולמנוע ערכי.המחקר של יישומם בבחינת יתמקד הדיון עיקר

הסוגיה בבסיס העומדים באמצעים:היסוד שימוש של בהקשר האדם וכבוד החיים קדושת
מידע השגת לשם בחקירה בסיסיות.פיזיים זכויות לשתי בקצרה נתייחס זה דיון לאחר

הסוגיה:תנוספו על בהשפעותיהן ונדון הוגן להליך והזכות הגוף לשלמות .הזכות

ראשית האמורות,אך היסוד וזכויות הערכים של השפעתם את נבחן לצורך,בטרם נגדיר
המושג את זו בעבודה בחקירה"הדיון פיזיים ".אמצעים

בחקירה .2 פיזיים והשפעותיה-אמצעים החברתית התופעה הגדרת

ה המלומדבמאמרו מציג בחקירה פיזיים באמצעים שימוש של בסוגיה עוסק

ה'ג האפשרות את הונס :19באהתיאורטית

(1) "The state of technology is such that we can stimulate certain centers of the brain 

such that we can inflict pain upon an individual without physical abuse or physical side 

effects. Also, much is understood about thresholds of pain tolerance and pleasure 

orientation such that only the necessary amount of pain need be administered in 

accordance with pleasurable stimulation effecting great disparity."  

 
עתידנית לעיןטכנולוגיה הנראה בעתיד צפוי אינו וקיומה כיום קיימת אינה זו

אותם מהם לשאלה אנו נדרשים למעשה פיזיים"וכך בעזרתם"אמצעים

בחקירות מידע להשיג יכולות החקירה .רשויות

 
מוכרת מידע השגת לשם בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של התופעה

אלה לימים ועד האנושית התרבות ה.20משחר המוחבמשך המציא שנים

בחקירה פיזיים באמצעים שימוש של ומגוונות רבות שיטות בעת.האנושי

                                                           
בפגיעות,נציין. 18 דנים כאשר לחיים לזכות ביחס המחקר ובמסקנות הניתוח בצורת להשתמש בהחלט ניתן כי

אחרות בזכויות זאת,אפשריות המחויביםאולם זאת.בשינויים מוסריתההחלט,עם מבחינה לפעול יש כיצד ה

ומקרה מקרה בכל להיפגע שעלולים לערכים בהתאם שונה להיות עשויה אלה הערך.במקרים בו במצב לדיון

לא אם קשים מעינויים לסבול שעלול ערובה בן של כבודו הוא הרלוונטי המידע יתגלה לא אם בסכנה הנמצא

ראה נחקר כנגד פיזיים באמצעים :ישתמשו

T. R Machan, "Exploring Extreme Violence" 21 Journal of Social Philosophy (1990) 92.�

19  Journal of Medical Ethics (1980) 11, p.13.6"On the permissibility of Torture"G. Jones,

גם ראה זו בסוגיה .193'בעמ,12הערהלעיל,סטטמןלדיון

ההיסטור. 20 ברקע נרחב בחקירותלדיון פיזיים באמצעים שימוש של :י

E. Peters, Torture (2nd ed. Univ. of Penn., Penn., 1996) זו עבודה של השלישי בחלק ההסטורי ברקע דיון ראה .וכן



 

 

גופו כלפי פיזית אלימות של המסורתיות השיטות להתפתח החלו העתיקה

הנחקר ארוכים:של זמן פרקי למשך כואבות בתנוחות גופו השמת או .הכאתו

שמט מיוחדים מכשירים אלה לשיטות נוספו הביניים אובימי מעיכה רתם

מידע למסור נחקר לאלץ בכוונה הגוף בקצוות המצויים איברים של מתיחה

אירופה.בחקירות בארצות החדשה העת ובראשית הביניים ימי הפכו21בסוף

הפלילי והמשפט הראיות מדיני נפרד בלתי לחלק אלה עליהן,שיטות נכתבו

באוניברסיטאות נלמדו והן קיימ.ספרים היו זו מפורטיםבתקופה הסדרים ים

לשימוש המותרים הפיזיים האמצעים בדבר בחוק בכל,זאת;ביותר כמעט

והמרכזית המערבית אירופה בחקירות.מדינות פיזיים באמצעים השימוש

הרחוק המזרח בארצות ואף בעולם החברות במרבית מקובל למשל.היה ,כך

בסין השנים,החוקים א,907–613בין ברור באופן השימושהסדירו ת

בחקירות פיזיים מקל.באמצעים ומשקל גודל את למשל קבעו אלה חוקים

בהם הפעמים ומספר בחקירות נחקרים כנגד להשתמש היה ניתן בו הבמבוק

בחקירה בנחקר להכות היה .22ניתן

מהמדינות ניכר בחלק רווחת בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של התופעה

ה המאה בתחילת גם רבים.21-בעולם בינלאומיים ארגונים של ,מחקרים

אמנסטי ארגון האדוםארגוןוובראשם האחרונות,23הצלב בשנים נערכו ,אשר

בעולם מהמדינות ניכר בחלק נחקרים של ביותר קשות עדויות .מתעדים

למגוון חדשים פיזיים אמצעים של להוספתם הביאה הטכנולוגית ההתפתחות

לתקו עד נהוג שהיה הרב זוהאמצעים שיטות.פה הישנות לשיטות נוספו כך

חדישה טכנולוגיה על חשמלי:כגון,המתבססות בזרם בקולות,שימוש שימוש

לנחקרים עזים לכאבים הגורמות בתרופות בטיפול ושימוש ניתן.24כואבים

את,לומר להסתיר רבות מדינות של ניסיונותיהן הוא העיקרי השינוי כי

בחקי פיזיים באמצעים וזאתהשימוש היתר,רות באמנות,בין האיסור לאור

בחקירות זה מסוג באמצעים שימוש על רבות מדינות ובחוקי .25בינלאומיות

                                                           
21 . Langbein, Torture and the Law of Proof, (The University of Chicago Press, Chicago, 1976).  

22 .Moore,338'בעמ,12הערהללעי�שוליים339 בהערת ידו על המובאים .137והאזכורים

ספרים. 23 קבוע באופן מפרסמים אחרים רבים בינלאומים וארגונים אמנסטי בנושאת"דוחוארגון :הםיניובוחוברות

Torture in the Eighties (Amnesty International Publications, New York, 1984). Amnesty International; Report on Torture  

(Farrar, Straus and Giroux, New York, 1975); E. Larson A Flame in Barbed Wire: the Story of Amnesty International 

(Norton, New York, 1979); India- Torture, Rape & Death in Custody  (Amnesty International Publications, New York, 1992); 

Greece- Torture and Ill-Treatment (Amnesty International Publications, 1992); Turkey- No Security without Human Rights 

(Amnesty International Publications, New York, 1996); Afghanistan-International Responsibility for Human Rights Disaster 

(Amnesty International Publications, New York, 1996). 

לפעמים.24 לעיל שנראה כפי הרי מתקדמת טכנולוגיה על המבוססות החדשות השיטות התפתחות למרות כי נציין

ביותר הפשוטות קרובהשיטות אדם עינוי להיותכגון ספציפיעלולות נחקר על ביותר הקשה ההשפעה .בעלות

בין. 25 הלהבדלים במאה הנהוגות והשיטות בחקירות פיזיים אמצעים של הישנות :20-השיטות

M.D. Evans & R. Morgan Preventing Torture: A Study of the European Convention for the Prevention of Torture and 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Clarendon  Press, Oxford, 1998) 52–60.  �



 

 

שימוש נעשה חקירותיהם שבמהלך נחקרים על שנערכו המדעיים המחקרים

מצביעים מידע השגת לשם פיזיים היתר,באמצעים נגרמו,בין בהם מקרים על

לנחקר הפיכים בלתי מפגיעה.26יםנזקים החל הפיזי במישור הן הינם הנזקים

מוות גרימת ועד הגוף הנפשי,בשלמות במישור גורם,והן רבים במקרים כאשר

הפוסט התסמונת של להופעתה בחקירות פיזיים באמצעים טראומטית-השימוש

השפעה של שונות השפעתם,מובן.ברמות ומידת אלה נזקים של שכיחותם כי

של במהותם גםתלויה כמו החקירה במהלך שהופעלו הפיזיים האמצעים

הנחקרים אחרות,באישיות רבות ובנסיבות החברתי .27ברקע

רווחת בחקירה פיזיים באמצעים השימוש לעיל,תופעת שראינו במדינות,כפי

אלה בימים גם ניכרות המוכרות והשפעותיה תופעה.רבות של שזיהויה בעוד

מאליו מובן נראה זו המושג,28חברתית בהגדרת רב קושי פיזי"קיים אמצעי

באופן".בחקירה כשנעסוק בהרחבה נדון בו זה בקושי נתקלים רבים משפטנים

הבינלאומי במשפט הסוגיה נובע.הסדרת זה היתר,קושי של,בין הסוגים מריבוי

משפטית בהגדרה להגדירם ומהקושי בחקירה המופעלים פיזיים אמצעים

.ברורה

הדי המושגלצורך יוגדר זו בעבודה בחקירה"ון פיזי או":כ"אמצעי מעשה כל

המרכזיות מהמטרות שאחת אדם של לגופו ישיר באופן המכוונים מחדל

לרצונו בניגוד מידע למסור הנחקר של אילוצו היא ".בביצועם

בהמשך נשתמש בה זו הגדרה של השונים מרכיביה את בקצרה ננתח להלן

:הדיון

מחדל .1 או אלא-מעשה מעשה ידי על להתבצע חייב לא פיזיים באמצעים השימוש

במחדל שינה,גם מניעת או מזון של מניעתו למשל  .כך

אדם .2 של לגופו ישיר באופן מכוון-מכוון להיות צריך האמצעי זו הגדרה פי על

האדם של גופו בשלמות לפגיעה ישירות פגיעה.ומופנה גם נכללת זו בהגדרה

ש הנפשית אדםבבריאות ידי.ל שונים,למשל,על משפילים מעשים לבצע אילוצו

 .ומשונים

                                                           
26. B.A. Van der Kolk, A.C. AcFarlane, L. Weisaeth Traumatic Stress (The Guilford Press, New York, 1996) p. 448-449. M. 

Basoglu "Psychological Effects of Torture: A Comparison of Tortured with Non-tortured Political Activists in Turkey" 151 Am. 

J. Psychiatry (1994) p. 176. Melzack The Challenge of Pain (Basic Books, New York, 1983) p. 37. A. B. Thomson  

"Chronic Pain in Torture Survivors" 108 Forensic Science International (2000) p. 155. D. Forrest "The Physical after Effect of 

Torture" 76 Forensic Science International (1995) p. 77. 

בישראל"דו עינויים נגד הציבורי הוועד פעילות .8�6)1993(1992דצמבר-ינואר,ח

27. J. Giller "Caring for 'Victims of  Torture' in Uganda: Some Personal Reflections" Rethinking the Trauma of War (Editors: P.J. 

Bracken & C. Petty, Free Assocation Books, London, 1996) 128.�

של. 28 לתופעה ייחודי אינו זה קושי כי לציין בהם"יש אחרים במקרים וקיים בחקירות פיזיים באמצעים שימוש

שונות חברתיות תופעות להגדיר מנסה .המשפט



 

 

נחקר .3 של אילוצו הוא מחדל או מעשה אותו בביצוע המרכזיות מהמטרות אחת

לרצונו בניגוד מידע כנגד.29למסור המתבצעת פעולה לכל להתייחס שניתן מכיוון

מעצרו,נחקר אדם,כגון של בגופו לפגוע ישיר באופן לפיונ,כמכוונת התנאי דרש

נחקר של אילוצו היא מחדל או מעשה אותו בביצוע המרכזיות המטרות אחת

לרצונו בניגוד מידע את.למסור לשבור מיועד אמצעי שאותו היא זה בתנאי הכוונה

זכות על שמירה בין לבחור עוד יכול הוא אין בו למצב ולגרום הנחקר של רוחו

המידע מסירת לבין 30.השתיקה

ספק היאאין ואף מושלמת אינה זו משפטיים,שהגדרה למושגים בדומה

רבים שונות,ופילוסופיים לפרשנויות וניתנת עמימות של שוליים בעלת

זאת.ומגוונות המשפטי,להערכתי,עם הניתוח לצורך דיה ברורה זו הגדרה

בסוגיה הפילוסופי .והדיון

הפיזיים האמצעים סוג לגבי שאלה מעוררת זו זה:הגדרה דיון במסגרת האם

לבין בחקירה לשימוש המותרים פיזיים אמצעים של מסוימים סוגים בין נבחין

לשימוש מותרים שאינם אחרים למשל.אמצעים בעזרת:כך נחקר חקירת האם

אסורה חשמל ליום,מכות שינה מניעת כגון יותר מתונות בשיטות שימוש אך

מותרת וה,נראה.אחד המוסרי הקושי הקשותשלמרות האישיות 31תחושות

הפיזיים האמצעים בסוג הדיון ב,"הלגיטימיים"שמעורר לדון צורך שאלהקיים

במהלך מסוימיםהזו פיזיים באמצעים שימוש לשלול כדי ולו לשם.מחקר

הדיון מידה,נוחיות להצדיק עשויה להלן נדון בה מוסרית תפיסה שכל ומכיוון

במה פיזיים באמצעים שימוש של החקירהאחרת להמשך,לך זו שאלה נותיר

.הדיון

 

  כלליהצגת ערכי היסוד העומדי בבסיסה של הסוגיה. 3

 

                                                           
באמצעי.29 לשימוש שונים אפשריים מניעים מספר בין להבחין יש זה נאשםבהקשר או חשוד כלפי פיזיים ארבעת.ם

פרופ ידי על שנמנו העיקריים הם'המניעים במאמרו ומניעה,הפחדה,חקירה:שלף זו.ענישה עבודה במסגרת

מידע השגת הוא בחקירה פיזיים באמצעים לשימוש העיקרי המניע בהם למקרים ורק אך נתייחס ,שלף(כאמור

 ).200�199'בעמ,4הערהלעיל

בסעיףה. 30 שניתנה הגדרה על רבה במידה מבוססת זו ע1גדרה שנקבעה המאוחדות"באמנה האומות ארגון :י

The Convention against Torture and other Crul, Inhuman or Degrading Treatment or Punishmentזו.1984-ב הגדרה משמעות

הבינלאומ למשפט המתייחס זו בעבודה בפרק בהרחבה המושג.יתידון בהגדרת בקושי להבחין בדוגמא,ניתן אפילו

מעצר של יחסית (א(13סעיף.הקלה הפלילי)3) הדין סדר אכיפה(לחוק קובע1996-ו"תשנ,)מעצרים-סמכויות

"כי אדם: של מעצרו על יצווה לא כן,שופט אם שיירשמו...אלא מיוחדים מנימוקים שוכנע המשפט שיש,בית

הלי לנקוט במעצרצורך נתון כשהחשוד אלא לקיימם ניתן שלא חקירה זו...".כי עילה לפרש ניתן לכאורה

המעצר מתנאי הנובע הלחץ באמצעות החשוד של הודאתו השגת של מטרה גם שתכלול מרחיבה עם.בפרשנות

ראויה אינה זו מרחיבה פרשנות כי נראה בבש.זאת נדון זה נ 5492/98 פ"נושא פ(י"מ'ברונסון פירש)ורסםטרם שם

ח של במאמרה לביקורת וזכה בהרחבה חשין השופט זו אלא"זנדברג.עילה לקיימם ניתן שלא חקירה הליכי

.587)1999(מדהפרקליט"במעצר

31.Langbein,84'עמ,21הערהלעיל.



 

 

דמוקרטית חברה בכל המוכרים יסוד ערכי מספר בין התנגשות מציגה המחקר שני.שאלת

לחיים וזכותו האדם כבוד כאמור הם זו בסוגיה העיקריים הערכים,הערכים אינם הם אולם

שיש הסוגיההיחידים של מקיפה בבחינה בסוגיה.לשקול הקיימים נוספים מרכזיים ערכים

לעיל,זו שהצגנו הערכים משני אחרת או זו במידה ונגזרים החופפים ערכים ,כך.הינם

גופו,למשל לשלמות האדם של כתוצאה-זכותו גופני או נפשי נזק לו יגרם ובחקירה במידה

פיזיים באמצעים זכותו,32משימוש בחקירהאו הוגן להליך האדם והודאתו-של ,במידה

בחקירתו פיזיים באמצעים שימוש ידי על החופשי רצונו שלילת תוך נגדו,שהושגה תשמש

עתידיים משפטיים .33בהליכים

בסוגיה השונות המוסריות בתפיסות נדון הערכים,בטרם בין ההתנגשות על המבוססות

הע,האמורים של זה בחלק בקצרה אלונבחן ערכים של הרעיוני בסיסם את ,מהותם,בודה

עליהם להגן כדי שנוצרו העיקריים המשפטיים והכלים היא.היקפם זו סקירה של מטרתה

בסוגיה ומשמעותם ערכים אותם של מהותם על האיזון,לעמוד את ולמצוא לנסות כדי זאת

ביניהם העבודה,הראוי בהמשך בהרחבה נדון .בו

לחי.4 האדם יםזכות

לחיים.א הזכות של וחשיבותה מקורה

 

לחיים האדם של כערך,זכותו גם החיים"המוכרת שיטות,"קדושת במרבית נחשבת

ביותר והנשגב מכל המוגן לערך בסעיף.34המשפט מוגדרת זו האוניברסלית3זכות להכרזה

האדם זכויות בדבר עולם באי "לכל ולביטח: לחירות וזכות לחיים זכות אדם גופולכל "ון

אדם כל של ביותר והיסודית הבסיסית כזכותו כזכות.ונחשבת לחיים הזכות של זו תפיסה

אחרות אדם מזכויות להנות יכול אינו חי שאינו שאדם כך על מתבססת ביותר החשובה

אדם זכויות על דיון בכל הכרחי תנאי היא לחיים האדם של שזכותו לציין.ומכאן כי,יש

מרכז של זו היהודיתתפיסה בדת המקובלת הדתית לתפיסה רבה במידה דומה הזכות יות

נוספות מונותאיסטיות קדושה,ובדתות חובה זו בזכות החיים,הרואה תפיסת מתוך זאת

בוראו מידי האדם בידי האלוקים35כפיקדון צלם של קדושתו לאור בו לפגוע שאין פיקדון

האדם נברא .36שבצלו

                                                           
בהערה. 32 שאוזכרו המקורות את ראו זה .לעיל26לעניין

מוחלט",גלעד'ע. 33 מוסרי לענות:ציווי ד"אסור וממשל  .425,428)ח"תשנ('משפט

A.A.S. Zuckerman "Coercion and the Judical Ascertainment of Truth" 23 Israel Law Review (1989) p.357.�

ה. 34 ביאליק(המשפטכהן'חיים שנייה,ירושלים,מוסד .551)1996מהדורה

המה":כתוב. 35 לי הנפשות כל יחיחזק,"הן .ד,אל

העבריאלון'מ. 36 ועקרונותיו,תולדותיו,המשפט שלישית(מקורותיו )ח"תשמ,ירושלים,מאגנס.ל.י'הוצ,מהדורה

נ 506/88 א"ע.1426 שפר ישראל'יעל מח"פמדינת שפר-להלן(87,117)1(ד נ 2145/92 פ"בש).עניין ישראל 'מדינת

מו"פגואטה נ 3,2/84 ב"ע.725–704,724)5(ד עשרה"יו'ניימן האחת לכנסת המרכזית הבחירות ועדת לט"פר ד

ג225,238)2( אבות משנה .'יד',וכן



 

 

בזכותו ההכרה של ניצניה בשנתאת עוד למצוא ניתן לחיים האדם כרטא1215של במאגנא

בסעיף נקבע "39שבה חופשי: אדם ייעצר ייכלא,לא מנכסיו,לא ינושל אל,לא יוצא לא

לחוק יוגלה,מחוץ שהיא,לא דרך בכל יומת לרדפו,לא נשלח או אותו נרדוף לא אלא,וכן

חוק פי על או מעמדו בני של חוקית להחלטה לחיים.37"המדינהבהתאם בזכות ההכרה

האדם של היסוד מזכויות כיום,כחלק אותם מכירים שאנו המדיניות,כפי בתורות יסודה

ה המאה את,18-של ובעיקר המדינה של הכוח מקורות את ולהצדיק להסביר ניסו אשר

אלה.38גבולותיו המדינית,תורות החשיבה במרכז הפרט את לראשונה כי,שהעמידו קבעו

היאז לחיים האדם של טבעית"כותו אותה"זכות ליטול רשאי שלטון זו.39שאין תפיסה

ה המאה של המרכזיים המשפטיים המסמכים של ביסודם שעמדה שיש18-היא שקבעו

לחיים הזכות על ארה,למשל,כך.להגן של העצמאות משנת"הכרזת פותחת1776ב

"במילים לעיני: גלויה זו שאמת אנחנו בוראם,כלסבורים מדי שווים נבראו האדם בני כל

החיים וביניהן לוויתור ניתנות שאינן מסוימות זכויות להם והשאיפה,הוענקו החירות

אלו.לאושר זכויות הבטיח האדם,למען בני ממשלות גם".נכונו מופיעים דומים רעיונות

והאזרח האדם זכויות על הצ,בהצהרה הלאומית האסיפה ידי על לאחרשהתקבלה רפתית

בשנת הצרפתית משנת,1789המהפכה אנגליה דיני על בלקסטון של .176540ובפירושו

ה המאה המגינים18-מאז המשפטיים המסמכים במרבית לחיים הזכות הוכרה

האדם זכויות זכויות.על בדבר עולם באי לכל בהכרזה להגנה זו זכות זכתה כך

משנת להגנת,1948האדם האירופית היסודבאמנה וחירויות האדם זכויות

בשנת ברומא העולם,1950שנכרתה ממדינות ניכר חלק של ואף41בחוקותיהן

סעיף במסגרת ישראל מדינת של היסוד יסוד4בחוקי האדם:לחוק כבוד

לציין.וחירותו במונח,חשוב השימוש למרות "כי לחיים: הבדל"הזכות קיים

מהות בדבר השונות התפיסות בין רקעניכר על בעיקר וזאת לחיים הזכות של ה

את המאפיינות הליברליות והתפיסות הדתי בדין לחיים הזכות של התפיסה

כיום הדמוקרטיות המשפט .שיטות

לחיים.ב הזכות של מהותה

 

                                                           
ר. 37 מתוך לקוח כארטא המאגנא של זה ודמוקרטיהגביזון'תירגום אזרח בישראל(זכויות האזרח לזכויות ,האגודה

.57)ה"תשמ

.25'עמ,שם. 38

ג,למשל,כך. 39 של הקלאסיות'תורתו האדם זכויות בשלוש הכירה לוק לחיים:ון כזכויותיו,הזכות ולרכוש לחירות

שלטון'טבעיות'ה כל כלפי אדם כל לוק'ג:ראה.של המדיניון הממשל י(על )ט"תשמ,ירושלים,מאגנס.ל.הוצאת

.39�13'עמ

וניתוח. 40 עליה ומגינים לחיים בזכות המכירים נוספים משפטיים זומסמכים זכות של השונים היבטים של נרחב

זה לנושא מיוחד פרק המקדישה האזרח זכויות של במקראה בעמ87�24'בעמ,37הערהלעיל,גביזון:מצויים 'וכן

157�180.

.54'בעמ,שם. 41



 

 

על ראשית לעמוד חשוב לחיים הזכות של ומשמעותה מהותה את להבין כדי

ה לבין הדתיות התפיסות בין המהותי כיוםההבדל הרווחות הליברליות תפיסות

המדינות רוב של לחיים,במשפטן הזכות של מהותה התפיסה.בדבר פי על

החיים המקובלת הלב,הדתית פעולת או הנשימה בפני,כלומר מטרה הינם

הבורא של הפיקדון שמירת והיא האדם.עצמה על חובה מטילה זו מטרה

זה פיקדון על המקו.לשמור המשפטית לאהתפיסה המדינות במרבית כיום בלת

הפיקדון על ולשמור לחיות האדם על חובה המטילה זכות לחיים בזכות רואה

הבורא ידי על לו את,שניתן ולהגשים לחיות אדם כל יכול דרכו אמצעי אלא

השונות ליברלית.42מטרותיו תפיסה של הפילוסופים שורשיה את הרואים יש

בפ כמטרה ולא כאמצעי החיים של היווניזו הפילוסוף של בכתביו עצמה ני

החיים,סוקרטס שלא באומרו מכלא בבריחה חייו את להציל שלא בחר אשר

המשמעות בעלי החיים אלא העיקר .43הם

עולה בו חריפותה,הנושא לחיים,במלוא הזכות של משמעותה של זו שאלה

הצרפת הפילוסוף הכריז שעליה ההתאבדות שאלת הוא כחובה או יכזכות

הידיעה בהא הפילוסופית כשאלה קאמי מרבית,כאמור.44אלבר של ההכרעה

אמצעי בחיים ולראות הליברלית הגישה את לאמץ היא כיום העולם מדינות

עצמה בפני מטרה לביצוע.ולא בניסיון רואה כיום המשפט אין זו מתפיסה כנגזר

רווחת שהייתה לתפיסה בניגוד וזאת פלילית עבירה אובדני ,כך.בעברמעשה

ובדין,למשל הישראלי בדין בוטלה אובדני מעשה לביצוע הניסיון עבירת

ה המאה עד שבו אירוני,נקבע19-האנגלי לביצוע,באופן ניסיון על העונש כי

בתלייה מוות הוא אובדני זאת.מעשה הדתי,כל הדין של לתפיסתו בניגוד

הדיבר על עבירה אובדני מעשה לבצע בניסיון החטאיםהרואה ואחד השלישי

ביותר לציין.45הנוראים וכזכותו,חשוב כאמצעי לחיים הזכות של זו תפיסה כי

הזכות על המשפטית ההגנה מהות על נרחבות השלכות בעלת היא האדם של

.לחיים

לחיים.ג הזכות על המשפטית ההגנה

 

                                                           
כהן. 42 חיים של בספרו מסוכמת זו .552'בעמ,34הערהלעיל,כהן:תפיסה

הד.43 לחיות"דוד לא או ורפואה"לחיות הבטחון(אתיקה לאור-משרד  .40�32)1989,א"ת,ההוצאה

.שם,שם. 44

סעיף,שם. 45 העונשין302וכן העונשין-להלן(1977-ז"תשל,לחוק ).חוק



 

 

רואה כיום המקובלת המשפטית כן,התפיסה חובה,אם ולא זכות ופןכא.בחיים

מכך בשלושה,נגזר מתמקדת לחיים הזכות על המקובלת המשפטית ההגנה

להלן שיפורטו .תחומים

כלל בדרך וזאת לחיים זכות אדם שלכל קטגורית קביעה הוא הראשון התחום

של הנורמטיבית הפירמידה בראש העומד המשפטי במסמך או בחוקה

זו.46המדינה קביעה השלטון,מטרת רשויות על הן האזרחיםהחלה על והן

או,במדינה בחוק לחיים הזכות את להגביל השלטון מרשויות למנוע היא

מנהלית רשות של שרירותית .בפעולה

שלילתה על פליליים איסורים של שורה הטלת הוא ההגנה של השני התחום

ברשלנות ובין במתכוון בין זו זכות ומרתיעים,של חמורים עונשים קביעת תוך

את המוגןהמבטאים הערך של ביותר,לדוגמא,כך.חשיבותו החמורה העבירה

הישראלי העונשין רצח47בחוק שיקול,היא כאשר עולם מאסר הוא ועונשה

למדי מוגבל הוא בה העונש מידת לעניין המשפט בית של בנוסף,זאת.הדעת

על מקיפה הגנה יצירת שמטרתם נוספים פליליים איסורים של ארוכה שורה על

לחייםהזכו .48ת

אחריות מפני הגנה בהענקת קשור לחיים הזכות על הגנה של נוסף תחום

בחייו שפגע למי פלילית,פלילית עבירה עבר או אחר אדם של רכושו או גופו

לחייו ומיידית חמורה סכנה קיימת היתה בו במצב משיטות.אחרת ניכר חלק

המכונות49המשפט אלה הגנות של קטגוריות בשלוש הגנה:50"אילוץ"מכירות

                                                           
כי2סעיף. 46 קובע היוונית "לחוקה המדינה: של העליונה חובתה הינה האדם ערך על וההגנה כמובן."הכבוד וכן

יסו4סעיף וחירותו:דלחוק האדם .כבוד

העונשין300סעיף. 47 .לחוק

המגנים.48 פליליים איסורים של ארוכה שורה ישראל מדינת בחוקי נקבעו רצח של הפלילית העבירה קביעת מלבד

אלה איסורים למפרי ביותר חריפות סנקציות וקובעים החיים זכות :על

העונשין298סעיף-הריגה )1( עונ,לחוק קובע זה שלסעיף מקסימלי מאסר20ש  .שנות
להתאבדות )2( סיוע או העונשין302סעיף-שידול של,לחוק מקסימלי עונש קובע זה 20סעיף

מאסר  .שנות
אימו )3( בידי תינוק העונשין303סעיף-המתת של,לחוק מקסימלי עונש קובע זה שנות5סעיף

 .מאסר
בהתרשלות )4( מוות העונשין304סעיף-גרימת ז,לחוק שלסעיף מקסימלי עונש קובע שנות3ה

 .מאסר
לרצח )5( של305סעיף-ניסיון מקסימלי עונש הקובע העונשין מאסר20לחוק  .שנות
ברשלנות )6( תחבורה בנתיב אדם חיי של332סעיף-סיכון מקסימלי עונש הקובע שנות20לחוק

 .מאסר
טיס )7( בכלי אדם חיי הטיס-סיכון חוק לפי ושיפוט(עבירה שעונשה1970-א"תשלה,)עבירות

 שנה20מאסר
עם )8( השמדת הפשע של וענישתו מניעתו בדבר החוק עונש1950-י"התש,הוראות שקבעו

עם בהשמדת לאשם מיתה של .מקסימלי
.11�2'בעמ,14הערהלעיל,Robinson.373�372'בעמ,15הערהלעיל,פלר. 49

 .168'בעמ,37הערהלעיל,גביזון. 50



 

 

וכורח,עצמית קשורה.51צורך אלה מהגנות אחת לכל ביחס העולה שאלה

אחר אדם של לחיים זכותו מול ניצבת אדם של לחיים הזכות בהם ,כך.במצבים

והדרך,למשל ומיידית חמורה חיים בסכנת נמצא מסוים אדם כאשר קורה מה

חיי הקרבת ידי על היא להינצל יכול הוא בה אחרהיחידה התשובה.52אדם

לשאלה בתשובה שלובה זו היא:לשאלה לחיים הזכות על ההגנה האם

?מוחלטת

מוחלטתה.ד היא לחיים הזכות על ההגנה ?אם

לעיל שציינו אדם,כפי לכל וקיימת ביותר בסיסית זכות היא לחיים .הזכות

השאלה את מעלה זו זכות של והאם:מרכזיותה מוחלטת היא זו זכות ניתןהאם

אחרות אדם זכויות עם בהתנגשות להלן?להגבילה שנראה למרות,כפי

זו בזכות לפגוע החוק מאפשר לחיים הזכות של קיצוניים,חשיבותה ,במקרים

אחרים לערכים בסתירה עומדת היא זו.כאשר זכות כי היא המקובלת ,התפיסה

האחרות האדם לזכויות וה,בדומה חשיבותה למרות מוחלטת עשויהאינה יא

בסיטואציות לחיים אחר אדם של זכות בפני או אחרות זכויות בפני לסגת

מלחמה כגון וצורך,קיצוניות עצמית .הגנה

למשל הגנה,כך או לחיים בזכות לפגיעה היתר ניתן בהם מצבים מספר קיימים

כזו בפגיעה פלילית בחוק,כך.מאחריות היתר ניתן בעולם המדינות במרבית

ת בכוחלבעלי שימוש לעשות הביטחון בכוחות מסוימים אם,פקידים אף

מוות ואפילו גופניות פגיעות יהיו הציבור,התוצאות שלום על להגן כדי וזאת

אחר אדם של גופו ולשלמות לחייו וממשית וודאית סכנה של הגבלה.53במצב

                                                           
ריב . 51 )1( בהמשךעקב בסוגיה במשמעותם שיעשה הנרחב והדיון אלה הגנות לסוגי ההגדרות וי

זו עבודה לצורכי ידנו על שתוגדר כפי משמעותם את בקצרה נסכם בו)1:הדיון כמצב לרוב מוגדרת עצמית הגנה
אדם של לחייו סכנה לרכוש(קיימת או לגופו אחר)וכן אדם ידי על כדין שלא תקיפה ממעשה מקריםב.הנובעת

בתוקף,אלה פגיעה ידי על עצמו על להגן לנתקף יהיה מותר כי הפלילי המשפט להיות.קובע חייבת זו פגיעה
הסכנה לחומרת ויחסית התקיפה בלימת לצורך העניין בנסיבות הצורך)2.מינימלית בהרחבה,הגנת נדון שבה

זו עבודה ומייד,בהמשך חמורה סכנה של במצב הנמצא אדם כי עוברקובעת והוא במידה לדין יועמד לא ית
הסכנה ביצירת מעורב היה שלא תמים באדם פוגע ואף הסכנה,פלילית למניעת היחידה הדרך וזוהי והנזק,במידה

הסכנה התממשות עקב להיגרם היה שעלול מהנזק משמעותית בצורה בערכו פחות יהיה ממנה נגרם )3.אשר
י באיום הנמצא אדם על מגנה כורח אחר,שירהגנת אדם של חוקי בלתי ממעשה וגופו,הנובע חייו כאשר,על

זה מאיום ישירה כתוצאה פלילית עבירה מבצע אדם זו.אותו הגנה מהגנה,גם ובשונה הצורך להגנת בדומה
הסכנה,עצמית ביצירת מעורב היה שלא תמים בצד נעשית הפגיעה אם אף פלילית מאחריות הגנה  .מעניקה

ב. 52 )2( זולויכוח שאלה לפתרון השונות ולגישות המשפטית 'בעמ,37הערהלעיל,גביזוןספרות
168.

יסוד,דינשטיין'י. 53 כחירות לחיות פרופ.38)1988'נוב(57'חוב,מחשבות,הזכות של זו’לדעתו הגנה דינשטיין

עיקריות סיטואציות ארבע של בהתקיימן הביטחון כוחות ואנשי לשוטרים ממשית)1:מוקנית סכנה נשקפת כאשר

רצינית גופנית לחבלה חשש לפחות קיים או אחר אדם של עבירה)2.לחייו נעשתה כי סביר חשד קיים כאשר

מהמקום להימלט מנסה או למעצר מתנגד והנחקר חוקי)3.חמורה ממאסר או ממעצר בריחה למנוע בעבירות(כדי

אחרת)מסוימות אפשרות מ)4.בהעדר פיזור השוטריםלשם חיי וכאשר אחרת ברירה כל אין בהם במקרים הומות

בסכנה נמצאים אחרים אזרחים פרופ.או של אלה כלליות הגדרות כי וביקורת'נציין מספקות נקיות אינן דינשטיין

י של מאמריהם את גם ראה זה הדין"שחר'לעניין לביצוע קטלני בכח ההיסטוריה-השימוש בראי גבורות"גולד

אגרנטלשמע י,275)ז"תשמ(ון של החוק"סדבון'מאמרו לאכיפת קטילה בר בכוח א"?אימתי-השימוש 'פלילים



 

 

דיני כאשר מלחמה של במצב מצויה לחיים הזכות על במהותה ודומה נוספת

לחימההמל במהלך במלחמה חיילים של הריגתם מתירים בדומה.54חמה

זו לעיל,לגישה שהובאו הכלליות להגנות ניתן,ובנוסף המשפט שיטות במרבית

תנאי מתקיימים וכאשר עצמית הגנה של במצב לחיים אדם של בזכותו לפגוע

או לחייו וחמורה ממשית סכנה של במצב נמצא הנתקף כאשר הצורך הגנות

נוספיםלחיי .אזרחים

לגבולות והנוגעות שונות במדינות במחלוקת המצויות נוספות סוגיות שתי

אדם של זכותו ושאלת המוות עונש הצדקת שאלת הן לחיים הזכות על ההגנה

חסד בשנים.להמתת מאות במשך בהרחבה ונידונו ביותר מקיפות אלה סוגיות

פילוסופים ידי ואנשי,תיאולוגיים,על המדינהמשפטנים המשפט.55מדע שיטות

הסדר להציג ניתן ולא האמורות הסוגיות עם שונה בצורה מתמודדות השונות

הללו בשאלות אחידים הכרעה זאת.או המשפטיים,עם הדיונים במסגרת

לחיים אדם של זכותו האם השאלה אחת לא עולה אלה בשאלות והפילוסופיים

מוחלטת .היא

הנט המקובלים הטיעונים החסדאחד המתת כנגד והן המוות עונש כנגד הן ענים

להפרה,הוא ניתנת ובלתי מוחלטת היא לחיים אדם של זכותו מקרה,כי בכל

שהיא סיבה בקונפליקט.56ומכל עומדת לחיים הזכות אם אף זה טיעון פי על

מרכזיים ערכים ורצונו:כגון,עם האדם של חסד-כבודו המתת של או,במקרה

לחיים מעשההזכות אותו מביצוע אחרים הרתעת ידי על המוגנת ולביטחון

המוות עונש של במקרה פושע ביצע אותו נורא מעשה על לפגוע,וגמול ניתן לא

זו פרופ.בזכות של ידו על ביותר משכנעת בצורה נוסח זו ישעיהו'טיעון

החסד המתת לסוגיית בהקשר .לייבוביץ

                                                                                                                                                                      
פרופ,151)1990( של בספרו הדיון את גם פרופ,16הערהלעיל,שלף-שלף'כמו של התייחסותו וכן דרשוויץ'שם

זה  .A. M. Dershowitz "Israel: The Jew Among Nations" Israel Among Nations (Editors: A.E. Kellermann, K. Siehr, T:לנושא

Einhorn, Kluwer Law International, The Hague, 1998) 129, 133. 

מלחמה,דינשטיין'י. 54 ואונ(,דיני שוקן אביב'הוצאת אביב,תל .55פרק)1983,תל

ביות. 55 רחב הוא אלה נושאים על והפילוסופי המשפטי של.רהחומר מצומצם מספר בהזכרת די זו עבודה לצורך

ובהם המחקר לשאלת המשיקים שונים להיבטים התייחסות לרוב בהם שיש בנושא עיקריים בין"שלף'ל:מאמרים

האדם לכבוד החיים הגוף-קדושת ייסורי הרפואית,על הפלילי,הקידמה והמשפט אנושית ד"כמשפטים"רגישות

ומשפטיים-פסיבית Euthanasia"גרוס'ע.207)ד"תשנ( מוסריים אלון'מ.192)ט"תשמ(ט"להפרקליט"היבטים

בעניין" והארות חברתנו'הערות של והרוחני התרבותי המרקם לובצקי-'אשיות בפרשת חסד המתת ,"סוגיית

משפט :וכן12פרק,16הערהלעיל,Sheleff.117)א"תשס(2שערי

I. Primorac "On Capital Punishment" Israel L. R. vol. 17 (1982) p. 133. �

שפר. 56 .129–125'עמ,36הערהלעיל,עניין



 

 

פרופ של של57לייבוביץ'לדעתו לביסוסזכותו ניתנת אינה לחיות אנושי יצור

החברה,רציונלי במסגרת עליו המוטלים אחרים ואיסורים מחובות .להבדיל

הזכות למושגי שאין טבעי נתון היא חי יצור אדם של והאיסור,היותו החובה

המקובל המשפטי שאין,במובנם כמו האדם של חייו לגבי נפקות או מובן

ביח משמעות כל אלה לשמייםלמושגים ולצומח,לדומם,ס לא,לדעתו.לחי

אחר אדם של חייו ליטול אסור מדוע לשאלה התשובה את לנמק שכן,ניתן

אפשר אי מכך וכתוצאה הגיוני להסבר ניתן שאינו רציונלי לא בעקרון מדובר

גדרות או סייגים לו רציונלי.לקבוע לאיסור השוואה ידי על זאת ללמוד ,ניתן

לנ האיסור לשעהכגון קילומטר חמישים על העולה במהירות בנוי בשטח .סוע

הגיוני להסבר שניתן בסיס כמובן יש זה מזו:לאיסור גדולה במהירות נסיעה

אחרים אדם בני ומסכנת הנוסע את מתקן,מנגד.מסכנת לנתק לא מדוע לשאלה

המכונה במצב הנמצא אדם של הוא,"צמח"הנשמה אם ספק לכאורה שהרי

מו או איןחש סביבתו על נורא עומס מהווה והוא אותו ולסובב למצבו דע

אדם,תשובה אותו לחיי ערך שאין היא התשובה אם זאת.אלא שבו,עם ברגע

או ערך בעלי הם אנושי יצור של חייו אם לבחון עלינו הרי זו הצדקה נקבל

החברה על ונטל מטרד להוביל.מהווים עלולה זו תפיסה של שקבלתה מובן

הנאציותלתו לתפיסות עד אחד צעד קיים ומכאן ביותר קיצוניות שיש-צאות

שלחייהם הרוח חולי את ערך"לחסל כדאיים"וחייהם"אין לבעליהם"אינם

ומטרד עומס הם לקרוביהם ואילו .עצמם

האדם לכבוד הזכות על וכגוברת כמוחלטת לחיים בזכות המכירה דומה תפיסה

למ ניתן חסד המתת של עקביבמקרה באופן העברי המשפט במקורות גם ,צוא

ברמב זה"החל בנושא ימינו בני רבנים של בכתביהם וכלה זה.58ם לעניין יפים

ערוך בשולחן שנכתבו "הדברים הנוטה: החולה את או הבריא את ההורג אחד

עליו,למות נהרג הגוסס את הרג לציין.59"אפילו דומה,מעניין זו גישה כי

פילוסו של רביםלגישה פאסקל,פים הוא שבהם הבולטים המציין,שאחד

בכתביו דומה,במפורש לנורמות,בהקשר הגיוני ביסוס למצוא ניתן שלא

לחיים הזכות כדוגמת אקסיומות הקובעות "מסוימות שהוא: בעולם דבר אין

שבהיגיון מטעמים היושר...צודק את קובע אלא,הנוהג אחר טעם לו שאין

מקובל ס.שהוא סמכותוזהו עיקרו.וד על להעמידו על(המגמה אומרת זאת

הגיוני .60"מחסלו-)טעם

                                                           
החיים,לייבוביץ'י. 57 וערכי וערכים,הרפואה היסטוריה .248�243)ב"תשמ,ירושלים,אקדמון(אמונה

שפר. 58 פרופ,36הערהלעיל,עניין של ביקורתו זאת ולעומת קבי'שם על זהשלף בהקשר הדין פסק לעיל,שלף:עת

רפאל.239�232'עמ,55הערה שילה בכינוסהרב הרצאות פה שבעל תורה בתוך חולים על רפואי טיפול כפיית

פה שבעל לתורה ושישה השלושים הלוי.ב"תשנ,הארצי דוד חיים ממכונתהרב לחיות סיכוייו שאפסו חולה ניתוק

תחומין מלאכותית .שם,36הערהלעיל,אלוןוכן)א"תשס(',בהנשמה

ערוך. 59 רסב"יו,שולחן .ב,ד

.שם,57הערהלעיל,לייבוביץ. 60



 

 

 
פרופ ידי על המובעת זו תפיסה מול קדושת,לייבוביץ'אל לפיה המוסרית התפיסה עומדת

חסד המתת של במקרים אחרים אינטרסים אף לשקול מקום ויש מוחלט ערך אינה .החיים

לייבוב של התבססותו זו תפיסה פי היאעל לחיים הזכות מוחלטות שאלת על ורק אך יץ

המקרה בנסיבות נוספים בערכים הפגיעה את גם בסוגיה לשקול עליו והיה ,כך.מוטעית

אלא,למשל החיים קדושת של בערך הפגיעה את רק לא לשקול יש חסד המתת של במקרה

ומועק גופני סבל של במצב בחיים בהשארתו האדם של בכבודו הפגיעה את נפשיתגם .ה

זה יהיה וכך לחיים זכותו פני על לגבור לכבוד אדם של זכותו עשויה זו לתפיסה בהתאם

מוסרית מבחינה מסוימות,מוצדק המתת,בנסיבות ולאפשר רפואי טיפול לו להעניק שלא

.61חסד

רבה במידה ניתנת חסד המתת של במקרה האמורים הערכים בין זו התנגשות כי נציין

ה עם בחקירותלהשוואה פיזיים באמצעים שימוש של במקרה ערכים אותם בין התנגשות

מידע השגת והיא.לשם במקצת אחרת בשאלה הוא הדיון זה שבמקרה הוא האם:ההבדל

פיזיים באמצעים שימוש ידי על לכבוד אדם של בזכותו לפגוע ניתן מסוימות בנסיבות

אדם של זכותו את להציל כדי מידע השגת לשם לחייםבחקירתו זאת.אחר דילמה למעשה

בערך היא האפשרית הפגיעה כאשר חסד המתת של במקרה הקיימת לדילמה הפוכה היא

החיים קדושת של הערך מכוח נעשית והיא האדם כבוד לכך.של לעיל,בדומה שנראה ,כפי

חסד המתת של במקרה לעיל שהוצגו הגישות שתי רווחות זו בסוגיה המצדדת:אף הגישה

למנועבאיזון כדי התערבות באי הדוגלת והגישה הספציפי במקרה השונים הערכים בין

מסויים חברתי בערך .62פגיעה

השגת.ה לשם בחקירה פיזיים באמצעים שימוש של בסוגיה לחיים הזכות

מידע

 
עליה ההגנה היקף את וכן לחיים הזכות של ומהותה מקורה את שבחנו נשאלת,לאחר

על ההגנה האם לשםהשאלה בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של במקרה חלה זו זכות

אדם חיי להציל העשוי מידע אנשים,כזכור.השגת של לחיים זכותם זה קיצוני במקרה

וניתן בחקירה נמצא זו סכנה למנוע כיצד היודע אדם כאשר בסכנה מצויה מפשע חפים

ב פיזיים באמצעים שימוש ידי על רק זה חיוני מידע האם.חקירתולדלות היא השאלה

זה מסוג במקרה להפעיל רשאיות החוק וממשית,רשויות מיידית היא והסכנה ,במידה

אנשים אותם של חייהם את להציל כדי אדם אותו של בחקירתו פיזיים במקרה.אמצעים

החוקרים,זה במעשה הינה לכבוד הנחקר של בזכותו האפשרית שהפגיעה הרי,בעוד

של בזכותם לסכנההפגיעה החשופים האחרים אמצעים,האנשים יופעלו ולא במידה

במחדל,פיזיים שרשויות.מתבצעת משום תתבצע בזכויות שהפגיעה העובדה לאור זאת
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הנדרש המידע את גילו לא מכך וכתוצאה בחקירה פיזיים באמצעים נקטו לא החוק אכיפת

האירוע .למניעת

משפטית ש,מבחינה במחדל שמדובר ואינההעובדה מעלה אינה במעשה ולא הרשות ל

הסדר,מורידה על לשמור החוק אכיפת גופי על ברורה חובה מטיל שהחוק כיוון זאת

פצצות התפוצצות ולמנוע כך.והביטחון האמצעים,לצורך בכל לנקוט הרשויות על

בחוק להם המוקנים זאת.63הסבירים בצורה,עם רואות מסוימות גישות מוסרית מבחינה

במחדלשונ או במעשה נעשית היא כאשר לחיים אדם של בזכותו הפגיעה את זו.ה בהקשר

הצד מן הצופה של המוסרית אחריותו שאלת ביכולתו)Bystander-ה(עולה שיש למעשים

והפילוסופית.למנוע המשפטית בספרות בהרחבה נדון זה במספר,נושא נתמקד אנו אולם

עקרונית שאלה של מצומצמים .64זוהיבטים

הפילוסופית’פרופ של עמדתה את זה בהקשר מציג במאמרו כי,הסבורה,65פוט’פרופמור

פיזיים אמצעים של במקרה מעשה לבין מחדל בין הבחנה ניתן.קיימת זו לעמדה כתימוכין

הבאה לדוגמא שימוש:להתייחס לעבור העומדים אנשים חמישה של קבוצה הצלנו אם

וזא קשים פיזיים אחדבאמצעים אדם ובה שנייה קבוצה להציל במקום שאין,ת במקרה

הקבוצות שתי את להציל לכאורה,אפשרות כנגדאפשרנוהרי פיזיים באמצעים שימוש

אחד זאת.66אדם וזאת,לעומת אחד לאדם ביחס קשים פיזיים באמצעים השתמשנו אם

לא שאנחנו הרי אנשים חמישה כנגד פיזיים באמצעים שימוש למנוע פגיעהכדי אפשרנו

אלא אחר בובאדם פגענו בעצמנו קשהאנחנו פרופ.בצורה שבוצעה’לדעת הפגיעה פוט

הראשון במקרה שבוצעה מהפגיעה יותר חמורה השני על.במקרה מתבססת זו דעה

אדם על המוטלות מוסריות חובות של ההפרה לפיה הפילוסופית אל"כגון,התפיסה

פיזיים באמצעים י,"תשתמש מחדליםחזקה של מהפרה שימוש"כגון,ותר תאפשר אל

פיזיים לציין".באמצעים בפילוסופיה,יש האפשריות מהגישות אחת משקפת זו הבחנה כי

אחרות מוסריות תפיסות וכי היהודית,כיום בדת המקובלת התפיסה על,וביניהן חולקות

זו .67הבחנה

                                                           
בפליליםקדמי'י. 63 הדין בראי-על א,ד"תשנ,א"ת,דיונון'הוצ(הפסיקההדין .33�27)'כרך

ראה. 64 זה בנושא כללי לעיל,שלףוכןL. Sheleff The Bystander: Behavior, Law, Ethics (Lexington, Mass. 1978):לדיון

בחקירות.214�55,211הערה פיזיים באמצעים שימוש של הספציפי בהקשר זה בנושא ראה כן :כמו

J. Conroy Unspeakable Acts, Ordinary People (Knopf, New York, 2000) chapter 11. 

65 .Moore,299'בעמ,12הערהלעיל�בעמ301 :וכן310–308'וכן

P. Foot "The Problem of Abortion and the Doctrine of Double Effect" 5 Oxford Review (1967) 15, 26-27.�

אל. 66 לדברים שלבדומה לניתוח רבה במידה הדומה לדוגמה ופילוסופים משפטנים מספר של התייחסות קיימת ה

ה ונקראת הנצביםTrolley Problem.:פוט אנשים במספר לפגוע עומדת לעצור יכולה שאינה חשמלית מקרה באותו

הפסים פגיעה.על אותה את ולמנוע פסים של אחר לקו החשמלית את להפנות יכול החשמלית במקרהנהג כאשר

אחד באדם רק יפגע של.זה במאמרו הדיון את היתר בין ראה זו בחירה של המוסרית המשמעות של לשאלה

זה בעניין  Yale Law Journal "The Trolley Problam"J. Thomson 94 (1985):תומסון

.שם,74הערהלעיל,אלון. 67



 

 

זאת פרופ,עם דוגלת בה הפילוסופית הגישה פי על לפעול פוט’גם מוסרית חובה קיימת

מסוימת בזכות שתפגע פעולה למנוע שווה.כדי אינה זו חובה בחשיבותה,לדעתה,אמנם

ומשקלה קיימת שהיא ספק אין אך ישיר באופן פגיעה אותה את לבצע שלא הקיימת לחובה

המקרה בנסיבות כמובן המ.תלוי בשאלת הנדונים המקרים על זו גישה ניישם שאם חקרכך

לחיים בזכות פגיעה למנוע כדי לפעול חובה קיימת אלה שבמקרים בדבר.הרי השאלה

בהמשך תבחן אדם בחיי ישירה פגיעה לעומת אדם חיי להציל ביכולת זו פגיעה של משקלה

.68העבודה

לכבוד.5 האדם זכות

לכבוד.א הזכות של ותחולתה מקורה

 

בכ המכירה ולתפיסה לכבוד האדם של האדםלזכותו של בסיסית כזכות האדם בוד

הפילוסופית בספרות והן השונות בדתות הן עמוקים לכבוד.69שורשים האדם של זכותו

הנוצרית בתיאולוגיה גם ובעקבותיה היהודית במסורת בצלם.70הוכרה האדם של בריאתו

כבוד לפיה היהודית בדת הרווחת לתפיסה המקור והיא זו זכות המבססת היא אלוקים

הישראליהאד במשפט בסיסית יסוד זכות מהווה "71ם יסוד: אלוקים בצלם האדם בריאת

אדם כל חיי לערך הוא לחירותו,מוסד האדם כבוד של יסוד לזכויות הוא כבוד".ומקור

ביהדות,האדם המקובלת התפיסה פי שבאדם,על האלוקים צלם את לבייש שלא .הוא

כלל בדרך הקרוי זה ערך של ה"מעמדו ומתבקש"בריותכבוד אלוהית לגושפנקא זוכה

הבריאה מסיפור הכרחית הדתית.כמסקנה היהדות ערכי מפני,בסולם האדם כבוד נדחה

לו בסמוך ואף לו בכפוף אבל האלוהים נכבד,כבוד מקום זה.תופס כלל של מעמדו על

הכלל מעיד היהדות של הערכים "בסולם תעשה: לא שדוחה הבריות כבוד גדול

.72"שבתורה

רבים פילוסופים של במשנתם מרכזי כמונח משמש האדם כבוד גישתו,כך.73המושג פי על

פרופ ולתפוס,74דבורקין'של לאפיין חייב שלדעתו האדם כבוד על מבוססות האדם זכויות

המודרנית המשפט בשיטת מרכזי הגרמני.מקום הפילוסוף מייצג יותר קיצונית תפיסה

גיב75קנט על רבות המודרניתשהשפיע במחשבה האדם כבוד המושג של כבוד,לדעתו.ושו

                                                           
מעשה.68 בין להבחנה נוספת התייחסות להלן בסוגיהראו השונות המוסריות לתפיסות המתייחס בפרק מחדל לבין

האבסולוטיות הדיאנטולוגיות הפילוסופיות הגישות על הביקורת .במסגרת

במשפטברק'א. 69 שלישי(פרשנות חוקתית-כרך .407�404'עמ)ד"תשנ,נבו,פרשנות

70 .� A. Beckley, "Love, Human Dignity and Justice: Some Legacies From Protestant and Catholic Ethics" 66 Notre Dame L. R. 

(1991)    

שפר. 71 אלון,36הערהלעיל,עניין מנחם השופט של .עמדתו

.406�404'בעמ69הערהלעיל,ברק. 72

זה,407�406'בעמ69הערהלעיל,ברק. 73 בנושא פילוסופים של רבים וספרים מאמרים אזכורי שם .ראו

74 ..R. Dworkin, Taking Rights Seriously (1977) p. 279.  

.406'בעמ69הערהלעיל,ברק. 75



 

 

אחר ערך למען להקריבו ואין כאמצעי ולא כמטרה לכבדו ויש העליון הערך הוא .האדם

הקטגורי לצו בהתאם לפעול אדם כל על לפיה הגישה על מתבססת זו לפיו,תפיסה

אמצעי תהא ולא מטרה תהא לעולם האדם כבוד על והשמירה שאינה.האנושיות התנהגות

קשר בלא וזאת לעשותה אין וככזאת מוסרית אינה האדם בכבוד ופוגעת אנושיות מבטאת

הקיימות החיצוניות .לנסיבות

ראוי אדם העושה המקור לגבי הפילוסופית בספרות מחלוקת קיימת כי נציין

לכבוד.לכבוד ראויים האדם בני כל לא כי הטוענים פילוסופים מ,ישנם הטעיה סוימתויש

אדם הוא באשר לכבוד זכאי אדם שכל האומרת זאת.בדעה ביותר,עם מסוכנת זאת תפיסה

אנשים של שלמות מקבוצות אדם זכויות לשלילת מאוד רחב פתח פותחת שהיא כיוון,כיוון

לכבוד כחיונית הנראית אחרת או זו תכונה להם שאין הדעה,לכן.שקובעים כי נראה

כיום שהיא,הרווחת בעולםכפי המדינות במרבית הקיים המשפטי במצב היא,משתקפת

מסוים אדם כי לקבוע ולא אדם הוא באשר לכבוד היסודית לזכות כזכאי אדם לכל להתייחס

לכבוד לזכות זכאי .76אינו

הזכותעלהמשפטיתהגנהה.ב ומוחלטות האדם כבוד

והתפיסותה מדתיותהמוסריות האדם כבוד במרלגבי מקומן את שיטותצאו בית

בהכרה בעולם האדםבכבודהמשפט של ביותר הבסיסיות היסוד מזכויות כאחת כך.האדם

האדם,למשל,נקבע זכויות בדבר עולם באי לכל להכרזה :במבוא
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"Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights 

of all members of human family is the foundation of freedom, justice and peace in 

the world"�

בינלאומייםההכרה במסמכים מופיעה בסיסית יסוד כזכות האדם מרכזייםבכבוד

המאוחדות האומות מגילת כגון אזרחיותהאמנה,77נוספים זכויות על להגנה הבינלאומית

 .79הלסנקיוועידת78ופוליטיות

בכבוד דומה המשפטהכרה משיטות ניכר בחלק כיום מצויה יסוד כזכות האדם

בעולם על.הדמוקרטיות חובה לפיו יסוד עקרון של בקביעה כלל בדרך מתבטאת ההכרה

האדם של בכבודו שרירותי באופן לפגוע שלא השלטון האדם.רשויות לכבוד הזכות עיגון

משנת הגרמנית ההיסטוריה,1949בחוקה רקע על כמובן בצורה,הגרמניתשנכתבה מדגים

כיום הדמוקרטיות המשפט בשיטות האדם לכבוד הזכות מעוגנת כיצד 1סעיף.80ברורה

כי קובע הגרמנית :לחוקה

בפגיעה)1" אסור האדם עליו.כבוד ולהגן רשות-לכבדו כל על המוטלת היא חובה

.שלטונית

כחס)2 האדם זכויות את עצמו על מקבל הגרמני העם כן על פגיעהאשר כל מפני ינות

בעולם והצדק השלום ושל אנושית חברה כל של וכיסוד .ופקיעה

המחוקק)3 את מחייבות להלן המנויות היסוד השופטת,זכויות והרשות המבצעת הרשות

ישירות התקף ."כחוק

אחרות בחוקות קבועה דומה יסוד81הגנה חוק במסגרת וחירותו:ובישראל האדם כבוד

.)לחוק2סעיף(

עיקריים היבטים בארבעה ביטוי לידי באה זו הגנה רשויות:82משמעותה של כוחן הגבלת

האדם לכבוד בניגוד לפעול הציבורי חוקים,המנהל לחוקק המחוקק של כוחו הגבלת

האדם בכבוד לאזרח-עקרון,הפוגעים אפשרית תביעה עילת ומתן חוקים בפרשנות על

ב פגיעה של במקרה לפיצויים האדםבתביעה בשיטות,נציין.כבוד משתנה ההגנה מהות כי

השונות למשל.המשפט עילת,כך קיימת האם בשאלה ובגרמניה בישראל ויכוח קיים

כזו תביעה המתירה בחוק מפורשת קביעה בהעדר האדם בכבוד פגיעה בשל תביעה

שונות.83לפיצויים משפט בשיטות במחלוקת המצויה נוספת המגבלות,שאלה מהן היא
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המשפט לבית סמכות קיימת ומתי האדם בכבוד הפוגעים חוקים בחקיקת המחוקק על החלות

האדם בכבוד הפוגעים חוקים ולבטל .84להתערב

זאת לכבוד,עם האדם שזכות בכך ההכרה הוא שונות משפט לשיטות המשותף אחד נושא

מוחלטת זכות כגון.אינה אחרות זכויות בפני רבים במקרים נסוגה זו לחייםזכות ,זכותו

לחיים אחר אדם של נוספות,זכותו וזכויות הביטוי לציין.חופש הקיים,יש לויכוח בניגוד כי

לחיים הזכות למוחלטות מוגבלת,ביחס לכבוד האדם של זכותו כי היא הרווחת הדעה

רבים במקרים אחרות זכויות בפני קאנט.ונסוגה הגרמני הפילוסוף של לדעתו בניגוד זאת

לעילאותה לכבוד,הצגנו האדם של בזכותו לפגיעה מוסרית הצדקה אין מקרה בכל .כי

הקובע הגורם ומהו אלה זכויות בין הראוי האיזון מבחן מהו הינה בשאלה העיקרית הדילמה

זה מבחן של התקיימותו הציבורי,המחוקק:בדבר המנהל או המשפט להתייחס.בתי קשה

למבחן זה בין,בהקשר אחיד פיואיזון על ומדינה מדינה בכל נעשה השונות הזכויות

שונה איזון ונוסחת שונים מהותה.85עקרונות בקביעת הבהירות חוסר לאור מתעצם זה קושי

האדם לכבוד הזכות של .והיקפה

האדם.ג לכבוד הזכות של והיקפה מהותה

 
האדם של זכותו של והיקפה מהותה את להגדיר בניסיון רב קושי קיים

כל,מחד.86לכבוד נשאבות ממנו בסיסי כעיקרון לכבוד הזכות את להגדיר ניתן

האדם ושיורית,מנגד.זכויות מצומצמת בצורה זו זכות להגדיר אפשרות קיימת

האדם של האחרות הבסיסיות בזכויות בפגיעות מתמצות אינן בה שפגיעות כך

בחוק לחירות:כגון,המוגנות הוגן,זכותו והליך בהןכאשר–שוויון פגיעה בכל

האדם של בכבודו פגיעה גם כמובן ומהותה,למעשה.ישנה היקפה על זו דילמה

פי על משתנה שמשמעותו גמיש שסתום מושג היא לכבוד האדם של זכותו של

והזמן בחברות.87המקום משתנה היקפה ומהי הזכות מהי לשאלה התשובה

שונים ובהקשרים הזמן במשך לה,שונות ניסיון שכל יהיהכך במדויק גדירה

אפשרי בלתי זאת.כמעט המוכרים,עם משותפים מרכיבים מספר קיימים

לכבוד האדם של בזכותו כפגיעה המשפט שיטות .במרבית

האדם לכבוד הזכות של הראשון הנדבך היא טוב לשם זכתה,הזכות אשר

ימימה מימים משפט בשיטות משפטית לפיו,להכרה לכלל חריג בהיותה
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בגיןהמערכת בתביעה לתובע סעדים כלל בדרך מעניקה אינה המשפטית

מוחשיים שאינם נזקים או על.88פגיעות ההגנה של נוספים קלאסיים היבטים

השפלה מפני ההגנה הם האדם הפליה,נידוי,גירוש,רדיפה,כבוד צנעת,מניעת

והנפש הגוף ושלמות זאת.89הפרט אלה,עם קלאסיים מהיבטים להבדיל

כ הזכותשבהם היקף בדבר מחלוקת ואין היקפה,מעט בדבר נרחב ויכוח קיים

אחרים בתחומים הזכות בגרמניה,למשל,כך.של חוקה לענייני המשפט בית

חומריים צרכים מפני הגנה כולל אינו האדם כבוד כי מפני,קבע הגנה כלומר

ודלות,עוני ל,מחסור רבים משפטנים ולדעת אחרות משפט שבשיטות אבעוד

המחיה אמצעי את חסרים אנשים כאשר לכבוד אדם של בזכותו לעסוק ניתן

אנושיים לחיים .90המינימליים

אחרים בנושאים קיים לכבוד האדם של זכותו של היקפה בדבר דומה ויכוח

וביניהן רבות משפטיות בסוגיות גופה:ועולה על האישה של האדם,זכותה זכות

ולחו,91לשביתה דת לחופש לפרטיותהזכות והזכות מדת זו.פש שבעיה מובן

בהם מקרים פתרון על מקשה לכבוד האדם של זכותו של היקפה בהגדרת

אחרות זכויות לבין זו זכות בין התנגשות העומדת,קיימת הדילמה כדוגמת

זו עבודה לכבוד.בבסיס האדם של זכותו בהגדרת זה קושי של משמעותו על

העבודה של הבא בחלקה להיותה,נעמוד שעשויות נוספות יסוד זכויות בוחן

לכבוד האדם של מזכותו כנגזרות אותן הרואים ויש בסוגיה לדיון .רלוונטיות

 
 

בסוגיה.6 לדיון רלוונטיות להיות העשויות נוספות יסוד זכויות
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הוגן.א להליך הזכות

זכותו היא דמוקרטית במדינה האדם של ביותר הבסיסיות מזכויותיו אחת

הוגןלה חוקות.ליך במספר עצמה בפני העומדת יסוד כזכות מוכרת זו זכות

האדם של מזכותו כנגזרת בה לראות מקובל בישראל כאשר בינלאומיות ואמנות

בו.92לכבוד מצב ולמנוע ונאשמים נחקרים על להגן היא זו זכות של מטרתה

הוגנות בלתי חקירה לשיטות חשופים להיות עלולים ול,הם פגיעהלאלימות

דין ולעיוות מוגן.בכבודם להליך הזכות מכוח המוקנות המוכרות הזכויות :בין

השתיקה החפות,זכות והזכות,חזקת המעצר על למשפחה להודיע הזכות

דין עורך ידי על .93לייצוג

בזכותו קשה פגיעה קיימת בחקירה פיזיים באמצעים שימוש של במצב לכאורה

הוגן להליך הנחקר לחייב,הלמעש.94של עלול פיזיים באמצעים השימוש

חקירה לשיטות אותו לחשוף גם כמו השתיקה זכות על לוותר הנחקר את בפועל

עלולות האפשריות שתוצאותיהן כוזבות להודאות לגרום העלולות הוגנות בלתי

דין עיוות לכדי משקל.95להביא לייחס יש לפיה למסקנה מובילים אלה חששות

הוג להליך לזכות לשם,ןרב בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של במקרה גם

מידע אל,השגת במקרה האדם לכבוד הזכות עם יחד כעומד זה ערך ולהוסיף

לחיים הזכות .מול

זאת הנחקר,לדעתי,עם של בזכותו הפגיעה את רבה במידה לנטרל דרך קיימת

ל בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של במקרים בחקירה הוגן השגתלהליך שם

שימוש,זאת.מידע בעקבות שהושגו הראיות כל כי מפורשת קביעה ידי על

לחלוטין חסויות יהיו בחקירה פיזיים העברת.באמצעים על יאסור זה חיסיון

אדם לכל זה בהליך שהושגו הסכנה,הראיות למניעת שיוסמכו החוקרים למעט

ראיות אותן באמצעות הספציפי ברא.במקרה אחר שימוש מניעת,יותכל למעט
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אלה חריגים במקרים על,הסכנה זה בחומר עיון אף זה ובכלל במפורש ייאסר

אחר גורם כל השונים,ידי המשפט בתי .כולל

השיפוט בחוק בישראל לאחרונה שהונהגה לשיטה רבה במידה דומה זה מודל

צבאי תחקיר באמצעות חקירה בדמות הצבאי.96הצבאי התחקיר ,במסגרת

פגיעותשמטרתו או אימונים תאונות ומניעת הצבאית במערכת הכשלים איתור

מבצעית בפעילות לענות,עתידיות חייב והוא השתיקה זכות לנחקר עומדת לא

שאלה כל זכות.על על זה ויתור לאור כי קובע הצבאי השיפוט לחוק התיקון

ממצאיו,השתיקה גם כמו בתחקיר הנוצרות לחלוטי,הראיות חסויים ואיןהינם ן

לו ומחוצה בצבא השונים החקירה לגורמי נקבעו.להעבירם דומים הסדרים

נוספים בחוקים גם החולה,לאחרונה זכויות חוק גילוי,97כגון להבטיח ומיועדים

עליונה חשיבות קיימת בהם במקרים הנחקר עם הדין מיצוי חשבון על האמת

אדם חיי להציל כדי האמת .לגילוי

זו דרך כי להעמידנציין יהיה ניתן לא מסוימים שבמקרים לכך להביא עלולה

הנחקר את מלבד,לדין העבירה לביצוע אותו הקושרות אחרות ראיות בהעדר

פיזיים באמצעים שימוש תוך חקירתו בעקבות שהושגו כי,אולם.הראיות נראה

בפגיעה ובהתחשב במקרה להמנע העשויה לפגיעה יחסית נמוך הינו זה מחיר

הוגןבזכוי להליך הנחקר .98ות

נחקר,לסיכום של חקירתו במהלך פיזיים באמצעים שימוש שלכאורה למרות

הוגן להליך בזכותו חמורה לפגיעה הטלת,גורם ידי על זו פגיעה למנוע ניתן

החקירה במסגרת שהושגו והממצאים הראיות כל על מלא בדומה,חיסיון

דומים במקרים הקיים המשפטי ש,להסדר לעילכפי במסגרת,נציין.ראינו כי

זה מודל של השונות במשמעויות בהרחבה נדון לעבודה החמישי .הפרק

והנפש.ב הגוף לשלמות הזכות

 
לעיל שציינו אמצעים,כפי הופעלו שבחקירותיהם נחקרים על שנערכו המחקרים מרבית

בר לנזקים לגרום עלולים אלה אמצעים כי הוכיחו מידע השגת לשם קשיםפיזיים יאותיים

למוות אף ביותר חמורים ובמקרים באמצעים.99ביותר שימוש כי מוכיחים אלה מחקרים

                                                           
סעיף.96 הוראת ראו זה הצב539לעניין השיפוט לחוק .1955-ו"תשט,איא

סעיף. 97 הוראת ראו זה החולה22לעניין זכויות .1996-ו"תשנ,לחוק

להציל.98 יהיה ניתן לא בו יותר מאוחר בשלב מושג המידע בו מצב היא זה בהקשר להתעורר שיכולה מעניינת בעיה

אדם נגרם,לדעתי.חיי כבר שהנזק אף על זה מסוג בז,במקרה החמורה הפגיעה הוגןלאור להליך החשוד של ,כותו

והמשפט החקירה בהליכי כנגדו להשתמש אותו.אין לפרש ניתן אך מפורשות בנושא דן שאינו נוסף למאמר

ראה זו בעמדה .שם,13הערהלעיל,צוקרמןכתומך

99 ., Van der Kolk ,Farlane,Weisaeth.  שם,26הערהלעיל; ,Basogluשם,26הערהלעיל; , Gillerשם,27הערהלעיל. 



 

 

הנחקרים של והנפש הגוף בשלמות לפגיעה רבים במקרים להוביל עלול של.פיזיים הערך

של ביותר הבסיסיות היסוד מזכויות כאחת מוכר האדם של והנפש הגוף שלמות על הגנה

במק.100האדם כי כינראה להניח עלינו חקירה במהלך פיזיים באמצעים שימוש של רה

הזכות את כמחזקת הדיון בהמשך בה ולהתחשב רבים במקרים להיפגע עלולה זו זכות

לחיים הזכות מול בסוגיה האדם .לכבוד

זאת מקובלת,עם הגדרה כל פי מוחלטת,על זכות אינה והנפש הגוף לשלמות זו ,כך.זכות

מספ,למשל חשודקיים ושל אדם של גופו בשלמות לפגוע המתירים חוקים של מבוטל לא ר

ראיות השגת הפלילי.101לשם הדין סדר חוק היא זה מסוג לחוקים הדוגמאות אחת

אכיפה( החשוד-סמכויות בגוף יסוד,1996–ו"תשנ,)חיפוש חוק של קבלתו לאחר :שנחקק

וחירותו האדם גו.כבוד בשלמות פגיעה מתיר זה ראיותחוק איסוף לשם חשוד של פו

הספציפי במקרה החשוד בזכויות הפגיעה על גובר בראייה והצורך המשפט.102במידה בית

לשם לרצונו בניגוד בחולה ניתוח לבצע ניתן כי בקביעתו החוק לפני גם דומה להכרעה הגיע

חייו חולה,הצלת אותו של זכותו מול מקרה באותו נסוגה גופו לשלמות שזכותו כך

הצבאי.103לחיים השיפוט חוק ובכללם נוספים חוקים קיימים החולה104כן זכויות 105וחוק

והנפש הגוף שלמות בערך לפגוע העלול רפואי טיפול מתן מסוימות בנסיבות ,המתירים

החולה של הסכמתו אחר,בהעדר ערך על להגן מנת על לחיים-וזאת האיזון.הזכות שאלת

הגוף שלמות של הערך בין בנסיבותהראוי רבה במידה תלויה החיים קדושת ערך לבין

החשוד של ונפשו גופו בשלמות הנדרשת ובפגיעה הספציפי השונות.המקרה התשובות על

של חיים הצלת לשם אדם של גופו שלמות של זה בערך לפגוע מותר מתי לשאלה שניתנו

אחר בחקירה,אדם פיזיים באמצעים שימוש ידי על בחלקים,וזאת שלנעמוד הבאים

זו .עבודה

בהם.ד קיצוניים במקרים לדון אין לפיה המקדמית בטענה דיון
כבוד ובין החיים קדושת בין נמנעת בלתי התנגשות קיימת

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של בהקשר  האדם

כללי.1

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של בסוגיה המועלת נפוצה בעיקר,טענה

ה של הבהקשר של בדוגמא המתקתקת"דיון כלל,"פצצה לדון אין כי היא

                                                           
נ 333/79 צ"בג. 100 הסוהר'קטלן בתי לד"פ,שירות חוק"קרפ'י.294)3(ד לפי האדם וחירותו:יסוד-כבוד האדם ,כבוד

כה .422�413'בעמ69הערהלעיל,ברקוכן129)ה"תשנ(משפטים

למשל. 101 הסוהר95סעיף:כך בתי לפקודת חדש[א המכס184סעיף,1971-ב"התשל]נוסח חדש[לפקודת ,,]נוסח

הצבאי250סעיף השיפוט .1955-ו"תשט,לחוק

סעיפים. 102 בעיקר .לחוק8-ו3ראה

ישראל 480/85 פ"ע. 103 מדינת נגד מ"פ,קורטאם .681)3(ד

הצבאי20סעיף. 104 השיפוט לחוק סעיף1955-ו"תשט,א בטחון9וכן שירות משולב[לחוק .1986-ו"תשמ]נוסח

סעיף. 105 הוראת החולה15ראו זכויות .1996-ו"תשנ,לחוק



 

 

זה עיקריים.בנושא טיעונים מספר על מתבססת זו מקדמית שביסודם,טענה

כי בחקירותהחשש פיזיים באמצעים שימוש של מהסוגיה מסקנות הסקת

האדםהקיצוניבמקרה וכבוד החיים קדושת בין התנגשות להובילשל עלולה

ב קשות הלתוצאות מציינים".רגילים"מקרים זו בטענה השימוש,התומכים כי

זהוקיצוניותבדוגמא מסוג מת אתהםוההיסק לעוות עלול הקיימת למציאות

אחרים למקרים מתאימות שאינן מוסריות לתוצאות ולגרום המוסרית החשיבה

האמרה במק,מכאן.artificial cases make bad ethics"106" :כדבר כלל לדון ריםשאין

העלולות,אלה רצויות בלתי תוצאות אותן של היווצרותן למנוע כדי זאת

מידע השגת לשם פיזיים באמצעים החקירה רשויות של נרחב לשימוש .להביא

עיקריים טיעונים שלושה על מסתמכת זו מקדמית הוא.טענה הראשון הטיעון

לה יכולים אינם האמור מהסוג קיצוניים מקרים פיו ועל תרחשעובדתי

כלל בהם לדון שאין ומכאן כיום חיים אנו בה דיון,במציאות כל לחילופין או

המציאות על השלכה כל לו שאין תיאורטי בעניין שמדובר להדגיש חייב .בהם

מוסרי טיעון הוא השני אלה-הטיעון קיצוניים מקרים אם אף ולפיו משפטי

המס והסקת בהם הדיון עצם הרי במציאות להתרחש לעודדעלולים עלול קנות

ביחס החקירה רשויות ידי על יוחלו אליהם ביחס שיקבעו הכללים בו מצב

רגילות שימוש.לחקירות לחלוטין האוסר ברור קו בהעדר תיווצר זו תופעה

בחקירות פיזיים באותם,באמצעים דיון יתקיים ולא במידה קיים יהיה אשר

נדירים קיצוניים מתייחס.מקרים השלישי הואהטיעון לטיעון,אף בדומה

עובדתית,הראשון היסוד.לטענה בהנחת שגיאה קיימת זה טיעון פי על

להביא יכול בחקירות פיזיים באמצעים שימוש לפיה המחקר שאלת שבבסיס

בחקירה מידע חלופי.להשגת על,טיעון הוא אף ומערער זה בטיעון המשולב

המחקר שאלת שבבסיס היסוד ב,הנחת שימוש כי בחקירההוא פיזיים אמצעים

פחות הפוגעת אחרת בדרך לבררו ניתן שלא מידע להשגת להביא יכול אינו

האדם של .בכבודו

הרצוי המשפט על ובהשפעותיה גופא בסוגיה הדיון את נתחיל כן,עלינו,בטרם ,אם

האמורים טיעוניה שלושת על זו מקדמית טענה .לבחון

הראשון.2 העובדתי הטיעון אינו-בחינת זה מסוג קיצוני מקרה

במציאות להתרחש יכול

                                                           
106 .Shue,פרופ.141'בעמ,13הערהלעיל שעשה השימוש את גם במונח'ראה זה בהקשר "Tragic Decisions"שלף

של ספרם פרופ).שם,10הערה Calebresi & Robbittבעקבות פי ה'על ל(bad law-שלף עלנע)bad ethics-בדומה שה

האדם בני ה.ידי בעצם הברורhard cases-כאשר באופן המשפטיות הסוגיות ביסוד הדילמה את לעיתים מבהירים

.ביותר



 

 

פרופ של שמקר107סטטמן'לדעתו להניח ביןאין נמנעת בלתי התנגשות של ים

פיזיים באמצעים שימוש של בהקשר האדם וכבוד החיים קדושת של הערכים

מידעבחקירות השגת במציאותלשם להתקיים התקיימות,לדעתו.יכולים

מסוגמקר דורשתים אפיסטמייםזה תנאים ,רבים)הכרתיים(התרחשות

קלושים יחדיו יתקיימו שהם פרופ,כך.שהסבירות של כדי'לדעתו סטטמן

מקרה זהשיתקיים הבאיםמסוג התנאים כל להתקיים  :חייבים

קיימת .1 אכן כי רבה בוודאות לדעת החוקרים אדםעל לחיי וודאית ממשית  .סכנה

כי .2 לדעת החוקרים אפשרועל אדםקיימת לחיי הסכנה את למנוע ריאלית  .ת

במידע .3 שמחזיק זה הוא הנחקר כי לדעת החוקרים הסכנהעל את ימנע וכישגילויו

המידע להשגת פיזיים באמצעים שימוש מלבד אחרת דרך  .אין

ימסור .4 הוא הנחקר בחקירת פיזיים באמצעים ישתמשו אם כי לדעת החוקרים על

המבוקש המידע  .את

להסיקהסבירות,לדעתו שאין ומכאן זניחה היא יתקיימו הללו התנאים שכל

אחרים מקרים לצורך מסקנות .ממנה

זאת יכולה,עם היא שאין מהטעם בסוגיה הדיון את השולל זה בטיעון לדעתי

במציאות תקפותו,להתקיים את השוללים עיקריים ליקויים שני לפחות .קיימים

האמפירית בהנחה מקורו הראשון שצוינו,הליקוי התנאים שכל הסבירות כי

קלושה אחד במקרה יתקיימו יכול,לעיל אינו האמור הקיצוני המקרה ולכן

במציאות זו.להתקיים להנחה בפני,בניגוד אותנו מציבה אחת לא המציאות

לכן קודם התרחשותם את דעתנו על מעלים היינו אם שספק חדשים .108מצבים

לקב,לכן ולנסות להתיימר לנו תתרחשאל לא מסוימת תופעה כי בדומה,וע

זה מסוג קיצוניים מקרים התקיימות השוללת זו .לגישה

מקרים ממספר נובע השני בספרות,הליקוי עובדתית,שתועדו מבחינה בהם

פרופ ידי על שצויינו התנאים כל הגדול'התקיימו רובם לפחות או סטטמן

זה טיעון של התקפות אי את אם.והמוכיחים שבהםדי מקרים מספר נזכיר

האחרונות בשנים ישראל מדינת מעורבת לדוגמא.הייתה של:109כך המקרה

ז וקסמן נחשון "להלן(ל"החייל לחולייה,")החייל: המסייעים אחד נתפס בו

חיוני מידע בידיו כאשר האולטימטום זמן לפקיעת בסמוך החייל את שחטפה

עליו והשמירה החייל של הימצאו מקום היה,בדבר מסוימות שבנסיבות מידע
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למשל. 108 ה,כך המאה של בתחילתה האנשים של הגדול רובם אם הנאציזם20-ספק עליית את לצפות יכול היה

ואת .השואהלשלטון

חסויים. 109 ונותרו ברבים פורסמו טרם אלה מקרים בדבר רבים פרטים כי לציין אם,יש בודאות לקבוע שקשה כך

נסיבות אותן .התקיימו



 

 

הנראה,עשוי החייל,ככל של חייו את הניסיון.110להציל הוא נוסף מקרה

ח של בחייו הניסיון'להתנקש לאחר שנתפסה מוסד חוליית בידי משעל ,אלד

השתמשו בו הנשק מהות בדבר מידע בידיהם כי להניח היה ניתן בהחלט כאשר

לנטרלו והאפשרות ההתנקשות .111בנסיון

ידי על תועד דומה מטעם,Paul Teitgenמקרה המשטרה על כמפקח ששימש בעת

אלג על הצרפתי בשנת'השלטון הצרפתית,ן'טג.1956יר המחתרת גיבור

עינויים שם ועבר לדכאו הגסטאפו ידי על בזמנו שנשלח הנאצי השלטון בתקופת

נפרדות פעמים תשע באמצעים,קשים לשימוש נחרץ באופן פיזייםהתנגד

של.בחקירות אלג"בעיצומו על טג1956בנובמבר"יר'הקרב להכריע'נדרש ן

חקירתו בעת פיזיים באמצעים להשתמש המשטרה למפקד לאשר האם בשאלה

בשם חשוד חשוד.Fernand Yvetonשל הקומוניסטית,אותו למפלגה שהשתייך

למצבו'באלג בסמוך פצצה מטמין כשהוא המשטרה ידי על נתפס גזיר של ,רים

אנשים אלפי של למותם גורמת הייתה מתפוצצת והייתה שבמידה מידע.פצצה

פצצה מקום לאותו סמוך הטמין החשוד כי כך על הצביע המשטרה בידי שהיה

וטג זה'נוספת במצב לפעול יש כיצד להכריע נדרש לא.ן המשטרה מאמצי כל

המ ומפקד הפצצה של מקומה את לגלות איבטון את טגשיכנעו על לחץ ן'שטרה

איבטון של בחקירתו פיזיים באמצעים תגובתו'טג.להשתמש את מתאר ן

הבא באופן יום אותו :והמשך
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וח.111 )3( וקסמן נחשון של במקרים ראה'לדיון זה בהקשר משעל .שם10הערהלעיל,שלףאלד



 

 

בסופו של . רעדתי מפחד כל היום ההוא, אבל אני סירבתי להרשות שיענו אותו" )2(

.112..."אני צדקתי, השבח לאל. הפצצה לא התפוצצה, דבר

שצ מהמקרים בחלק אם גם כי התנאיםנציין כל התקיימו לא לעיל ויינו

סטטמן ידי על רב,הנדרשים סיכוי היה אלה ממקרים אחד שבכל ספק שאין הרי

זה.להתקיימותם מסוג מקרים של טיבם סודי,מעצם התקיימותם בדבר המידע

ייתכן שבהחלט ומכאן המודיעין גופי ידי על במרומז,ונשמר נטען לפחות וכך

הב גופי ידי על אחת השוניםלא מתקיימים,יטחון זה מסוג נוספים מקרים כי

של לידיעתו מובאים ואינם כיום לנו ידוע מאשר יותר גבוהה בתדירות

פרופ.113הציבור ידי על לעיל שהוצגה לטענה בניגוד שלמעשה ,סטממן’כך

בנושא אמפירי מחקר סודיות,בהעדר ולאור כיום הקיימות בנסיבות אם שספק

יתקי הנדרש בעתידהחומר אינם,ים זה מסוג קיצוניים מקרים כי להניח ניתן לא

הנכון,למעשה.מתקיימים הוא כי.ההיפך שהצגנו הדוגמאות פי על לראות ניתן

המאפיינות בנסיבות להתרחש עלול זה מקרה כי יחסית גבוהה סבירות קיימת

ובפשע בטרור רבות מדינות של מדם העקוב מאבקן .את

הטיעון.3 וסכנת-המוסריבחינת התלול"משפטי "המדרון

המוסרי לטיעון ניתן-התייחסות בסוגיה הדיון את השוללת בגישה משפטי

פרופ של במאמרו הטוען’למצוא זו,סטטמן לסוגיה :בהתייחסו

 

למשל כדי , אין רע בהעלאת מקרים דמיוניים כדי לשפר את הבנתנו התיאורטית"

אך . אינן מוחלטות במובן שסברנו) אם לא כולן (להבין שחובות מוסריות מסוימות

יש בה רע אם מקרים אלו אמורים לספק לנו הנחיה ממשית לפעולה בעולם כמות 

 .114"שהוא

זאת פרופ,עם של מאמרו מתוך זו הטיעון'מובאה את רק לא מציגה סטטמן

זה בטיעון המצוי העיקרי בליקוי אף בה להבחין ניתן אלא בסוגיה הדיון .כנגד

שמתרחשים בעת לפעולה ממשית הנחייה ממתן ההתעלמות הוא זה ליקוי

קיצוניים פרופ,כך.מקרים של ההנחה את ונקבל במקרים’במידה לפיה סטטמן

זכותו בפני נסוג פיזיים באמצעים להשתמש האיסור מוסרית מבחינה מסוימים

                                                           
א.112 )4( של ספרו מתוך לקוח זה מקרה לשלוםהורן'תיאור פראית אלג-מלחמה יריה'מלחמת

מערכות( הביטחון,הוצאת אביב,משרד או.212'עמ)1989,תל של נוסף ראהלתיאור המקרה  & Evans:תו
Morgan,התפוצצות.44'בעמ,25הערהלעיל את שמנע הטכני הכשל מהו אלה תיאורים מתוך ברור לא כי נציין

השנייה .הפצצה
השב. 113 של המשפטי היועץ של דבריו זה לעניין עו"ראה בלשכת שיח ברב וכן12'בעמ,10הערהלעיל,זוהר:ד"כ

השב ראש של דבריו זה"את בהקשר לשעבר פולטיקאים385�383'בעמ110הערהלעיל,גילון:כ של עמדתם ואת

ז רבין יצחק ובמיוחד בספרו"רבים גילון ידי על שהובאו כפי בסוגיה .ל

.172'בעמ,12הערהלעיל,סטטמן. 114



 

 

לחיים אחר אדם שמבחי115של מאמרו בסיום הגיע שאליה המסקנה את נהוכן

שימוש על בחוק כליל ולאסור הקיצוניים מהמקרים להתעלם יש מוסרית

פיזיים אבסורדיים,116באמצעים במצבים אותנו להעמיד עלולה שגישתו .הרי

בלתי להיות עלול מוסרית מבחינה לכאורה ביותר הטוב החוק קיצוניים במצבים

מוסרית מבחינה לחלוטין גישה,מוצדק אותה פי נוב.על זו מכךסתירה עת

לסוגיה כולל פתרון נותנת אינה האמורה הפילוסופית מציגה,שהגישה אלא

המקרים עם מתמודד ואינו הקלים במקרים ורק אך התקף חלקי הסדר

ולכן מוסרית מבחינה יותר המקרים,המסובכים עם זה הסדר של התמודדותו

שגויה להיות עלולה היא.הקשים המתחייבת המסקנה מו,מכאן גישה סריתכי

על וגם הקלים המקרים על גם לענות צריכה הסוגיה עם שתתמודד משפטית או

הקשים .המקרים

הוא לעיל שהוזכר הטיעון של אחר לגרור,פן עלול המחקר בשאלת הדיון כי

הנחקר בזכויות חמורה ניתן,פגיעה כי תהיה והתוצאה במידה בנסיבות,זאת

פיזיים,מסוימות באמצעים שעצםטיעון.להשתמש החשש על מתבסס זה

השימוש והתרת פיזיים באמצעים להשתמש באיסור הראשונית הפגיעה

מסוימים במקרים אלו שימוש,באמצעים שיאפשר מסוכן פתח לפתוח עלולה

להיות יהפכו אלו שאמצעים עד ויותר יותר קלים במקרים פיזיים באמצעים

חקירה בכל בהם וישתמשו מופרך.הכלל אינו זה התממש,חשש אף והוא

קיצוניים במקרים בחקירה פיזיים באמצעים שימוש שהתירו מדינות .117במספר

זאת המשפטית,לדעתי,עם בספרות המכונה זה התלול"טיעון המדרון ,"טיעון

זו בסוגיה ברורים גבולות ולהגדיר המחקר בשאלת לדון הצורך את מחזק .דווקא

אינה,נראה התלול המדרון של הבעיה השימושכי התרת מעצם נובעת

בחקירה פיזיים ניתן,באמצעים מתי מדויקת הגדרה קיימת שלא מכך אלא

פיזיים אמצעים באותם השימוש.להשתמש גבולות של מדויקת הגדרה אי

בהם שימוש על מוחלט איסור של והגדרה פיזיים מרצון,באמצעים הנובעת

תלול מדרון של מצב ה,למנוע את תפתור שלא רק תחמירלא אף אלא בעיה

קשה.אותה מצב לגרור עלולה מוחלט איסור של החוקר,הטלתו בהסתמך,בו

במקרים אף המוחלט והאיסור מחד הקיצוניים המקרים של המוסרי הטיעון על

מאידך בחקירות פיזיים באמצעים להשתמש יותר,הקשים לנטות דווקא עלול

פ באמצעים ולהשתמש התלול המדרון במורד במקריםלגלוש גם בחקירות יזיים

                                                           
שוליים,שם. 115 בהערת דבריו את גם עמוד26ראה .באותו

.195'עמב,שם. 116

117. Kremnizer,253'בעמ,4הערהלעיל�עמודים257 כן262�260וכן :כמו

S.Z. Feller "Not Actual 'Necessity' but Possible 'Justification'; Not Moderate 'Pressure', but Either 'Unlimited' or 'Non At All '"  

23 Israel Law Review (1989) 201 p. 210-212 �



 

 

יחסית פרופ.קלים של ומקורה118שלף’לדעתו צפוייה החוקר של זו התנהגות

להשתמש המוחלט שהאיסור ובתחושה מוסריים פסיכולוגיים בשיקולים

ב ומלווה רציני אינו בחקירות פיזיים עין"באמצעים השלטון"קריצת אנשי .של

את,מכאן לפתור כדי מוחלט איסור שלאשהטלת רק לא התלול המדרון בעיית

הבעיה את יותר,תפתור קשה בצורה ותפגע אותה תחמיר שאף ייתכן אלא

הנדונה הדילמה של בבסיסה העומדים .בערכים

                                                           
פרופ.213�212'בעמ4הערהלעיל,שלף 118. של לדעתו אלה הנחיות'מטעמים חסרות מוחלט איסור של במצב שלף

והגבוליים הקשים למקרים .ביחס



 

 

 

השני.4 העובדתי הטיעון אינו-בחינת פיזיים באמצעים שימוש

בחקירה מידע השגת לשם .יעיל

 
בשא הדיון את השוללת נוספת עובדתית שימושטענה לפיו הטיעון על מתבססת המחקר לת

מידע השגת לשם יעיל אינו בחקירה פיזיים זו.באמצעים ידי,טענה על לאחרונה שהועלתה

רבים בינלאומיים המובילים,119אירגונים במהותם חלופיים נימוקים שני על מבוססת

למסקנה יעיל,שניהם אינו בחקירה פיזיים באמצעים השימוש אל.כי כינימוקים גורסים :ה

בדרך)א להשיג ניתן שלא מידע להשגת מוביל אינו בחקירות פיזיים באמצעים שימוש

מנחקרים הנדרש)ב.אחרת המידע השגת בהכרח יגרור לא פיזיים באמצעים להלן.שימוש

המחקר שאלת על השפעתם ואת הללו הנימוקים את .נבחן

אינ.א בחקירות פיזיים באמצעים ניתןשימוש שלא מידע להשגת מוביל ו

מנחקרים אחרת בדרך להשיג

 

בדרכים מהנחקר האמור המידע את להשיג ניתן כי הוא זה טיעון ביסוד הראשון הנימוק

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש כוללות שאינן פיזיים,כלומר.אחרות באמצעים השימוש

א את להשיג וניתן מידע השגת לשם הכרחי אינו ידיבחקירות על נוסף מידע ואף מידע ותו

אחרות חקירה בשיטות יותר,שימוש רבה,מתוחכמות כה במידה פוגעות שאינן ובתחבולות

הנחקר של בארץ.בזכויותיו רבים ופסיכולוגים חוקרים ידי על אחת לא הובעה זו דעה

החקירות,ובעולם בתחום השנים רב ניסיונם על מתבססות זה בנושא םדברי.שדעותיהם

נאמרו זו בגישה היתר,התומכים ניצב,בין ידי אגף)בדימוס(על כראש כהונתו בעת לוי יוסי

הארצי במטה ל,החקירות של'סט'מר החקירות מרכז כמפקד ששימש גרונדונה קלייר

קניגהם סיריל וכן השנייה העולם במלחמת המשולבים שעסק,השירותים בכיר פסיכולוג

בר ממשלת מטעם .120יטניהבמודיעין

 

בשנתParkerועדת פיזיים1972שהוקמה באמצעים שימוש בדבר הטענות את לבדוק כדי

התייחסה אירלנד בצפון הבריטיים הביטחון שירותי ידי על עת באותה שהתנהלו בחקירות

זה הועדה.121לטיעון של הרוב אורבנית122דעת גרילה מלחמת של שבנסיבות ,הייתה

                                                           
השבבצלם. 119 בחקירות ונפשי פיזי לחץ המתירה .59�53)2000ינואר,ירושלים(כ"חקיקה

מו56�54'בעמ,שם. 120 ידי על שנאמרו דומים דברים אף מפורטים אלה זהבעמודים בהקשר נוספים לציין.מחים חשוב

הזמן אלמנט את זה מספיקה,בהקשר שהות קיימת בהם למצבים מתייחסות לעיל המוזכרות האמרות מרבית

המחקר שאלת כדוגמת קיצוניים למצבים ולא מתוחכמות חקירה בשיטות הסוגיה.להשתמש של זה לאספקט

באופן במידע צורך פגיע"מיידי"וקיום למנוע העבודהכדי בהמשך בהרחבה נתייחס אדם בחיי ודאית .ה

121 .� Report of the Committee of Privy Counsellors Appointed to Consider Authorised Procedures for the Interrogation of 

Persons Suspected of Terrorism (Chairman: Lord Parker) (London, HMSO- 1972) ועדת"דו:להלן( ).פרקרח �

זאת להלן,עם שנראה שונה,כפי הייתה בסוגיה שעמדתם נוספות חקירה ועדות בבריטניה של.היו בעמדתן הדיון

העבודה בהמשך אירלנד בצפון הסכסוך עם הבריטי הדין התמודדות סקירת במסגרת ייעשה אלה .ועדות

.37עמוד,25הערהלעיל,Evans & Morganוכן32פסקה,שם 122.



 

 

גו מהווה שזמן העובדה הרלוונטילאור המידע בהשגת ביותר משמעותי די,רם תמיד אין

הרגילות החקירה בטרור.בשיטות מלחמה של המיוחדים במלחמה,המאפיינים המתקיימים

אירלנד.I.R.Aב חיים,בצפון להציל כדי בחקירות מידע של מהירה השגה לעיתים .מחייבים

מנוס אין כן הועדה,על פיזיים,לדעת באמצעים המידעמשימוש את להשיג כדי בחקירות

חיי להציל בעקיפין ובכך הרגילות החקירות דרכי מאשר יותר גבוהה במהירות הנדרש

ועדת,נציין.אדם של זו עמדה מסוימיםParkerכי במקרים מספיק,לפיה זמן אין,בהעדר

חוקרים בה שדוגלים דעה הינה בחקירות פיזיים באמצעים לשימוש אחרת חלופה

בדוומשפטנ ביטוי לידי באה אף והיא רבים לנדוי"ים ועדת  .123ח

זה בנושא מסודרים מחקרים של קיום,בהעדרם הסף על לפסול אין שככלל שנראה הרי

ייתכן ולכן רגילים באמצעים שימוש מאפשר הצפוי לאירוע עד הנותר הזמן אין בהן ,נסיבות

ברירה בחקירה,בלית פיזיים באמצעים היסו.שימוש תהיההנחת זו בעבודה כי,לכן,ד

להשגת היחידה הדרך את מהווה בחקירות פיזיים באמצעים שימוש בהן נסיבות קיימות

אחרת בדרך זה מידע להשגת אפשרות כל ואין חיים להציל העשוי תתבסס.מידע זו הנחה

החוקרים של דעותיהם לעיל,על שהזכרנו הציבוריות והועדות בדעה,המשפטנים המצדדים

היכולת,זו העדר זה,ועל בנושא מקיף מדעי מחקר אינן,בהעדר כאלה שנסיבות להוכיח

לחלוטין אפשריות .בלתי

כוללני,נציין באופן זו עובדתית לשאלה להתייחס קשה ככלל משתנה,כי עליה ,והתשובה

הנראה למשנהו,ככל אחד של,ממקרה אחרות ונסיבות הנחקר של לאישיותו בהתאם

                                                           
שב.שם,119הערהלעיל,בצלם.123 חוקרי של עמדותיהם מוזכרים זה עמדה לשעבר"בנייר בכירים וכן,כ פוליטיקאים

המידע,משפטנים השגת לשם פיזיים באמצעים לשימוש תחליף אין מסוימות בנסיבות לפיה בדיעה המצדדים

הנדרש בזמן קובי.הרלוונטי מיכה של עמדתו שם מצוטטת היתר השבראש,בין חוקרי בעזה"מחלקת .לשעבר,כ

השב חוקרי של עדותיהם בעקבות לנדוי ועדת אף הגיעה דומות ראו.כ"למסקנות זה לנדוי"דולעניין לעיל,ח

:72�71'עמ,5הערה

לא תתכן ) פעילות חבלנית עויינת(ע "אנו משוכנעים שפעילות יעילה של השירות לסיכול מעשי פח"

על מנת לקבל מהם מידע חיוני השמור עמם ושאין , ה של חשודיםללא שימוש במכשיר החקיר

ע לא תתכן בלי שימוש באמצעי לחץ כדי "חקירה יעילה של חשודים בפח. להשיגו בדרכים אחרות

אם יגלה , לגבור על רצון עיקש שלא לגלות מידע ועל פחדו של הנחקר שיבולע לו מידי אנשי ארגונו

 ...מידע

התרכז בעיקר בלחץ פסיכולוגי לא אלים של חקירה נמרצת וממושכת אמצעי הלחץ צריכים ל...

אין להמנע , אולם כאשר אלה אינם משיגים את המטרה. כולל מעשי הטעיה, ובשימוש בתחבולות

 ".מהפעלת מידה מתונה של לחץ פיסי

בירושל הדין עורכי לשכת לבטאון שניתן ראיון במסגרת שעברה בשנה לנדוי השופט הביע דומה ראודעה ,אלוןים

פרופ.6'בעמ10הערהלעיל של עמדתו פחות לא ב’מעניינת במאמרו ,קרמניצר(Israel Law Review-קרמניצר

להשתמש,)228'בעמ4הערהלעיל נמנע בלתי צורך קיים לפיה לנדוי ועדת של העובדתית לקביעתה בהתייחס

בטחו בעבירות מסוימים חשודים בחקירות מתון פיזי :ניותבלחץ

"Clearly there are instances in which information is unobtainable from a suspect without resort to 

physical pressures, although one must also assume that sometimes information will be unobtainable 

even through the exertion of such pressures as permitted by the Commission" . 



 

 

נצייןע.124האירוע צורך,וד אין רבות שבנסיבות הדעה את שוללת אינה זו יסוד הנחת כי

בחקירות פיזיים באמצעים .בשימוש

מידע,לסיכום ולהשיג מתוחכמים חקירה באמצעי להשתמש ניתן כאשר כי לראות ניתן

זו בצורה חשוב עשרות,מודיעיני מוסרית מבחינה עדיף כזה ששימוש מאליו שמובן הרי

ע בחקירותמונים פיזיים באמצעים שימוש פני זאת.ל מסוימות,עם כדוגמת,בנסיבות

לעיל שהוצגו הקיצוניים ומיידית,המקרים ממשית היא אדם בחיי לפגיעה הסכנה כאשר

הנדרש המידע להשגת זמן מספיק רגילים,ואין חקירה באמצעי שימוש תחליף,תוך אין

בחקירות פיזיים באמצעים .לשימוש

הנדרששימ.ב המידע השגת בהכרח יגרור לא פיזיים באמצעים וש

 

פיזיים באמצעים שימוש ולפיו לעיל שהועלה הראשון לנימוק רבה במידה דומה זה נימוק

מהנחקרים הנדרש המידע להשגת בהכרח יביא האמצעים,כלומר.לא זה מסוג במקרה

לא שכן ומשמעות ערך חסרי יהיו הנחקר כנגד שיופעלו שהיאהפיזיים מטרתם את ישיגו

אדם חיי והצלת הנדרש המידע ומשפטנים.השגת חוקרים ידי על אחת לא הובעה זו ,דעה

קיצונית אידיאולוגיה חדורי טרוריסטים חקירות של בהקשר במיוחד פרי.125זאת ,יעקב

השב לשעבר"ראש נחקר,כ בספרו חמא,מתאר בצורה,ס"איש שנחקר שלמרות

סיפק"אינטנסיבית" חדשלא מידע הביטחון :126לשירותי

 

אנשים . ס"יכולים למלא את התפקיד שמילא בחמא, כמותו, רק אנשים בעלי אופי חזק"

 ." כאלה מסוגלים לספוג כל אי נוחות ולעמוד בפני כל לחץ בפני כל פיתוי בחקירה

זה בנושא מחקרים בהעדר אותה לאמת מאוד שקשה עובדתית טענה שוב מציב זה .נימוק

מדוברבמידה לעיל,רבה שהוצג הראשון לנימוק שאין,בדומה שנראה עובדתית בשאלה

אחיד פתרון אליה עשוי,ביחס ואף לאופיו בהתאם לאדם מאדם המשתנה פתרון אלא

אדם אותו אצל למקרה ממקרה לומר,נראה.להשתנות ניתן לא המקרים במרבית כי

בו יביא בחקירה פיזיים באמצעים שימוש כי הנדרשבביטחון המידע להשגת מוחלטת ודאות

                                                           
בועדת. 124 הרוב דעת של לקביעה בדומה זוParkerוזאת פרקר"דו,בסוגיה ועדת הערה,ח .27בפסקה,121לעיל

זו דומה,בפסקה עובדתיות,בסיטואציה בנסיבות מוסרית מוצדק בחקירות פיזיים באמצעים שימוש האם בשאלה

במילים,מסוימות שימוש  .'conditions Prevailing':נעשה

זו. 125 לדעה סבורים,בניגוד רבים וחוקרים להביא,משפטנים רבים במקרים עשוי בחקירה פיזיים באמצעים שימוש כי

חיוני מידע רגילה,לקבלת בחקירה מושג היה הובעה.שלא זו לעיל,דעה הראשון הטיעון בסקירת שראינו על,כפי

חוקרים ובד,ידי רבים משפטנים ידי ובחועל בארץ חקירה ועדות של הנסקרים.ל"וחות המקורות ראו זה לעניין

פרקר"דו,שם,119הערהלעיל,בצלםב ועדת הערה,ח .שם,121לעיל

י.228'בעמ4הערהלעיל,קרמניצר.שם,119הערהלעיל,בצלם. 126 של ספרו מתוך לקוח זה להרגךפרי'קטע ,הבא

קשת( אביב,הוצאת כאשר.166'מבע)1999,תל מתעצם אלה נחקרים לחקור הקושי כי זה בהקשר לציין יש

באמצעים שימוש תוך בעבר נחקר שכבר במי כשמדובר או לחקירות מוקדמת והכנה תדרוך עוברים הנחקרים

לצפות למה ויודע ראה,פיזיים זה .397'בעמ,110הערהלעיל,גילון,לעניין



 

 

עליה.127מנחקר לענות ניתן שלא דילמה לכאורה מציב זה באופן:טיעון לפגוע אפשר כיצד

הקשה הפגיעה אם לדעת מבלי וזאת אחר ערך של בשמו אדם של בכבודו ביותר קשה

כלשהן חיוביות לתוצאות תביא אדם אותו של .?בכבודו

במושג מצויה זו לשאלה המודרניתהתשובה בשם,מהפילוסופיה מוסרי"הידוע  Moral("מזל

Luck(.מבוסס הוא עליה הפילוסופית והתיאוריה זה של,מושג המוסרי שהמעמד קובעים

מבצעו לשליטת שמחוץ בגורמים רבה במידה תלוי האדם ידי על המתבצעים רבים מעשים

המעשה לדוגמא.128של פול,כך מנהיג של חשובה החלטה קבלת החלטה:כגון,יטיבעת

למנהיג אין כלל בדרך שלום הסכם ההחלטה,לכרות קבלת לו,בעת המבטיחים נתונים די

הסכם אותו תוצאות במידה.את תלויה תהיה ההסכם בכריתת המנהיג של מעשהו בחינת

ההסכם בתוצאות בדיעבד,רבה תתברר מוסרית מבחינה החלטתו לכך.וצדקת גם,בדומה

הפלי המשפט אך129ליבתחום תתגלה רבות החלטות של המוסרית ובחינתן תוצאותיהן

מה זמן לאחר של,כך.ורק מעצר להאריך משפט בית של החלטתו של המוסרית צדקתה

זה שמידע ומובן העבירה את ביצע אכן נחקר אותו האם בשאלה רבה במידה תלויה נחקר

שלב באותו לשופט ידוע אינו .לרוב

ש הפילוסופית זההתיאוריה מושג לבחור,בבסיס עלינו חובה קרובות לעיתים כי גורסת

מוסרי סיכון כוללת היא אם גם מסוימת פעולה שמותר.130בדרך המוסרי הסיכון מידת

הפעולה של המוסרית ובחיוניות יתממש שהסיכון בסבירות תלויה שהוודאות:לקחת ככל

יותר נמוכה הפעולה של המוסרית הסיכון,בחיוניות קטן לקחתכן שמותר אם.המוסרי

קיצוניים במקרים בחקירה פיזיים באמצעים שימוש בשאלת זה עקרון ,ראשית,נראה.ניישם

יתממש הסיכון כי גבוהה סבירות קיימת שלמעשה.כי מוסרית,כך חיוניות וקיימת במידה

הפעולה של לביצועה של,גבוהה הגישה פי על מוצדקת היא מוסרי"הרי וניתן"מזל

יובילולהשת שהם מוחלטת ודאות שתהיה מבלי אף בחקירות פיזיים באמצעים מש

מעצר,זאת.לתוצאות של במקרים אלה באמצעים שנעשה לשימוש וכלים,בדומה חיפוש

הפלילי המשפט של .131נוספים

                                                           
מתר. 127 אנשים שנעשו מחקרים פי שונהעל באופן בחקירות פיזיים באמצעים לשימוש מגיבים שונות זה.בויות לעניין

ידי על שנעשה המחקר את באוגנדה,27הערהלעיל,Gillerראה עינויים של בקורבנות בטיפול שוני מתואר שם

אירופאיות  .ובמדינות

גם.195�194'בעמ,12הערהלעיל,סטטמן. 128 Moral Luck (State Univ. of N.Y. Pr., Alanby, 1993)D.Statman:ראו

129 .� K. D. Kressler, "The Role of Luck in the Criminal Law" 142 Pennsylvania L. R. (1994) 2183. �

במושג לשימוש דוגמא כי זה בהקשר עבירהMoral Luckנציין לבצע ניסיון של במקרים הפעלתו הוא .בפלילים

הצלי,כלומר שלא מעברייןהעבריין המקרים במרבית יותר קל עונש ויקבל בניסיון רק יורשע העבירה את לבצע ח

בדיוק מעשה אותו את ביצעו ששניהם שייתכן אף על העבירה בביצוע ד.שהורשע ראה זו בשאלה מעמיק .לדיון

הפליליתכספי האחריות של אביב(שבירותה תל אוינברסיטת מוסמך לתואר גמר  ).1996עבודת

.195�194'בעמ,12הערהלעיל,טטמןס. 130

במושג. 131 שימוש אלה בהקשרים נעשה הברית בארצות  .”Probable Cause“ולכן



 

 

באמצעים,לסיכום להשתמש מוצדק זה יהיה מוסרית מבחינה האם השאלה על התשובה

במקרים בחקירות שהנחקר,קיצונייםפיזיים ודאות שאין משימוש,למרות כתוצאה

אלה הרלוונטי,באמצעים המידע את באמצעים,יגלה שימוש האם לשאלה בתשובה תלויה

מוצדק מוסרית)חיוני(אלה באמצעים.מבחינה השימוש של המוסרית החיוניות שאלת

של זה בשלב תשובה עליה לספק ניתן שלא שאלה היא בחקירה אחתפיזיים והיא הניתוח

של הפילוסופים בהיבטים בדיון זו עבודה של הבא בחלק נבחן אותן המרכזיות מהשאלות

המחקר .שאלת

סיכום.5
 

לעיל שראינו לדון,כפי אין לפיהם המקדמיים הטיעונים על להסתמך ניתן לא

מסקנות ולהסקת בסוגיה לדיון מקום יש כי ונראה המחקר בשאלת כלל

לפת בהרלוונטיות שנדונות בעיות זאת.רון עליהם,עם והסכנות הקשיים

על בהקפדה רבה חשיבות וקיימת מופרכים אינם אלה טיעונים מתבססים

בסוגיה הדיון בעת איתם עלולה.התמודדות אלה קשיים עם התמודדות אי

לעיל שמנינו הנימוקים את ולהצדיק סכנות אותן של להתקיימותן על.להביא

עבוד,כן אתבהמשך ובעיקר האמורים הנימוקים עם אחת לא נתמודד זו ה

המשפטי להתרחשותם-הנימוק לגרום עלול אשר התלול המדרון של פילוסופי

ביותר קשים אירועים .של

ראשון.ה חלק סיכום
 

מהווה העבודה של זה הדיון,למעשה,חלק להמשך ובסיס עם.מבוא התמודדנו במסגרתו

המקדמיות הביקורות מסקנותטענות הסקת של הסכנות על ועמדנו בסוגיה לדיון המתנגדות

רגילים למקרים קיצוניים כן.ממקרים הדיון,כמו גדר את ברורה בצורה זו,הגדרנו הגדרה

דומים לנושאים הדיון של גלישה מניעת לצורך זו עבודה בהמשך אותנו שתשמש היא

המ שאלת לפתרון הנוגעות במסקנות להתרכז לנו לכך.חקרותאפשר את,בנוסף הגדרנו

הרלוונטים היסוד ערכי את מקיפה בצורה ובחנו בסוגיה היסוד הם.מושגי אלה ערכים

העבודה של הבא החלק ביסוד המחקר,העומדים שאלת של הפילוסופי בבסיס .העוסק



 

 

המחקר.3 שאלת של הפילוסופים ההיבטים

רקע .א

נמנעת בלתי התנגשות של במקרה האם וקדושתהשאלה הנחקר כבוד בין

מידע השגת לשם בחקירה פיזיים באמצעים להשתמש מוצדק זה יהיה החיים

היום ועד הפילוסופית הספרות מראשית להתייחס.132נדונה מבחינה,ניתן

זה בהקשר מרכזיות פילוסופיות דעות לשתי הדיאנטולוגים:תיאורטית

(Deontologists)133והתוצאתניים(Consequentialists).בהרחבה נדון בטרם

הגישות שתי של היסוד תפיסות את בקצרה נציג אלה גישות של במשמעותן

האמורה בסוגיה .134אלה

רשויות ידי על גופו ובשלמות האדם בכבוד פגיעה הדיאנטולוגית הגישה פי על

הכרוך הרב המוסרי ההפסד בשל מקרה בכל מוצדקת תהיה לא החקירה

כזו זאת.בפגיעה מוצדקע,לעומת יהיה מעשה כל התוצאתית הגישה פי ל

נזק של התקיימותו מונע הוא מבוצע הוא בהן ובנסיבות במידה מוסרית מבחינה

יותר התוצאתית.רב הגישה של,לפי גופו ובשלמות בכבודו הפגיעה כאשר

במיעוטו הרע את תהווה בחקירתו פיזיים באמצעים שימוש בשל ביחס,נחקר

לא אם שתגרם בחקירהלפגיעה אלה באמצעים זו,ישתמשו שפגיעה הרי

המנסות.מוצדקת ביניים גישות מספר מצויות אלה לגישות את"לרכך"בנוסף

נוקשה תוצאתית או דיאנטולוגית גישה של הקשות של.135התוצאות זה בחלק

ובהשלכותיהן במשמעותן ונדון האמורות המוסריות הגישות את נסקור העבודה

המחקר שאלת .על

מחייבה המחקר שאלת שמעלה המקרה ובחינת העבודה של זה בחלק דיון

הפילוסופית בספרות אחת לא שנדונו מוסריות דילמות לשתי .התייחסות

היא הראשונה מוסרית:הדילמה חובה מטיל מסוים שערך לומר ניתן האם

הקיימות לנסיבות קשר ללא וזאת מקרה בכל אותה להפר שאין .מוחלטת

והתשוב חיוביתבמידה היא זו לדילמה יש,ה המחקר שאלת של בהקשר הרי

בשאלת הקשורים היסודיים מהערכים אחד הוא והאם ערך אותו מהו לבחון

                                                           
פרק.345'בעמ4הערהלעיל,קדיש. 132 ראו זו בסוגיה הפילוסופי הויכוח של ההיסטורי הרקע זו3לסקירת .לעבודה

ראה זו בסוגיה ומשפטנים פילוסופים של מקיפה :לסקירה

H. G. Rudolph The Rights of Persons Detained in Terms of 'Anti- Terrorist' Legislation (Univ. of Witwaterstrand, 

Johannesburg,  1983) p. 241, 273.  
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מוחלטת.המחקר מוסרית חובה שאין היא הראשונה לדילמה והתשובה במידה

מקרה בכל אותה להפר והיא,שאין השנייה המרכזית הדילמה את לבחון יש

לפתור יש ספציפיכיצד במצב לזה זה מנוגדים ערכים שני בו .מקרה



 

 

הראשונה .ב מוסריות:הדילמה חובות של מוחלטותן שאלת

האדם בכבוד פגיעה ועל פיזי בכוח שימוש על איסור קיים לפיה הגישה

המוסרי הטיעון על לרוב ולפגוע,מתבססת פיזי בכוח להשתמש האיסורים לפיו

להש כדי גופו ובשלמות האדם מוחלטבכבוד תוקף בעלי הם מידע מנגד.136יג

גישה לעיל,קיימת הצגנו אותן דתיות תפיסות על בעיקר הרואה,המתבססת

חובות של הפרתן את המצדיקה מוחלטת מוסרית חובה לחיים אדם של בזכותו

אחרות קאנט.137מוסריות הוא הבולט מתומכיהן שאחד אלה מוסריות גישות

קט צו הינו מוסרי צו כי להתנאהגורסות ניתן ובלתי מוחלט במקרים.138גורי

הרואה פילוסופית בגישה מקורו ולעיתים דתי הינו המוסרי הצו של מקורו רבים

בהם לפגוע ניתן שלא ערכים מסוימים זאת.139בערכים של,עם תפיסתה עצם

של הפירוש מהו השאלה את מעלה ומוחלטת עליונה כחובה זו מוסרית חובה

קורה ומה מוחלטת אחתחובה מוחלטת מוסרית חובה האדם-כאשר ,כבוד

אחרת,למשל מוחלטת מוסרית בחובה החיים-מתנגשת .קדושת

מוסרית חובה מוחלטת בחובה רואים זו תפיסה להסביר המנסים הפילוסופים

זה אדם של רצונו על המבוססים אחרים ואינטרסים משיקולים מושפעת שאינה

אחר למשל.או פרופ,כך מוסרית140מןסטט’מציג חובה לפיה התפיסה את

את המוסרית"מבטאת המבט הנורמטיבי,כלומר".נקודת תוקפן כי הקביעה

שיקולים של מסוים בסוג מותנה בלתי הוא מוסריות חובות של דהיינו,המחייב

רחב- כלשהו-באופן אישי אינטרס של אחרים,שיקולים שיקולים או

אדם של רצונו על פרופלצורך.המבוססים מציג זה טיעון את’הסברת סטטמן

הבאה בכספי:141הדוגמא מעילה באמצעות אדם ידי על דולר מיליון של גניבה

המוסרית החובה של תוקפה את מערערת או שוללת אינה עובד הוא בה חברה

שיש המוסרית הפגיעה למרות וזאת לרכוש אדם אותו של בזכותו לפגוע שלא

הגניבה .במעשה
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א.137 מוסריות חובות קיום דוחה נפש פיקוח לפיה בגישה היהודית בדת היתר בין למצוא ניתן זו ובכללםגישה חרות

השבת קדושת מצוות.שמירת חילול פני על כעדיף מוות רבים במקרים רואות ביהדות שונות תפיסות מנגד

השם קידוש לשם מוות למשל כך פרק.מסוימות ראה אלה בשאלות הזכות,לעבודה1לדיון במוחלטות הדיון

זה בהקשר שם המוזכרים והמקורות .לחיים
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זה לעניין ראו קאנט:כן המידות,עמנואל של למטאפיסיקה יסוד י(הנחת מאגנס"הוצאת ,ג"תשל,ירושלים,ל

.76–63'בעמ)שפי'מ:תרגום

פרופ.431'בעמ33הערהלעיל,גלעד. 139 מציג זה בתחום’במאמר מעוגנים המוסר שערכי עמדתו את גלעד

מוחלטים הם ולכן פרופ.האפשרויות ידי על מכונה זו בשם’גישה ".פאננמנטליזם"גלעד

.166'בעמ12הערהלעיל,סטטמן. 140
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זאת בעצ,עם מותנית שאינה כחובה מוסרית בחובה ההכרה מסויםם שלסוג

מוחלטת זו חובה כי בהכרח קובעת אינו עדיין היא,שיקולים שאין זה במובן

ב סוגמותנית שיקוליםשום אלה.של מוסריות שאלות לפתרון אחת גישה

רוס הפילוסוף של הקלאסית בדילמה חייו.142מוצגת הצלת בו מצב מציג רוס

אדם הבטחהשל בהפרת ואינה.כרוכה מוחלטת הייתה מהחובות אחת כל אילו

מוסרי פתרון אין זה שמצב הרי שיקולים של סוג בשום מניח.מותנית לפיכך

רוס אחת,הפילוסוף חובה הבטחות(כי לקיים לכאורה)החובה חובה היא

(prima facie)השנייה החובה אדם(ואילו חיי להציל החובה)החובה היא

לפעולהשאמ להניע אקטואלית,ורה חובה זוהי הפתרון.כלומר זו גישה לפי

בהתנגשות כי הוא מוסריות חובות בין התנגשות קיימת כאשר הנוצרת לדילמה

מוסריות חובות לבין(בין מוסרית חובה בין התנגשות של ממקרה להבדיל

אישית טובה של חוב)שיקולים בין ולהבחין אלה חובות בין להכריע היש

ממשית חובה לבין חובה.לכאורה בין ההבחנה רוס הפילוסוף של לדעתו

למצב יחסית היא ממשית חובה לבין ממשית.לכאורה חובה בגדר שהוא מעשה

אחרות בנסיבות בלבד לכאורה חובה בגדר להיות מסוימות בנסיבות ,עשוי

מעורבת יותר חזקה חובה .143כאשר

זאת ה,עם של גישתו את נקבל אם רוסאף הדוגמא,פילוסוף בעזרת לנו המוכיח

הנסיבות בכל מוחלטת היא מוסרית חובה שכל ייתכן לא כי הרי,האמורה

מוחלטות מוסריות חובות מספר קיימות כי האפשרות נותרה לוגית .שמבחינה

אחת חובה ולא מוחלטות יותר,חובות של קיומה תתכן תיאורטית מבחינה שכן

במידה אחת מוחלטת חובותמחובה מספר בין וניגוד קונפליקט ואין

עיקריים.144מוסריות מאפיינים שני אלה מוחלטות גוברות,האחד.לחובות הן

אותן להפר ואין האחרות המוסריות החובות כל אופיין.על הוא השני המאפיין

ובשיקולים המקרה בנסיבות להתחשב מבלי קיימות שהן והעובדה האוניברסלי

האישיי או השוניםהמוסריים המנוגדים,ם ערכים על לכאורה המצביעים

העניין בנסיבות זו חובה של .145לביצועה

אמת,למשל,כך לאמירת החובה היא זו מעין חובה כי סבור אין,לדעתו.קאנט

להורגו המבקש רודף מיד מפשע חף אדם להציל כדי אפילו כי,נראה.146לשקר

הגרמני הפילוסוף מציג אותה זו מוסרית מרביתעמדה על מקובלת אינה קאנט

קיצונית גישה בה הרואים רבים ויש היום אזהרה,הפילוסופים תמרור המהווה
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בספרו  .W.D. Ross, The Right and the Good (Oxford U.P., Oxford, 1930) p. 18:מובאת
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של תווית הדבקת מוסריות"מוחלט"מפני חובות של מסוים הדעה.147לסוג

פרופ,המקובלת ידי על מוצגת שהיא קיצוניים,סטטמן’כפי במקרים כי ,היא

היה העולם קיום בהם במקרים בכךלמשל אף,תלוי מוסרית שמבחינה נראה

כגון המרכזיות המוסריות מפשע,בגידה,שקר:החובות חפים פגיעה,הריגת

האדם לכאורה,בכבוד לחובות הופכות פרופ.148היו של האופי’לדעתו סטטמן

הפרתן של השלילי שהערך בכך מתבטא האלה המוסריות החובות של המוחלט

מוסרי הפסד מקרה בכל מכךכ.יהיה חובות,נגזר שתי בין מוסרית דילמה

מקרה בכל גבוה מוסרי מחיר יש בו מצב יוצרת מהערך.מוסריות נובע זה מחיר

מסוים עניינים מצב של הפנימי למשל.149השלילי של,כך הקיצוני במקרה

המחקר בפנינו,שאלת הניצבת המוסרית הבעיה לפתרון נבחר בה דרך בכל

מוסרי הפסד נבחר:יגרם המוסריאם ההפסד הרי פיזיים באמצעים להשתמש

המוסרי ההפסד הרי כך לעשות שלא נבחר ואם האדם בכבוד בפגיעה יהיה

לחיים האדם של זכותו על להגן כדי די עשינו שלא בכך .150יהיה

המקובלת,נציין הגישה את נדחה אם גם פרופ,כי ידי על שהוצגה ,סטטמן’כפי

הק התיאורטית עמדתו את קאנטונקבל של מוסרית,יצונית חובה קיימת לפיה

בשאלת,מוחלטת המתואר למקרה פתרון משום בכך יהיה לא שלמעשה הרי

זה.המחקר מוחלטות,במקרה מוסריות חובות שקיימות בהנחה אף

חובה,ואוניברסליות אותה מהי השאלה נשאלת שלא:עדיין החובה זו האם

בחקירות פיזיים באמצעים שמ,להשתמש אדםאו של חייו על להגן החובה .א

הנשאלת זו,השאלה תפיסה פי על כן,היא,גם להכרעה,אם הבוחן אבן מהי

האמורים הערכים לנקודת.בין למעשה אותנו מחזירה זו שאלה על התשובה

השאלה את בעינה ומותירה בין:המוצא המחקר בשאלת להכריע יש כיצד

לכבוד זכותו לבין לחיים האדם של הגוףזכותו ?ושלמות
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השנייה .ג מוסריות:הדילמה וחובות ערכים בין בעימות הכרעה

 

כללי.1

היא מוסריות חובות לבין ערכים בין הקונפליקט בבחינת הנשאלת מהי:השאלה

מסוים במקרה אחר ערך פני על הגובר הערך מהו נקבע פיה על הבוחן .אבן

בתפיס רבה במידה תלויה זו לשאלה שהתשובה נבחרמובן בה המוסרית .ה

קיימות זה עיקריות,כאמור,בהקשר מוסריות תפיסות מוסרית:שתי תפיסה

דיאנטולוגית מוסרית ותפיסה שתי.תוצאתית את נציג המחקר של זה בחלק

המחקר שאלת לפתרון מציעה מהן אחת שכל הבוחן אבן ואת האלה .התפיסות

הנכו הבוחן אבן מהי להכריע מתיימרים אנו בעיקר.נהאין תלויה לכך התשובה

המשיב של הסובייקטיבית ובתפיסתו עולמו התפיסות.בהשקפת בבחינת

לדרכי בהקשר הנטענות העיקריות הביקורת טענות יוצגו השונות המוסריות

אלה טענות על להתגבר והניסיונות המחקר שאלת עם .ההתמודדות

 

המעשה.2 תוצאות את הבוחנות מוסריות תפיסות

תוצאותלצו על דגש השמות תפיסות של עיקריים סוגים שני בין נבחין הדיון רך

המעשה:המעשה תוצאות על דגש השמה תוצאתית  Actתפיסה

Consequentialist)(הכלל בתוצאות המתמקדת שנייה  Ruleותפיסה

Consequentialist)(151.שנראה על,כפי דגש שמות התפיסות ששתי למרות

המעשה מציעותקיים,תוצאות הן אותן הבוחן אבני בין מבוטל לא הבדל

.בסוגיה

המעשה .א תוצאות על דגש השמה תוצאתית מוסרית 152תפיסה

תוצאות על דגש השמה התוצאתית המוסרית התפיסה פי על הבוחן אבן

היא יותר:המעשה טובות תוצאות המפיק המעשה הוא מוסרי מעשה

האפשריות האחרות ז.מהחלופות תפיסה פי מעשה,ועל שיהיה,כל ככל ,נתעב

רצח במידה,ובכללו מוסרית מבחינה מוצדק יהיה מפשע חפים ועינוי אונס

הקיימות בחלופות שימוש של מהתוצאות יותר טובות יהיו ,לכאורה.ותוצאותיו

לסוגיה פתרון במציאת רבות לנו מסייעת אינה זו שהמושג,הגדרה 'טוב'משום

שונות בצורות להגדרה תפיסותניתן של רב במספר בו להשתמש וניתן

                                                           
.296–291'בעמ12הערהלעיל,מור. 151
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המושג.153מוסריות משמעות את יותר טובה בצורה להגדיר נשתמש'טוב'כדי

כ טוב המגדיר בנתהם האנגלי המלומד של של'בהגדרתו ולאושר לשלום דאגה

אנשים של ביותר הגדול .154'המספר

כל,לכאורה מוצדק בחקירות פיזיים באמצעים שימוש זו גישה פי ניתןעל עוד

אנשים של יותר גדול מספר של בשלומם פגיעה נחקר,כך.למנוע ייתפס אם

מוצדק זה יהיה אדם בחיי וודאית ממשית פגיעה למנוע שעשוי מידע שבידיו

בחקירתו פיזיים באמצעים כנגדו להשתמש מוסרית העיקרית.מבחינה הביקורת

היא זו גישה המ,כנגד התועלת על דגש השמה הגישה מןכי החברה לכלל ופקת

רבים,התוצאה במקרים מאוד קשות למסקנות להוביל לדוגמא.עלולה ,כך

הנחקר בו אדם,במקרה לחיי סכנה ביצירת אחיו,הנחשד חמשת עם יחד נעצר

באירוע,הקטינים כלל מעורבים את,בהנחה.שאינם לנטרל היחידה הדרך כי

לאיים תהיה אנשים עשרה של מוות ולמנוע ולאהסכנה במידה כי הנחקר על

כנגד פיזיים באמצעים ישתמשו הבלעדית ברשותו המצוי המידע את יגלה

הקטינים אחיו התוצאתית,155חמשת המוסרית הגישה שלפי זה,הרי יהיה

הקטינים האחים כנגד פיזיים באמצעים להשתמש זה במקרה החפים,מוצדק

הא,מפשע האנשים עשרת של חייהם את להציל כדי .מוריםוזאת

ולכן מאוד קיצוניות נראות זו בוחן אבן של מבחירה הנובעות הקשות התוצאות

לפתרון המתאימה המוסרית כתפיסה בה מבחירה מסתייגים רבים מלומדים

המחקר שאלת כגון לפגוע.מקרים הרצון חוסר על בעיקר מתבססת זו דעה

באחר בעצמו שנושא במי רק אלא מידע להשיג כדי מפשע ליצירתבחפים יות

אדם לחיי זו.156הסכנה תפיסה של הקשות התוצאות את לעדן נוצרו,כדי

התפיסה של הכללי הבסיס את המאמצות תוצאתיות תפיסות מספר

המושג,התוצאתית של שונה בהגדרה מתמקדות למשל.'טוב'אולם ,כך

שונה תוצאתית תפיסה מאמץ כץ ליאו מופרות,המלומד בו במקרה פיה על

בטובזכויות כפגיעה זה אלמנט אף לשקלל יש האדם של כתוצאה.בסיסיות

לעיל,מכך שהוצגה מפשע,בדוגמא חפים ילדים בזכויות החמורה הפגיעה

בטוב כפגיעה באמצעים,תחשב כנגדם להשתמש מוצדק זה יהיה שלא כך

מקרה באותו .157פיזיים

הציג בנתהם הנודע האנגלי ה,המלומד המאה תוצאתיתתפיס,18-במהלך מוסרית ה

המעשה בתוצאות המתמקדת פיזיים.מרוככת באמצעים להשתמש ניתן זו תפיסה פי על
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מידע להשיג כדי במצב,בחקירות במיעוטו הרע של בחירה יהווה זה ושימוש במידה

פיזיים.158הנתון באמצעים להשתמש ניתן בהם אפשריים מצבים שני בין מבחין בנתהם

מיד להשיג כדי (159עבחקירות לעשותו)1: היה יכול שהוא מעשה לבצע סירב אדם בו .מצב

פעולה)2( לבצע נדרש אדם בו לבצעה,מצב ביכולתו היה הנראה קיים,שככל כאשר

הסכנה על גובר זה ציבורי ואינטרס זו פעולה יבצע שהוא ביותר חזק ציבורי אינטרס

מפשע חף אדם של בכבודו .שבפגיעה

השימוש את לצמצם שרקכדי תנאים של שורה בנתהם קבע בחקירות פיזיים באמצעים

בחקירות פיזיים באמצעים להשתמש ניתן של.בהתקיימם אתTwiningבמאמרו מיישם הוא

שימוש המצדיקים תנאים שישה ומונה המחקר שאלת של הקיצוני למקרה בנתהם כתבי

זה במצב בחקירות פיזיים :160באמצעים

מספ )1( ראייתית תשתית שנדרשקיימת מה את לבצע יכול הנחקר כי להוכחה יקה

מעשה,ממנו אותו בביצוע להרשעתו המספיקה ראייתית  .תשתית

יסייע )2( הוא בחקירה פיזיים אמצעים נגדו ויופעלו שבמידה להניח סביר יסוד יש

הנדרש המידע  .להשגת

המידע )3( את לגלות אותו לאלץ חלופית דרך כל שאין להניח סביר יסוד  .קיים

באמצעיםיש )4( שימוש של בדרך במהירות המידע השגת כי להניח סביר בסיס

המאורע התרחשות את תמנע  .פיזיים

שיגרמו )5( והנזקים הפגיעה כי להניח סביר יסוד הצפויה,קיים והסכנה במידה

פיזיים,תתממש באמצעים משימוש כתוצאה שיגרם הנזק על בהרבה יעלו

הנחקר  .בחקירת

כ )6( להניח סביר יסוד מכןיש לאחר יגרום לא בחקירה פיזיים באמצעים השימוש י

הסכנה תתממש אם הצפוי הנזק מאשר יותר גרועות  .לתוצאות

פיזיים באמצעים לשימוש האפשרות את רבה במידה מצמצמים אלה שתנאים לציין חשוב

לעיל שנסקרה יותר הנוקשה התוצאתית לגישה ביחס בהם,למעשה.בחקירות המקרים

להוכ בהגבלותניתן ויש למדי נדירים הם האמורות הנסיבות כל של התקיימותן את יח

התוצאתית הגישה של הקשות התוצאות את רבה במידה להקהות כדי בנתהם כמו.שמציב

העבודה,כן בהמשך שנראה בנתהם,כפי שמציב השישי,התנאים התנאי ,ובמיוחד

התועלתני השיקולים במאזן לכלול רבים במקרים תועלתנייםמאפשרים שאינם שיקולים גם

כגון הבסיסית בעולם:במהותם המדינה מעמד על בחקירות השימוש של ההשפעה מידת

.'וכו
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כן נקבעו,כמו שניסח והתנאים שעמדתו מכך להתעלם אין בנתהם של עמדתו בהערכת

ה המאה לפני.18-בסוף בחקירות פיזיים באמצעים שנעשה הנרחב בשימוש בהתחשב

בנתהםתקופתו שימוש161של נעשה בהם המקרים מרבית את הפכו הציב שהוא ההגבלות

בחקירות פיזיים תקופה,באמצעים לאותה המלומד.לאסורים,עד של גישתו שאם כך

בנתהם מאומצת,האנגלי קיים,היתה שהיה בחקירות פיזיים באמצעים להשתמש ההיתר

החוק בספרי מתה לאות הופך היה רבות במדינות .אז

זאת והמשפטית,עם הפילוסופית בספרות רבה לביקורת זכו אלה מרוככות גישות .162אף

עיקריים היבטים בשני מתמקדת אלה גישות על :הביקורת

באמצעים )1( נגדם להשתמש שניתן האנשים סוגי על מגבלות מציבות הן אין

חפים,פיזיים כלפי פיזיים באמצעים שימוש מתירות מסוימים ובמקרים

ש אשמהמפשע כל להם שאין ספק  .אין

פיזיים )2( באמצעים שימוש של מידות או גבולות מגדירות אינן אלה תפיסות

זה שימוש עוד כל אכזריים פיזיים אמצעים של קיומם מתירות ולמעשה

במיעוטו הרע את הסתמכות,למשל,כך.מהווה המחקר שאלת של במקרה

באמצע שימוש תצדיק זו תוצאתית מוסרית תפיסה מאודעל קשים פיזיים ים

הנחקר להציל,נגד בסכנה,למשל,כדי המצוים אנשים אלפי של חייהם את

בחקירה החיוני המידע יתגלה לא  .אם

התוצאתית המוסרית התפיסה את לרכך הניסיונות רבים שבמקרים היא מכך המסקנה

לעיל שהצגנו העיקריות הבעיות את פותרים אינם המעשה תוצאות על כדי.המבוססת

תוצאות על דגש השמות התוצאתיות המוסריות התפיסות נוצרו אלה בעיות ולפתור לנסות

.הכלל

הכלל .ב תוצאות על דגש השמה תוצאתית מוסרית תפיסה

הכלל תוצאות על דגש השמה תוצאתית מוסרית מעשה,תפיסה מגדירה

את להשיג שמטרתם כללים מערכת עם אחד בקנה עומד והוא במידה כמוסרי

האנשיםמ למירב התועלת שלבים.163ירב שני בעלת בגישה מדובר

הראשון:164עיקריים להגיע,בשלב כדי לבחור יש אותו הכלל על להחליט יש

מסוימת ערכית בדילמה תועלתנית מבחינה ביותר הטובות בשלב.לתוצאות
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של,השני בחינה לערוך ולא לכלל לציית יש מוסרית דילמה עם בהתמודדות

בכ לגופוהתוצאות ומקרה מקרה .ל

פרופ של במאמרו למצוא ניתן זו גישה על המתבססת מוסרית לתפיסה ’דוגמא

לחלוטין,סטטמן האוסר לכלל מוסרית הצדקה קיימת האם השאלה בבחינת

נחקרים כנגד פיזיים באמצעים פרופ.שימוש שציינו,סטטמן’לדעת כפי

ה,165לעיל התנאים מתקיימים בו מצב כמעט קיים ההכרחייםלא ,הכרתיים

הנדון הקיצוני במצב מדובר אכן אם לקבוע מספיק ידע אין לחוקרים כלומר

המחקר לדעתו.בשאלת הסיכון,לכן את תועלתניים במונחים שוקלים כאשר

נחקר נגד פיזיים באמצעים שימוש של יותר הגדול הרווח,המוסרי לעומת

התנאים של המידע במגבלות בהתחשב האפשרי הכלל,ההכרתייםהמוסרי

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש מוחלט באופן לאסור יש כי הוא .166הראוי

היא זו גישה על העיקרית שייבחר,הביקורת מסוים מוסרי לכלל ציות כי

פי על מוסריות בלתי לתוצאות להביא עלול תועלתניים טעמים פי על לכאורה

אחרים במקרים תועלתנית מוסרית גישה זופיל.אותה גישה המבקרים וסופים

מוסריות שאינן לתוצאות להביא עלולה היא כי אותה,טוענים קידוש"ומכנים

.167"הכלל

פרופ ידי על המוצע ההסדר של ביקורתית בחינה ידי על זה טיעון סטטמן’נדגים

לשם נחקרים כנגד פיזיים באמצעים שימוש על מוחלט איסור קביעת בדבר

בחקירות מידע לעילכ.קבלת שהבהרנו הגישות,פי ידי על המוצעת הבוחן אבן

הטובות לתוצאות מביא והוא במידה מוסרי הוא שמעשה היא התוצאתיות

האנשים למירב המחקר.ביותר בשאלת הנדון קיצוני באמצעים,במצב שימוש

יגרם השגתו ללא אשר מידע להשגת היחידה הדרך היא נחקר בחקירת פיזיים

מס של המיידי אדםמותם בני התוצאתי,לכן.פר המוסרי המבחן פי על כי נראה

הללו בנסיבות בחקירה פיזיים באמצעים לשימוש הצדקה להשיג,קיימת כדי

האנשים למירב ביותר הטובה התוצאה הקיצוני.את במקרה עומדת זו הצדקה

פרופ ידי על המוצע הכלל לתוצאות בסתירה אין,סטטמן’האמור פיו על

באמצ בחקירותלהשתמש פיזיים פנימית,למעשה,כך.עים סתירה נוצרת

פרופ של שהן,סטטמן’בגישתו לתוצאות לגרום עלול קובע הוא אותו והכלל

דוגל הוא בה התוצאתית התפיסה פי על מוסריות ליישב.בלתי מאוד קשה
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דגש השמה התוצאתית התפיסה בקבלת רב קושי יוצרת והיא זו פנימית סתירה

הכלל .168על
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דיאנטולוגיות.3 מוסריות תפיסות

מוחלטת.א דיאנטולוגית מוסרית תפיסה

עליון קטגורי ציווי במוסר רואות מוחלטות או דיאנטולוגיות מוסריות ,תפיסות

מסוימת בצורה לפעול אדם כל זו.המחייב חובה של לקיומה המוסרית הסמכות

חילוני מקור או דתי מקור להיות מתפיס,יכול לחובותהנובע ביחס מוסרית ה

אדם הוא באשר אדם כל על המוטלות מטילה.169מוחלטות זו מוסרית תפיסה

להפר לו ואסור למלא חייב הוא אותן מסוימות מוסריות חובות אדם כל על

זה,זאת.אותן אדם של בחירתו של האפשריות בתוצאות להתחשב לגביו,מבלי

בכללותה החברה לגבי אל.או מוסריות מנוסחותנורמות שהן בכך מאופיינות ה

חריגים וללא מוחלטות,170בתמציתיות אותן-הן להפר אין קשר,כלומר ללא

הקיימות אדם,לנסיבות כל מחייבות .171והן

פרופ של במאמרו למצוא ניתן זה מסוג לתפיסה לשאלת’דוגמא המתייחס גלעד

פיזיים באמצעים השימוש כי’פרופ.איסור זה במאמר מסביר ישגלעד לדעתו צד

שונים ערכים שני בין הכרעה נדרשת בו במקרה :172לפעול

יש שאדם מיטלטל בין שני ערכים מוסריים שאינם עולים בקנה אחד במצב "...

הגינוי , במקרים כאלה. נניח שאפשר למנוע רצח על ידי הונאה: למשל. מסוים

מאשר אלא שעדיף להונות , הונאה היא הונאה תמיד: המוסרי יעמוד בעינו

". לא תרצח"והמחייב מכול הוא הציווי , יש היררכיה בציווי המוסר. לרצוח

, מכל מקום. במקום השני את האיסור לענות, הייתי מציב מתחתיובהיררכיה זו 

אין הוא נקי מחיובו בדין המוסר , משנענה אדם לאחת מקרנות הדילמה המוסרית

במקור(" בגין הקרן השנייה אינה  ).ההדגשה

פרופבהמשך מתייחס אלה לרעיונות ובהתאם ניתן’מאמרו האם לשאלה גלעד

בחקירות פיזיים באמצעים :להשתמש

בהחלט ? האם אז יהיה היתר מוסרי לענות... נניח שעינויים יאפשרו למנוע רצח"

אילו היתה זאת הדרך היחידה והוודאית למנוע רצח וגם אילו נאלצים היינו . לא

בין . באילוץ זה משום היתר מוסרי לגופו של האיסוראין בהחלט , חלילה לענות
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עדיפה כמובן הפחותה , שבאחת מהן אנו נאלצים לבחור, שתי עוולות מוסריות

העינויים אסורים . ועל שתיהן חל איסור מוחלט, ובכל זאת זו וזו עוולות הן, שבהן

ואיסור זה הוא בדרגת חומרה גבוהה מאוד , בהחלט בכל מקרה ובכל הנסיבות

, ישנה גם חובה מוסרית למנוע מאדם אחר לעשות עוול מוסרי). שניה בחומרתה(

 -ולא, אבל חובה זו נדרשת תמיד לדרכים העולות בקנה אחד עם דרישות המוסר

כלומר . מוטב לעשות זאת תוך גרימת עוול מוסרי מזערי, אם נמלא חובה זו

שהיינו עוברים במקרה כזה ניאלץ לעבור עבירה מוסרית הנופלת בחומרתה מזו 

 ".אלמלא מילאנו אחר חובה זו

לראות שניתן או,כפי רציונליים שיקולים על מסתמכת אינה זו מוסרית תפיסה

האדם של הפנימית תפיסתו על ורק אך אלא פרופ.173תועלתניים מחליט ’כך

מצפונו,גלעד צו פי ועל למדי שרירותי המוסרית,באופן החובה הוא רצח כי

ומתחת להשתמשהעליונה האיסור את השני בדרג מציב היה הוא לה

בחקירות פיזיים סבור.באמצעים המחקר בשאלת דנים אנו שבו למקרה בהקשר

הוא’פרופ ולכן עצמו לרצח ערך שוות אינה רצח למניעת ההתערבות כי גלעד

בחקירות פיזיים באמצעים להשתמש מהאיסור פחות כחשובה אותה .מדרג

ערכים של זה פרופדירוג קובע האישית’אותו המוסרית בעמדתו נעוץ גלעד

תועלתני או רציונלי שיקול ידי על להסבר ניתן מסתמכת.ואינו זו ,איפוא,גישה

ולנסיבות לזמן בהתאם משתנה שהיא ומובן אדם כל של המצפון צו מחברה,על

לאדם ומאדם רצח.לחברה בין בו הנעשית ההבחנה בשל מאוד בעייתי זה טיעון

רצח מניעת שפרופ-לבין ברור'הבחנה באופן מסבירה אינו שנבחן,גלעד כפי

העבודה של זה חלק .בהמשך

כי ייתכן האם השאלה עולה המחקר בשאלת הנדון הקיצוני המקרה בבחינת

המחייב מוחלט מוסרי צו מטיל הסוגיה בבסיס העומדים מהערכים ,אחד

מוסרית מסוימת,מבחינה פעולה בדרך הן.בחירה הקיימות האפשרויות :שתי

מידע מאדם להשיג כדי פיזיים באמצעים להשתמש מוחלט איסור של קיומו

הקיימות הנסיבות בכל אדם חיי על לשמור חובה של קיומה או .בחקירות

מוחלטת,ראשית,נבחן מוסרית כחובה אדם חיי על לשמור החובה נראה.את

למדי בעייתית היא זו בחירה שר.כי לעילכפי בחברה,אינו המקובלת הדעה

מוחלטת אינה לחיים האדם של זכותו כי היא ידי.כיום על מוגבלת זו זכות

מקרים של קטן לא במספר נרחב:כגון,החברה ויכוח וקיים וצורך עצמית הגנה

מוות ועונש חסד המתת של במקרים קיימת זו זכות האם להיכנס.בשאלה מבלי

והמ הפילוסופים נצייןלויכוחים מוות ועונש חסד המתת בתחומי כי,שפטיים
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מוסרית174הביקורת חובה היא אדם חיי על לשמור החובה לפיה התפיסה על

כך,מוחלטת זה אין כי עצמית,גורסת הגנה של הקשים במקרים לא לפחות

לדוגמא.וצורך להורגו,כך יכול ואתה טעון נשק אליך מכוון אדם בו במצב

ב הנמצא אקדח מוסרית,ידיךבעזרת מבחינה הריגתו,הרי בין לבחור עליך

כי-למותך שנראה ומכאן לחיים הזכות תפגע מהן אחת שבכל אפשרויות שתי

מוחלטת כזכות זו בזכות ולהכיר זה בהקשר הביקורת מטענות להתעלם ניתן לא

האדם של כבודו על מקרה בכל .הגוברת

ל כדי פיזיים באמצעים להשתמש לא לחובה כיביחס נראה מנחקר מידע השיג

הגורסות הפילוסופיות מהדעות להתעלם ניתן לא זה במקרה זו,אף חובה כי

החובה על תמיד גוברת אינה היא ולכן מוסרית מבחינה מוחלטת חובה אינה

אחרים אנשים של חייהם פרופ.175להציל של בהצדקה,מור'במאמרו העוסק

פיזיים באמצעים לשימוש טועןמובאות,המוסרית שהמחבר דוגמאות מספר

עליהן מוסרית,176בהסתמך חובה הוא אדם לענות האיסור כי לומר ניתן לא כי

זו זכות על גוברת לחיים האדם של זכותו ולעיתים מדגים’פרופ.מוחלטת מור

שבהן קטגוריות שלוש על הצבעה ידי על להשתמש,לדעתו,זאת האיסור

חל אינו בחקירה פיזיים הנחקרמקר:באמצעים של הסכמה קיימת בו מקרה,ה

בו ומקרה בסכנה המצויים אחרים או אדם אותו של עצמית הגנה מעין של

של מוקדמת ענישה של שיקולים על מבוסס פיזיים באמצעים השימוש

.עבריינים

פרופ ידי על המוזכרת השנייה בקטגוריה נדון זו הגנה:מור’במסגרת מעין

אחרי או אדם אותו של בסכנהעצמית המצויים לדון,אציין.ם בחרתי כי

המחקר לשאלת ביותר הקשורה היא שלדעתי מכיוון זו להמחיש.בקטגוריה כדי

פרופ של עמדתו מציין’את הוא אותה הדוגמאות אחת את נציג בסוגיה מור

זה בהקשר זו.177במאמרו דוגמא פי ללא,על מבודד במקום נמצאים אנשים שני

ר טיפול לקבל סביראפשרות זמן תוך מהם.פואי את)התוקף:להלן(אחד מרעיל

ידיעתו,)הקורבן:להלן(השני התרופה,ללא את בולע הוא זאת שעשה ולאחר

השני חיי את להציל היכולה הוא.היחידה התרופה את התוקף שבלע לאחר

בבטנו נמצאת היחידה התרופה וכי ידו על הורעל הוא כי לקורבן לאחר,מגלה

בלע בכוונהשהוא פרופ.אותה מציג אותה היא’השאלה זה:מור יהיה האם

את להציל כדי התרופה את ולהוציא התוקף של גופו את לחתוך מוסרי מעשה
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הקורבן חיי את להציל מקרה.כדי בין אנלוגיה לבצע ניתן פשוט באופן כי נראה

מהנסיבות חלק בשינוי המחקר שאלת לבין את,כך.זה בלע לא והתוקף במידה

מיקומהא,התרופה את לגלות מוכן ואינו כלשהו במקום אותה החביא ,לא

התרופה מקום את יגלה הוא פיזי לחץ עליו ויופעל במידה כי במידה.וידוע וכן

מההרעלה כתוצאה חיים בסכנת נמצאים רבים .ואנשים

פרופ של ההרעלה’לדעתו של במקרה של,מור המיוחדות נסיבותיו לאור

בסיס על ובהסתמך העצמיתהמקרה ההגנה נשענת עליה לזה דומה יש,מוסרי

הדיאנטולוגית הגישה על המבוסס המוסרי לאיסור בחריג הבסיס,לדעתו.להכיר

שהתוקף בכך נעוץ מקרה באותו בנחקר לפגיעה שיצר/המוסרי זה הוא הנחקר

ומיידית ממשית בסכנה מצויים אדם חיי בה המצב שללא’פרופ.את טוען מור

המוסר התוקףאשמתו של הבחירה,ית אם ולכן מתרחש היה לא זה אירוע

בקורבן פגיעה לבין בתוקף פגיעה בין היא במקרה מבחינה,ההכרחית היה עדיף

יפגע שהתוקף להכיר.178מוסרית אין דיאנטולוגים מוסריים במונחים גם לכן

בחקירה פיזיים באמצעים השימוש על מוחלט לו,באיסור שיש באיסור אלא

חר המורחב,כאמור,ובכללם,יגיםמספר במובנה עצמית זו.הגנה עצמית הגנה

המחקר שאלת בגדר הכלולים הקיצוניים המקרים את המקרים במרבית .תכלול

פרופ של לעמדתו פילוסופים,מור’בהמשך ידי על נמתחה נוספת ביקורת

לחיים אדם של בזכותו ישירה פגיעה של מצב בין ההבחנה על ומשפטנים

אחר)חתורצי( אדם של רציחתו מניעת פילוסופים.לבין מבססים זו הבחנה על

פרופ,מסוימים שימוש,גלעד’וביניהם על איסור של הערך עליונות את

אחר אדם להציל החובה פני על בחקירות פיזיים קובעת.באמצעים זו ,הבחנה

הערכים רשימת בראש הנמצא מוחלט מוסרי ערך מהווה אדם של רציחתו כי

אחר,המוגנים אדם חיי להציל החובה לגבי הוא כך לא מוסרי.אך סולם פי על

בחקירות,דיאנטולוגי פיזיים באמצעים שימוש על האיסור פני179גובר על

אחר אדם להציל זאת.החובה זו,לעומת הבחנה פי הצלת,180על של הערך

כן ועל מוגנים ערכים של מדרג באותו יותר נמוך אדם שלבמקרה,חיי

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש על איסור של הערך לבין בינו גובר,התנגשות

בחקירות פיזיים באמצעים השימוש איסור של במידה.הערך דומה זו הבחנה

מחדל לבין מעשה בין המוכרת המשפטית להבחנה את,181רבה ומוצאת

רבות משפט בשיטות מטיל,מקומה אחד שמצד המקובל במשפט גם וביניהן

במקרים לזולת ועזרה התערבות מחייב אינו ומנגד אדם רצח על מפורש איסור
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חיים סכנת אימוצה.182של משמעות זה מחקר עוסק בהם הקיצונים במקרים

האפשריים הקורבנות להצלת התערבות אי תהיה זו הבחנה לא,של כדי וזאת

הנחקר של בכבודו זו.183לפגוע הבחנה ש,על בזכותו עקיפה פגיעה האדםבין ל

חייו(לחיים זו)הצלת בזכות ישירה פגיעה קשה)רצח(לבין ביקורת אשר,קיימת

רודולף אפריקאי הדרום המשפטן של בדבריו נאות ביטוי בהתייחס,מוצאת

המחקר שאלת מתייחסת אליהם הקיצוניים :184למקרים

(3) " If all human life is sacred, how much more then are the lives of innocent people 

who are entirely removed and apart from the theatre of activity? It is the height of 

cynicism to cite as 'moral' the clinical decision to sacrifice human lives as if they were 

chess pieces on a chess board. The 'moralist' who would take such a decision is no true 

moralist, for there can be no true morality in protecting the rights of callous murderer at 

the expanse of other innocent persons."�

פיזיים באמצעים להשתמש המוחלט האיסור עליונות על נוספת ביקורת

זו גישה קבלת של להשלכות מתייחסת אדם חיי הצלת פני על כפי.בחקירות

לעיל קיום,שציינו מתוצאות לחלוטין מתעלמת הקלאסית המוחלטת הגישה

וטוענת הקטגורי לקיימו,הצו יש מקרה בכל זאת.כי גישה,עם של קבלתה

ואלפיקי מאות של ולמותם ביותר קשות לתוצאות להביא עלולה זו צונית

קיצוניים במקרים מפשע חפים של.אנשים לגישתו זאת להשוות בהחלט ניתן

קאנט הגרמני לעיל,הפילוסוף עמדנו אמת,עליה לאמירת החובה אף,בדבר

מפשעו חף של לרצח גרימה הוא הדבר של פירושו בהם כי,נראה.185במקרים

הסבוריםע היום הפילוסופים מרבית על מקובלת אינה זו מוסרית לא,מדה כי

הקיימות הנסיבות בכל מוחלטים איסורים של מצב דבריו.קיים זה לעניין יפים

קדיששל האמריקאי זההמשפטן בהקשר :186במאמרו

"I will simply start with the unargued assertion that the deontological position in its most 

rigorous form can not be right. “Fiat justitia ruat coelum” is a stirring proclamation of a 
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זה. 182 לעניין זה,נציין.217–216'בעמ,4הערהלעיל,שלףראו בסוגייה רבים מאמרים קיימים נזכיר,כי אנו אולם

פורת בן מרים של מאמרה את זה פורת'מ:בהקשר לזולת"בן משפט"עזרה של269)ם"תש('זעיוני ספרו את וכן

זה'פרופ בעניין העוסק  Lexington Books: Lexington Mass., 1978) (L. Sheleff The Bystander: Behavior, Law, Ethics:שלף

כי.427'בעמ,33הערהלעיל,גלעד. 183 זה בהקשר במאמרו מציין :גלעד

אחד "...  אדם של וכבודו חייו את להעדיף רשאים נהיה פיו שעל מוסרי מידה קנה כל ,אין

כ נטול טרוריסט הוא אם מוסריאפילו רסן פשע,ל מכל החף חברו של אלה פני ואף...על

שלמה עיר של מפשע החפים תושביה של חייהם פני על  ".לא

184 .H. Rudolph Security, Terrorism, Torture: Detainees Rights in South Africa & Israel: A Comparative Study (Juta, 

Capetown, 1984) p. 218. 
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deep commitment to justice, but taken literally (I mean taking it to refer to the 

destruction of the earth and all mankind) it can not be true. If the only way the heavens 

could be stopped from falling was to do injustice, then, at the least, one who did it could 

not be morally condemned, and at the most, one who did not might be"187.  

 

 "מרוככות"תפיסות מוסריות דיאנטולוגית . ב

אלה קשות הקלאסיות,ביקורות הדיאנטולוגית הגישה של רבים חסרונות והקושי,המציגות

מוסריות תפיסות יצרו הדיאנטולוגית המוסרית ההשקפה פי על העדיף הערך מהו לקבוע

התוצא".מרוככות"דיאנטולוגיות את להקהות היא אלה גישות של שלמטרתן הקשות ות

קיצוניים במקרים הקלאסיות הדיאנטולוגיות מידה,התפיסות קנה על לשמור זאת עם ויחד

הכלל,מוסרי או המעשה תוצאות על ורק אך מסתמך מוסריות.188שאינו תפיסות

גורסות"מרוככות" פני,ככלל,אלה על תועלתניים שיקולים להעדיף יש מסוימים שבמקרים

דיאנטולוגים .שיקולים

לציין התועלתניות,חשוב המוסריות מהגישות להבדיל דיאנטולוגיות,כי גישות פי על

המסוימים"מרוככות" במקרים תועלתניים,גם שיקולים נעדיף באמצעים,בהם השימוש

מוסרית מבחינה ראוי מעשה אינו נותר.פיזיים בחקירות פיזיים באמצעים פי,השימוש על

אלה מבח,גישות פסול מוסריתמעשה המוסרי,ינה מהפסול מתעלמות אינן הללו והגישות

הכרחי,שבו רע בו רואות הן במיעוטו,אולם פרופ.189רע סוקר ארוכה’במאמרו שורה מור

דיאנטולוגיות מוסריות תפיסות אחרות,המכירות,"מרוככות"של בנסיבות אחת ,כל

בהם פיז,במקרים באמצעים בשימוש שיש המוסרי הפסול בחקירותלמרות זה,יים שימוש

מוסרית מבחינה להלן.מוצדק שנראה מוסריים,כפי מבחנים מציבות הגישות מרבית

המחקר שאלת עוסקת בו במקרה פיזיים באמצעים שימוש זה.המצדיקים חלק ,בהמשך

גישה לכל ביחס הביקורת מטענות חלק על ונעמוד אלה גישות בקצרה .נסקור

1. Threshold Deontology

דיאנטולגיתהס גישה של הראשון פרופ"מרוככת"וג של במאמרו :בשם190מור’מכונה

Threshold Deontology.הגישה פי על פועלים המקרים במרבית זו לגישה בהתאם
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של מתקתקתפצ"במקרה מוחלטת".צה אינה לענות שלא שהחובה מוכיחה זו ,דוגמא

איני בטוח שיש בכלל חובות .  אינה גוברת בהכרח על כל שיקול מוסרי מתחרה,כלומר
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הקטגורי לצו ובהתאם להכריע,הדיאנטולוגית יש פיהם על השיקולים חריגות בנסיבות אך

תוצאתנים שיקולים תפיסההד.191תועלתניים/יהיו של זה סוג להסביר ביותר הפשוטה רך

ויליאמס ברנרד הפילוסוף של דוגמא באמצעות הינו מרוככת זו.192מוסרית דוגמא זר,לפי

אחרים להרתיע כדי בהם לירות שעומדים תושבים של גדולה קבוצה ובו לכפר .מגיע

בו ולירות מהם אחד לבחור מהזר מבקשים הכפר קבו,תושבי ענישה למנוע שלוכך צתית

אלה.כולם זו,במקרים גישה פי מוסרית,על מבחינה אדם לרצוח הקטגורי האיסור ,ולמרות

האחרים כל של חייהם את ולהציל מהאנשים אחד להרוג ניישם.יש שאם נראה

המחקר בשאלת אלה .קריטריונים

היא זו גישה על העיקרית בפועל,הביקורת בתוצאותיה למעשה מהרטור,כי יקהלהבדיל

התוצאתית,שלה לתפיסה זהה הכרעה,זאת.היא הדורש במצב שמדובר פעם שבכל כיוון

בהתאם,קשה אלא הקטגורי לאיסור בהתאם שלא לפעול יש בהן נסיבות שאלה לומר ניתן

זו.193לתוצאות בגישה התומכים יש,הפילוסופים בהן הנסיבות את לצמצם המבקשים

תועלתניים שיקולים פי על בנסיבות,ורסיםג,לפעול רק מיושמת התוצאתית הגישה כי

ביותר מחרידות.חריגות תוצאות של מינימלי סף דורשות אלה כפר:כגון,נסיבות הריסת

מפשע חפים אנשים מאות של הריגה או רק,שלם תועלתניים שיקולים פי על לפעול יש וכי

מתקיים זה סף מתקי.כאשר בהן הנסיבות זו בגישה התומכים זהלדעת מינימלי סף ים

למדי .194נדירות

דיאנטולוגית .2 תפיסה פי על שנקבע מוסרי לאיסור מהכלל יוצאים של  קטגוריות

הגישה פי על שנקבע מוסרי כלל שלכל גורסת שניה מרוככת דיאנטולוגית גישה

חל אינו הכלל לגביהם חריגים קיימים לפיה.הדיאנטולוגית התפיסה על מבוססת זו גישה

מו מדעיים,סרייםכללים לכללים מסוימים,בדומה חריגים הינם.195כוללים אלה חריגים

דופן יוצאי הדיאנטולוגי,מקרים המוסרי לכלל תחולה אין שיקולים,בהם פי על לפעול ויש

תועלתניים שיקולים ובהם אחרים לעיל.196מוסריים שציינו מצדיקה,כפי זו קטגוריה

פיזיי באמצעים שימוש מוסרית שאלתמבחינה בגדר הנכללים קיצוניים במקרים בחקירות ם

.המחקר

היא זו גישה על העיקרית אותה,הביקורת יהפוך חריגים של רב מספר של קביעה כי

התוצאתית הגישה של לאלו זהות תהיינה שתוצאותיה לגישה הפילוסופים.למעשה

גורסים זו בגישה כל,הדוגלים התוצאתית לגישה זהה אינה זו גישה פיכי על פועלים עוד
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למקרים פרט המקרים בכל הדיאנטולוגי שיקוליםחריגיםהשיקול קיימים בהם שרק

שונים התועלתני,מוסריים השיקול גם על.וביניהם עומדים אף זו בגישה הדוגלים

הדיאנטולוגי לכלל האפשר ככל ומעטים ברורים חריגים של בהגדרתם הרבה .197החשיבות

 
המש .3 נוספות דיאנטולוגיתקטגוריות כללית גישה במסגרת תועלתניים שיקולים  לבות

בהן’פרופ נוספות קטגוריות מספר מונה נוספים,מור ומשפטנים פילוסופים של יש,לדעתם

קטגורי מאיסור לסטות פרופ.198מקום את’לטענת המאחד המשותף המכנה מור

בפ כאשר הדיאנטולוגי מהכלל לחרוג האפשרות הוא האלה מבצעהקטגוריות של עילותו

פלילית אשמה המאפיינים הרגילים היסודות חסרים .199הפעולה

כאשר מתרחשים אלה :מקרים

מרצונו )1 הפעולה את מבצע אינו  .האדם

מעשיו )2 של השלילי לאופי מודע להיות צריך אינו או מודע אינו  .האדם

האמור )3 האיסור את הפרה לא מבצע שהאדם  .הפעולה

לכל תחולה אין אלה אסורהבמקרים כפעולה תחשב לא האיסור של והפרתו האמור ל

מוסרית למשל.מבחינה נחקר,כך של בחקירתו פיזיים באמצעים משתמש נפש חולה אם

מעשיו של השלילי לאופי מודע הוא האיסור,ואין של הפרה מהווים מעשיו כי לומר אין

האמור מוגבלת.המוסרי המחקר שאלת על אלה חריגים של התנאיםשכן,השפעתם

לעיל מתקיימים,המפורטים כלל,אינם דיוננו,בדרך בגדר הנכללים הקיצוניים במקרה

זה  .במחקר

 

סיכום.ד )4(
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ואופני המחקר שאלת של פילוסופים היבטים בחנו העבודה של זה בחלק

אפשריים המוסרי,התמודדות החיים,במישור קדושת של הערכים כבוד,עם

גופו ושלמות ל.האדם ולומרניתן שונות,סכם פילוסופיות גישות קיימות כי

הסוגיה שונות,לפתרון ומחשבה ראייה מזוויות זה מקרה זה.הבוחנות שוני

במקרה האם לסוגיה בתכלית שונים לפתרונות מביא המוסריות המבט בנקודות

חייו הצלת לשם האדם של בכבודו לפגוע מוצדק זה יהיה המחקר שאלת של

אחר אדם הפילוסופישאלה.של במישור ביותר הקשות מהשאלות אחת היא ,זו

במאמרו קדיש האמריקאי המשפטן שמציין .,200כפי

המנסה משבר של בתקופה במדינה מדובר כאשר מתגבר הסוגיה בפתרון הקושי

זו לשאלה פתרון ולמצוא שונים,לכן.להכריע הסדרים שיווצרו הוא טבעי רק

המוסריים השיקולים על לעילהמבוססים הצגנו אותם הבא.השונים בחלקה

המקרים עם שונות מדינות של המשפטית התמודדות את נבחן העבודה של

זה במחקר הנדונים התפיסות.הקיצונים את לתאר ננסה זה דיון במהלך

מידת את ולבחון השונים המשפטיים ההסדרים מבוססים עליהן המוסריות

לאותן בהתאם אלה הסדרים של מוסריותהקוהרנטיות .תפיסות
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המשווה.4 המשפט בראי הסוגיה של המשפטי הסדרה בחינת

הפומבי הבינלאומי ובמשפט

כללי .א

בשיטות המחקר שאלת של המשפטי ההסדר את בקצרה נסקור העבודה של זה בחלק

בריטניה של וצרפת"ארה,המשפט של.ב מנסיונן וללמוד לנסות תהיה זו סקירה מטרת

אלה משפט בדיןו,שיטות הסוגיה לבחינת יותר רחבה מבט נקודת הקניית לצורך זאת

אלה.הישראלי במדינות המשפטי ההסדר של ביקורתית בבחינה התייחסות,נתמקד תוך

העבודה של הקודם בחלקה הצגנו אותן הפילוסופיות  .לגישות

 

מקרית אינה אלה משפט בשיטות הן.בחירתנו אלה מדינות ששלוש מכך נובעת היא

ושל,ליברליות-קרטיותדמו טרור של תופעות עם כיום מתמודדות או בעבר התמודדו והן

קשה ה-צרפת.אלימות שנות ה'50-בסוף עם'באלג'60-ובשנות האחרונות ובשנים יריה

בקורסיקה בדלניות לאומניות ותנועות קיצוניות איסלאמיות טרור תנועות של .פיגועים

ובקולונ-בריטניה בקפריסין אחרותבעבר וכו,קפריסין,אירלנד,הודו(יות ובשנים)'ישראל

אירלנד בצפון המתמשך בסכסוך האחרונות–ב”ארה.האחרונות ובשנים בויטנאם בעבר

שונים מסוגים קיצוניים טרור ארגוני של ופיגועים אלימות פעולות עם בהתמודדותה

היתר,האחראים אמריקאיי,בין צבא ובבסיסי בנציגויות לארהלפגיעה מחוץ ולפגיעה"ם ב

בתחומה אחרים שלטוניים אחרות.במוסדות רבות מדינות כי לשכוח אין זאת עם יחד

קשה אלימות ושל טרור של תופעות עם כיום ומתמודדות בעבר ,למשל,רוסיה.התמודדו

צ ארגונים עם ה'מתמודדת ארגון עם ארוכות שנים מתמודדת וטורקיה שונים .PKK-צנים

דיון במשפטכל ההסדר של ובחינה התמודדות גם דורש זה בתחום השוואתי במשפט

הפומבי העבודה.הבינלאומי בהמשך שנראה בינלאומיות,כפי אמנות של מבוטל לא מספר

בחקירות והאסור המותר גבולות שאלת עם המשפטיים.מתמודד ההסדרים בחינת

ה הסדר בחינת של יותר רחב הבט תתן אלה באמנות הישראליהקבועים בדין .סוגיה

הדן בפרק בהרחבה נתיחס בישראל הפנימי המשפט על הבינלאומי המשפט של להשפעה

הישראלי בדין הסוגיה .בהסדר

השונות בארצות כיום החלים המשפטיים ההסדרים את נבחן את,בטרם בקצרה נתאר

בחקירות פיזיים באמצעים השימוש לשאלת הרלוונטי ההיסטורי ר.הרקע זההצגת קע

כיום הסוגיה של המשפטי להסדר שהובילו החברתיים התהליכים להבנת .חיונית



 

 

היסטורי.ב רקע

האנושית החברה מראשית מוכרת חברתית תופעה הוא בחקירות פיזיים באמצעים שימוש

אלה לימים חברתית.201ועד תופעה כי הראו בשאלה שעסקו מקיפים היסטוריים מחקרים

מקובלת היתה עוצמהבדר,זו של אחרת או זו שונות,גה אנושיות שימוש.202בחברות

משטר שיטות בעלות בחברות שונות בתקופות מקובל היה בחקירות פיזיים באמצעים

שונים משפטיים הסדרים במגוון שימוש תוך .שונות

יחסית נרחב שימוש נעשה בהן בתקופות גם כי מראים היסטוריים מחקרים

בחקירות פיזיים הרבה,באמצעים לבעייתיות ערים היו ומשפטנים פילוסופים

אלה באמצעים שבשימוש להלן.203ולחסרונות שנראה ניסיונות,כפי נעשו

הראיות מהימנות את ולהגדיל שונות בדרכים אלה חסרונות לצמצם רבים

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש תוך זאת.שהושגו חקירה,עם ששיטת כיוון

זמינה שיטה הינה מצד,זולה,זו מועט ותחכום יחסית קטן מאמץ דורשת

החקירה בה,רשויות להשתמש רב פיתוי לחוקרים לצטט.יש ניתן זה בהקשר

של המפורסמת אמרתו :Sir James F. Stephens204את

(5)  

"It is far pleasanter to sit comfortably in the shade rubbing red pepper into a poor devil's  

eye than to go about in the sun hunting up evidence" 

היסטוריים מחקרים של מרכזיים ממצאים בקצרה נציג העבודה של זה בחלק

בחקירות פיזיים באמצעים השימוש של המשפטי בהסדר הדיון.שדנו עיקר

המוסרי הבסיס ובבחינת ההיסטוריים המשפטיים ההסדרים בבחינת יתמקד

השימו הוצדק שונותבאמצעותו בתקופות בחקירות פיזיים באמצעים .ש
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גם, 173-174 .8'בעמ,21הערהלעיל,לנגבייןראה

202.M.Ruthven, Torture The Grand Conspiracy, (Weidenfeld & Nicolson, London, 1978). ,גם ,20הערהלעיל,פיטרסראה
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העברי.1 ובמשפט העתיק בעולם בחקירות פיזיים באמצעים שימוש

קיים היה בחקירות פיזיים באמצעים שימוש כי הראו עדכניים היסטוריים ,למעשה,מחקרים

מצרים ובכללן העתיק בעולם החברות ורומא,במרבית קדום.205יוון מצרי סופר של כתביו

של העתידיות תנועותיהם על מלחמה שבויי בחקירת פיזיים באמצעים שימוש מתעדים

האויב השני,כוחות רעמסס ידי על העתיקה במצרים רווחה.206שנערכה העתיקה ביוון

האמת לגילוי ביותר הטוב המדד הוא בחקירות פיזיים באמצעים שימוש כי תפיסה.האמונה

ה שם בבחירת אף ביטוי לידי באה פיזיים',basanos'מונחזו באמצעים שימוש לתיאור

שימש.בחקירה זה רק,במקור,מונח מורכבת מסוימת מתכת אם לבדיקה בוחן אבן לתיאור

טהור קבל.מזהב השנים כפולהמ'basanos'המונחבמשך זהבים:שמעות לבדיקת בוחן אבן

לזיוף( ביותר הקשות המתכות אחת היא פי)זהב באמצעים בחקירהושימוש .207זיים

פיזיים באמצעים לשימוש התייחסו העתיק בעולם כי ממחיש במונח הכפול השימוש

האמת לגילוי בטוחה דרך כאל אובייקט.בחקירה או חפץ מעין בנחקר ראו ההיא בעת

יוביל בחקירתו פיזיים באמצעים מקרה,שהשימוש האמת,בכל .208לגילוי

זאת ש,עם דעה הובעה העתיקה בעת פיזיים,ונהכבר באמצעים ששימוש בכך המכירה

האמת לגילוי בהכרח מוביל אינו הפילוסוף.בחקירות היה זו דעה שהביע הראשונים אחד

שבחיבורו עלולות,קבעRhetoric 209אריסטו פיזיים באמצעים שימוש תוך שהושגו ראיות כי

חלשות האמת,להיות לגילוי ומזיקות זהאריסטו.מסוכנות למסקנה עלוגיע שתיבהתבסס

באמצעים,לדעתו,המוכיחותותהנח שימוש תוך שהושגו ראיות של האמינות חוסר את

פיזיים-האחת.פיזיים אמצעים לסבול יכולים והם עז כה רצון כוח בעלי הם רבים אנשים

האמת את לגלות ולא מאד–והשניה,קשים נמוך שלהם הסבל שסף אנשים והם,ישנם

ו להודות פיזייםיעדיפו באמצעים כנגדם ישתמשו שלא ובלבד דבר כל אלה.לומר דעות

העתיק בעולם אחרים רבים מלומדים בקרב סנקה,210רווחו הם ביניהם הבולטים ,אשר

וקיקרו בחיבורו.אולפיאן מתאר הראיותPro Sullaקיקרו אמינות חוסר את ציורית בלשון

בחקירות בכוח שימוש תוך לעבר(המושגות ):יתבתרגום

 

הוא משבית את , סוג זה של שימוש באמצעים פיזיים בחקירה משליט ייסורים, עם זאת"

) של החקירה(החוקר קובע את הגבולות . היכולות הטבעיות של הנשמה ואז של הגוף
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לפסק הדין (התקווה נהרסת והפחד מזיק , )על האופי של קו החקירה(הגחמה משפיעה 

 211".אין מקום לאמת, בו יש כל כך הרבה דברים, ה שבתוך תחום ז,בכזו מידה) הסופי

ברומא מסוימות שבתקופות לכך הובילה זו שהושגה,גישה שהשתמשוראייה לאחר

פיזייםב הנחקראמצעים וקשהכנגד מסוכנת השפעה.fragilis et periculosa(212(,נחשבה

היתה הרומי ובמשפט היווני במשפט זו גישה של הרא,נוספת דיני פי שנים,יותשעל במשך

למרבית בהקשר אזרחים לחקירת פיזיים באמצעים להשתמש היה ניתן לא ארוכות

ויציבות.העבירות המדינה בביטחון הפוגעות חמורות עבירות לגבי רק הותר זה שימוש

.213השלטון

זאת נגבתה,עם אם ורק אך קבילה נחשבה אזרחים הוכרו שלא מי ושל עבדים של עדותם

ב שימוש העבירותתוך סוגי בכל וזאת עבדים.214כוח לבין אזרחים בין להבחנה אחד הסבר

העתיקה בעת העבדות למוסד הגישה על נשען זה חברתי.בהקשר מוסד היתה העבדות

ולעבדים העתיקה בעת וברומא ביוון וזרים,מרכזי מלחמה שבויי רכוש,שהיו כאל התייחסו

חופשיים אדם בני כאל משולים.ולא העבדיםבהיותם סבלו נוספים,לרכוש אדם ובני

האזרחים של מזה נמוך אך העבדים של מזה גבוה היה ולכן,שמעמדם פחותות מזכויות

בחקירותיהם פיזיים באמצעים להשתמש עבדים.215הותר כלפי פיזיים באמצעים שימוש

העתיקה בעת היומיום משגרת חלק ונאמנות,היה ציות להבטיח כדי שני.זאת הסבר

שעבדלהב לכך מתייחס אזרחים לבין עבדים בין פיזיים באמצעים לשימוש בהיתר חנה

בעליו של לאינטרס המנוגד דבר לומר האמצעי,יחשוש הוא פיזיים באמצעים שימוש ולכן

באינטרסים יפגע העבד אם אדונו מתגובת הפחד על יגבר עליו שיופעל הלחץ שבו היחיד

האדון .216של

זו תפיסה השנים שאינם,במשך למי ורק אך פיזיים באמצעים השימוש את שהגבילה

חמורות בעבירות למעט כנגד,אזרחים אף פיזיים באמצעים נרחב שימוש ונעשה נשחקה

לשיא.אזרחים הגיעה זו הרומיתהשחיקה האימפריה של נפילתה עת.217לקראת ,באותה

החוק פיזייםשימושהתיר נחשדפיכלבחקירהבאמצעים הוא אם חמוראדם אם,בפשע או

חמורים מעשים לביצוע עד שימוש,היה מפני חסינות היתה להם אנשים נותרו לא וכמעט

פיזיים הרומית.218באמצעים האימפריה התמוטטות פיזיים,עם באמצעים השימוש פחת

עבדים לגבי ורק אך והותר הביניים.בחקירה ימי הכנסייה,בתחילת השימוש,בהשפעת
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פיזיים הצדדיםבאמצעים בקרב שהתקבלה משפטית להכרעה מקומו את פינה בחקירה

ה,השונים במבחני אדם של גרסתו לבחינת (אמת"או "ordeals(,יגרוםמ שהאל הנחה תוך

האמת במבחני יעמוד בקרב הצודק והצד לאור לצאת .219לאמת

שראינו,לסיכום פיזיים,כפי באמצעים שימוש העתיק בעולם החברות בחלקאול,במרבית ם

ביותר כאמין נחשב זה מכשיר ראיות,)basanos(מהחברות שיוצר כמי נחשב בחלקן ואילו

בספק מוטלת הובעו).fragilis et periculosa(שאמינותן חברה באותה שונות,לעתים,גם דעות

זה השונות.בנושא ההתייחסות ולמרות זאת היווה,עם בחקירות פיזיים באמצעים שימוש

בלתי העתיקחלק בעולם הראיות מדיני בעת,נפרד או עבדים חקירת של במקרים בעיקר

חמורות עבירות של .חקירתן

בחקירות פיזיים באמצעים לשימוש משמעית הדו ההתייחסות לאפיין,לאור תוך,קשה

כיום המקובלים המוסריים במונחים את,שימוש שאפיינה המרכזית המוסרית התפיסה את

לגב העתיק שבענינינוהעולם הסוגיה הותר,כאמור.י בחקירות פיזיים באמצעים השימוש

עבדים הזכות,בחקירות בין נמנעת בלתי התנגשות קיימת בהן חמורות לעבירות ובהקשר

לכבוד הזכות לבין לאזרחים.לחיים נהנו,ביחס שהם מסוימות,הרי "חסינות"מ,בתקופות

זה במכשיר שימוש פג,מפני למנוע כדי שלמותזאת בערך הכרה ותוך בהם גופנית יעה

אזרחים.הגוף בחקירות פיזיים באמצעים בשימוש האיסור בין בדמיון להבחין מתוך,אפשר

כבודם על לשמור האדם,רצון בכבוד לפגוע באיסור המכירה הדיאנטולוגית התפיסה לבין

גופו זאת.ובשלמות מסוימות,לעומת הא,בתקופות של סופה לקראת ימפריהבעיקר

זה,הרומית במכשיר השימוש חמורות,הותר עבירות של בהקשר אזרחים,במיוחד כלפי גם

החמורים למעשים עדים או חשודים ניתן.שהיו זה הנראה,היתר גישה,ככל מתוך

תועלתניים שיקולים על חמורות,תוצאתיים/שהתבססה עבירות של במקרים העדיפה אשר

ו האמת מציאת של האינטרס שלאת האינטרס פני על לחברה האפשרית הסכנה מניעת

פיזיים באמצעים משימוש להימנע לראות.הפרט כן,ניתן ניצני,אם את העתיקה בעת כבר

ההסדרים על השפעותיהן ואת התוצאתית והגישה הדיאנטולוגית המוסרית הגישה

השונים .המשפטיים

בחקי פיזיים באמצעים שימוש של זה רקע על כי מדיני,רותנציין נפרד בלתי חלק המהווה

לסוגיה העברי המשפט של השונה גישתו בולטת העתיק בעולם אין.הראיות העברי במשפט

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של המוסריות לשאלת ישירה על,לכן.220התייחסות

לפנות שיש נראה זו סוגיה עם העברי המשפט התמודדות אופן את לקבוע לנסות מנת

היהודיתלעקר הדת של הכלליים אלה.ונות בצלם,עקרונות האדם בריאת בסיפור שמקורם

של,האלהים בצלמו נברא שהאדם כיוון אסורה האדם של בצלמו פגיעה כל כי קובעים
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זה.221אלוהים לידי,עקרון ובא העברי המשפט של השונים במקורות השני כחוט עובר

רב של באמרתו ביותר הברורה בצורתו עקיבאביטוי כמוך"י לרעך פי,כלומר".ואהבת על

האמורים שימוש,העקרונות ידי על אדם של בגופו פגיעה על העברי במשפט איסור חל

בחקירתו פיזיים החברות.באמצעים של לנורמות ביחס ייחודי הינו זה איסור כי נציין

העתיק בעולם לעיל,העיקריות סקרנו פיזי,אותם באמצעים בשימוש בחקירותשהכירו ים

עת באותה הלגיטימיות החקירה משיטות נפרד בלתי אותה.כחלק זו ייחודית לגישה

העברי המשפט בעקבות הנוצרית הדת המשפטי,אימצה ההסדר על ניכרת השפעה הייתה

אלה ימים ועד הביניים מימי הסוגיה .של

זאת רבים,עם משפטנים פרופ,לדעת של בספרו לאחרונה שבוטאה ,222קוברר'כפי

קיומה לאפשר כדי מסויים איסור להפר ניתן בהם מסוימים במצבים הכיר העברי המשפט

יותר חשובים אחרים מוסריים ערכים על המבוססת מטרה להוביל.של עשויה זו עמדה

איסור קיים לפיו לכלל חריגים קיימים מסוימים במקרים העברי המשפט פי על כי למסקנה

ב פיזיים באמצעים מוחלטלהשתמש באיסור מדובר ואין יתקיימו.חקירות אלה חריגים

אחרות מוסריות חובות בהם העברי,במצבים המשפט של המבט מנקודת יותר ,החשובות

האמור האיסור של הפרתו .יחייבו

כדי שביכלתו ככל לעשות חייב האדם לפיו העברי במשפט היסוד מעקרון נגזרת זו תפיסה

הצדק עקרונות את היום223לקדם המשפט שיטת במרבית המקובלת לגישה בניגוד וזאת

מעשה לבין מחדל בין בכך.224המבחינה מתבטאת אדם כל על המוטלת זו חיובית חובה

מסוימים ערכים,שבמקרים בין התנגשות ישנה בו סטייה,במצב העברי המשפט מתיר

הנתמכת חיובית חובה של קיומה לטובת מסויים מערך הנובעים אחרמאיסורים .225בערך

האילוץ להגנות רבה במידה הדומה הגנה מסוימים במקרים לבסס עשויה לפעול החובה

                                                           
א. 221 פרק כ'בראשית היקפה.ז"פסוק בחינת במסגרת העבודה של הראשון בפרק בנושא הדיון את לעיל ראה כן כמו

הבאים המקורות ואת לחיים הזכות של לעיל.1426'בעמ,36הערהלעיל,אלון:ומהותה שפר .שם,36הערהעניין
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נ. 222 ראה זה האמצעיםרקובר'לעניין את המקדשת העברי(מטרה המשפט פרופ).ס"תש,ירושלים,ספריית 'בספרו

ישיר באופן פיזיים באמצעים שימוש של בסוגיה דן אינו בעמ(רקובר לסוגיה החלקית התייחסותו )לספר29'ראה

של רחב במגוון דן הוא האמורהאך העמדה את להסיק ניתן שמהן .סוגיות

של. 223 בספרו הדיון את ראה זה :לעניין

 G. Appel A Philosophy of Mitzvot: The Religious- Ethical Concept of Judaism, Their Roots in Biblical Law and the Oral 

Tradition, (Ktav Publishing, New York, 1975) p. 107. 

אלע. 224 ראה זה עונשיןאנקר'ניין בדיני וצורך אילן'אונ(הכרח גן,בר דיני"ידין.א,188-190'עמ)1977,רמת על

נפש ב"פיקוח החובה252'משפטים בין זו להבחנה בהרחבה המתייחס שלומה בן אליעזר של מאמרו את וכן

שיטות במרבית זו לסוגיה ההתייחסות לבין העברי בדין חיים המשפטלהציל בית של עמדתו ניתוח תוך המשפט

בסוגיה :העליון

 E.B. Shlomo "The Duty to Save Life in Jewish Law And the Rulings of the Supreme Court of Israel" Jewish Law Association 

Studies 6  (1992) p. 9. 

פרופ. 225 של מאמרו את זה בהקשר זו'ראה בסוגיה :רקובר

 N. Rakover "Violation of the Law in Order to Preserve It" Jewish Law Assocation Studies 6  (1992) p. 107. 



 

 

השונים זאת.לסוגיהם ערכים,עם של יותר הרבה רחבה קשת כוללת זו ההגנה:הגנה

מצווה של חיובי במעשה זולתו את או עצמו את לזכות כדי שפעל למי גם 'הצלה'.נתונה

ו הפיזייםבמצווה'זיכוי'מעבירה החיים מהצלת פחות לא ולאיכותם האדם לחיי תורמים

הרכושים זו.והערכים חיובית חובה כי לציין ערכים,יש על הגנה על אחת לא המבוססת

כ החיים"ערטילאיים השם"ו"קדושת המקובלות,"קידוש האילוץ להגנות ביחס מאוד רחבה

ו אך להגנה המצומצמות כיום המוכרות המשפט חייםבשיטות להצלת שפעל מי על ,רק

ורכוש,חרות .226גוף

מידע השגת לשם בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של בסוגיה כי במקרים,נראה

בו חריג העברי הדין גישת פי על נוצר וממשית ודאית חיים סכנת קיימת בהם הקיצוניים

חיים להציל כדי בחקירות פיזיים באמצעים להשתמש חובה כ.קיימת הדיןנציין חכמי י

כל לפריצת לגרום העלולה עבירה לעבור היתר שבמתן הרבה לסכנה מודעים היו העברי

מוחלטת לאנרכיה הגעה כדי עד זאת.227הגבולות החוק,עם קיום זה בהקשר כי נראה

מקיומו הנגרמות התוצאות מן התעלמות תוך בחקירות פיזיים באמצעים שימוש על ,האוסר

ש יציבתו את יחזק אתאמנם ולא הפורמלי קיומו את רק ויאשש ייצב הוא אך החוק ל

ביסודו המונחות זה.המגמות באופן החוק של קיומו כי היא המתחייבת המסקנה כן על

החוק מגמת של להיפוכה לגרום ואף להועיל מאשר יותר להזיק כי.עלול נראה מכאן

פרופ של ה'מסקנתו הדין ככלל כי היא העברי הדין לגבי שימושרקובר על אוסר עברי

נחקרים כלפי פיזיים מסויימות.228באמצעים בנסיבות זאת הנראה,עם שימוש,ככל יותר

החיים,זה קדושת כדוגמת האדם של בכבודו פגיעה המצדיקה למטרה ייעשה והוא .במידה

הנרחב הפירוש לבין זה הסדר בין מבוטל בלתי דמיון יש זו עבודה של בהמשכה שנראה כפי

השהוענק בג"צורך"להגנת לפסיקת עד הישראלי ביום"במשפט .6.9.99229ץ

                                                           
של. 226 בעבודתו זו בסוגיה הנרחב הדיון את זה בהקשר  .364�357'עמ,132הערהלעיל,רודולףראה

.שם,222הערהלעיל,רקובר. 227

.29'בעמ,222הערהלעיל,רקובר. 228

פרופ. 229 זה בהקשר שעושים ההשוואה את ראה זה וד'בהקשר פרופ"אנקר של בספרו פרימר :אנקר'ר

וד'א העברי"פרימר'אנקר במשפט פרטית והגנה צורך בין עונשין"הגבול בדיני וצורך ,)224הערהלעיל(הכרח

.212'בעמ



 

 

הביניים.2 בימי בחקירות פיזיים באמצעים שימוש

ה.א המאה ועד הביניים ימי המבחנים-13–תחילת שיטת )ordeals(עליית

פיזיים באמצעים לשימוש ביחס שינוי חל הנצרות של כוחה ועליית הביניים ימי תחילת עם

זו,בחקירות תופעה של ניכר לצמצום הביא המוחלט,אשר ביטולה כדי עד זה.כמעט שינוי

עיקריים חברתיים תהליכים ממספר הנוצרית:הושפע הדת של מעמדה היקף,עליית ירידת

הגרמניים השבטים של הדינים והשפעות העבדות להפסקת.של גרמו אלה שינויים

והח בחקירה פיזיים באמצעים עלהשימוש בהסתמך שהתקבלה משפטית בהכרעה לפתם

ה (אמת"מבחני "ordeals.(העתיקה בעת נהוגים שהיו למבחנים בדומה אלה מבחנים

מבחן במסגרת יחשף הצודק והצד לאור לצאת לאמת יגרום האל כי ההנחה על התבססו

".אמת"ה

שהשפיע הראשון בחקיר,כאמור,התהליך פיזיים באמצעים השימוש הפסקת היהעל ות

הנוצרית הדת העברי.עליית הדין למסורת שימוש,230בהתאם הנוצרית הדת התירה לא

בחקירות פיזיים ה.באמצעים ניקולס האפיפיור קבע זה בולגריה1-בהקשר לנסיך ,במכתבו

וזאת הדתי החוק פי על מותר אינו פיזיים באמצעים השימוש היתר,כי הסיבה,בין בשל

:231הבאה

 

"A confession must be spontaneous, not extracted by force. Will you not be ashamed if 

no proof emerges from the torture? Do you not recognize how iniquitous your 

procedure is? If the victim who has not the strength to resist confess himself guilty 

without being so, who is then the criminal - if not the one who has forced him to make a 

lying confession"�

 

זו הנוצרים,תפיסה בראשוני ה,שמקורה המאה עד הכנסייה של הרשמית לעמדתה -היתה

לציין.לספירה13 למדינות,יש אירופה וחלוקת הרומית האימפריה התפרקות למרות כי

שונות בתקופות המדינות,קטנות למרבית משותף היה עת באותה שנוצר החברתי הסדר

הנוצרית הדת עקרונות על עלתה.Civitas Christiana(232(והתבסס הכנסייה של זו תפיסה

מרכזית חברתית כתופעה העבדות של מוחלט הכמעט ביטולה עם אחד בניגוד,בקנה וזאת

העתיקה בעת זו תופעה שתפסה המרכזי .למקום

                                                           
זו. 230 עבודה של הקודם הפרק בתת לעיל ידנו על שנבחנה .כפי

231 .Ruthven,וכן.43'בעמ,202הערהלעילLea,שם,219הערהלעיל.

.44'עמב,שם. 232



 

 

בראשית בחקירות פיזיים באמצעים השימוש הפסקת על רבה במידה שהשפיע נוסף תהליך

השפ היה הביניים והווזיגותייםימי הגרמניים השבטים של הדינים אלה.עת שלא,דינים

בחקירות פיזיים באמצעים בשימוש בשיטת,הכירו הנרחב השימוש את לאירופה הביאו

ה (אמת"מבחני "ordeals(233.ניכר בחלק בעבר נהוגה היתה זו יומין עתיקת שיטה

העולם ברחבי הפגאניות הראשונות.מהמסורות הדוגמאות המבחניםאחת בשיטת לשימוש

ה במאה חמורבי בחוקי הספירה18-מצויה בשחייה.לפני הכרוך מבחן נקבע אלה בחוקים

בכישוף החשוד אדם של אשמתו את לבחון בכדי רב למרחק החידקל שיטות.234במימי

הפגאניות,אלה המשפט שיטות את המאפינים מהדינים נפרד בלתי חלק ותפסו,שהן חזרו

בא מרכזי בעתמקום למצב בדומה החוקר ידי על פיזיים באמצעים לשימוש כתחליף ירופה

.העתיקה

את שכללה משפטית מערכת עת באותה באירופה הוקמה אלה תהליכים בהשפעת

עבירות,התביעה בביצוע החשוד את הדין,המאשימה לקביעת שיפוטית .235ומערכת

בע היה ותפקידו ביותר מצומצם היה השופט של דעתו כישיקול ולוודא הדיון את לנהל יקר

תקינה בצורה בוצעו השונים היתה.ההליכים ההליך כלל,תחילת תגובתו,בדרך בשמיעת

כנגדו שהועלו להאשמות החשוד כהוכחה.של נחשבה זה בשלב החשוד של הודאתו

ביותר להשיגה,הטובה כדי פיזיים אמצעים בעזרת אותו לחקור היה ניתן לא כאמור .236אך

החש באשמהאם להודות סירב שבועה,וד או מבחן ידי על חפותו את להוכיח נדרש .הוא

עיקריות קבוצות לשתי התחלקו רב:237המבחנים חד-מבחנים ומבחנים .צדדים-צדדים

רב מנוגדות-מבחנים טענות טענו באירוע מעורבים שהיו אנשים כאשר הופעלו צדדים

עובדתית ש,למשל.מבחינה אצילים לשני אתבהתייחס ממנו גנב שחברו טען מהם אחד

היא.כספו מי של גרסתו לבחון כדי במבחן זה מול זה לעמוד השניים נדרשו זה במקרה

אחרות,כך.האמיתית תחרויות לערוך או קרב בדו להלחם יכלו החד.הם צדדים-המבחנים

בוער לברזל הלשון הצמדת לשונו,כללו תיכווה לא אמת דובר אדם אותו אם או,שבו

גרסתו נכונות את לבחון כדי באש החשוד של ידו מאחורי.השמת המרכזית התפיסה

עליון בכוח אמונה היתה אלה עליונה,מבחנים השגחה הצודק,מעין הצד את שתושיע

האמורים המבחנים בעזרת לאור הצדק את .238ותוציא

                                                           
ומורגן. 233 .47�44'בעמ,202הערהלעיל,Ruthvenוכן4�3'בעמ,25הערהלעיל,אבנס

234 .Ruthven,45'בעמ,202הערהלעיל.

.45�44'בעמ,שם. 235

ה. 236 מהמלומדים אחד של דבריו זה לעניין תקופהיפים באותה ביותר ההודאה Gratianמשפיעים כי בכתביו הקובע

הוכחה של ביותר הטוב הסוג ספונטנית.היא היותה הוא זו הודאה למסירת מרכזי הערהלעיל,Ruthven.תנאי

.44�43'בעמ,202

של. 237 ספרו מתוך לקוחה .45'בעמ,202הערהלעיל,Ruthvenהחלוקה

ומורגן. 238 44'בעמ,202הערהלעיל,Ruthvenוכן6'בעמ,21הערהלעיל,לנגביין;4�3'בעמ,25הערהלעיל,אבנס
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ה מבחני שיטת תיאולוגיי"אמת"על ידי על הן ביקורת נמתחה יעילותה ידיועל על והן ם

תקופה אותה בני ה.239משפטנים במאה לשיאה שהגיעה מהמגמה הושפעו –המשפטנים

הקדום,12 הרומי המשפט עקרונות את ויותר יותר תקופה.שאימצה אותה בני התיאולוגיים

כוחו את להראות האל על לפיה לגישה מחדש,התנגדו פעם בני,כל של בקשתם פי על

ה מבחן במסגרת ממנו,לדעתם."אמת"האדם ולבקש האל של כוחו את לנסות איסור חל

דרישה פי על ונפלאות ה.נסים מבחני נזנחו אלה ומגמות טיעונים זו"אמת"בעקבות ושיטה

סופית הכנסייה,בוטלה נדון.1215240בשנת,ביוזמת העבודה של הבא הפרק תת במסגרת

ה מבחני את שהחליפה ה,דהיינו,"אמת"בשיטה המשפט ובהיבטים–רומיתשיטת קאנונית

השיטות לשתי המשותפים .המוסריים

ה.ב ה13-המאה המאה פיזיים-18-עד באמצעים השימוש של השיא תקופת

בחקירות

ה מבחני של הובילו"אמת"ביטולם והוכחה ראיות דיני של חלופית במערכת והצורך

בחקירות"הזוהר"לתקופת פיזיים באמצעים השימוש המהחל,של ה13-המאה .18241-עד

ה מבחני מערכת של זו הרומי"אמת"החלפה פוליטי–בחוק מתהליך חלק היתה קאנוני

תקופה אותה של והמלכים הכנסייה ראשי היו היתה.שיוזמיו זה תהליך מתוצאות אחת

מסדר נפרד בלתי כחלק בחקירות פיזיים באמצעים בשימוש הראיותיההכרה ודיני הדין

במסגרת הרומיהנהוגים לכן.קאנוני-המשפט קודם נהוגים שהיו המבחנים וביטול זה ,שינוי

המדינה של המשפט למערכת רב כוח המדינה.העניקו ידי על מונו העניקו,השופטים וכך

לכנסייה וכן השופטים את הממנה לשליט נוסף קלות,כוח ביתר חקירות לבצע יכלה ,אשר

הנח של מסורתיות זכויות על ויתור .242קרתוך

הרומית המשפט בשיטת השלטת בשופט-התפיסה ראתה באל,קאנונית שמבצע,ולא כמי

החקירות הציבור.את בעיני סמכות החקירה את המבצע לאדם להקנות עד,כדי אשר

כשופט האל את ראה עת יצירת,אותה חקירהנדרשה כמערכת אמינההנתפסת

הרומי.וכאובייקטיבית לניקאנוני-הדין זגהשיסה פיתוחאמינות באמצעות מערכתו

קבועיםעלתתבססהמ קריטריוניםהכללים וקביעת לשופט דעת שיקול מינימום מאפשרים

להוכחת .243אשמההאובייקטיבים

הדין וסדר החקירה דיני סביב שלמה משפט תורת עת באותה התפתחה מכך כתוצאה

הסדירה,הפלילי היתר,אשר באמצעים,בין השימוש נושא בחקירותאת המלומד.פיזיים

בימימLangbeinימריקאהא בחקירות פיזיים באמצעים השימוש על המקיף במחקרו זכיר

                                                           
.46'עמב,שם. 239

.6�5'בעמ,21הערהלעיל,לנגביין. 240

.שם. 241

242 .Ruthven,53'בעמ,202הערהלעיל�54.



 

 

בתחום העיקריות ההוראות את המאגדים עיקריים חיבורים שני (244הביניים :1(Constitutio 

Criminalis Carolinaהרומי,1532משנת המשפט הוראות את המאגד בתחום-החוק קאנוני

הפליליסד הדין של)2(;ר  Praxis Rerum-1554משנתJoost Damhouderחיבורו

Criminalium.שיקנו אובייקטיביות מידה אמות לקבוע ניסו נוספים וספרים אלה חיבורים

המשפטל ולשיטת המשפט הציבורבתי בעיני מוסרית .סמכות

קבעו אלה אובייקטיביות מידה להענישאמות ביצועדםאשכדי חמוריםעל פשעים

רא תשתית להציג יש חמורה גופנית פגיעה או מוות שלושהישעונשם על המושתת יתית

עיקריים סמך.245כללים על חמורים בפשעים אדם להרשיע ניתן אלה לכללים בהתאם

שלו הודאה סמך על או ראיה עדי שני לפחות של ניתן.עדויות לא כללים אותם פי על

אך אדם נסיבתיותלהרשיע ראיות פי על מאוד).indicia(ורק הקשו אלה מחמירים כללים

פושעים הרשעת הרומי,לכן.על פיזיים-החוק באמצעים שימוש של בחריג הכיר קאנוני

הודאה בהשגת לסייע כדי זאת.בחקירות בעינו,עם נותר העיקרי באמצעים:הכלל שימוש

ונמצא במידה ורק אך הותר בחקירות החשודפיזיים כאשר או למקרה ראייה עדי שני ו

העבירה בביצוע לציין.246הודה בחקירה,יש פיזיים באמצעים להשתמש האפשרות כי

הנוצרית למסורת מנוגדת לעיל,היתה שציינו פיזיים,כפי אמצעים הפכו זאת ולמרות

ההוכחה בעיות על להתגבר כדי וזאת בחקירות עיקרי וככלי לגיטימיים חקירה לאמצעי

לעיל שבכללים .247הקשות

המתירים המשפטיים הוסדרהכללים בחקירות פיזיים באמצעים בחוקיושימוש ברור באופן

השונ חיבוריםותהמדינות מספר נכתבו מתיבהם,בנושאואף ברור באופן ניתןהוגדר וכיצד

ב זהלהשתמש אלה.248מכשיר מפורטים משפטיים להשיגהסדרים בניסיון שלושהתמקדו

עיקריותמטר שנגבת-הראשונה:ות שעדות הסכנה באמצעיםהצמצום שימוש כדי תוך

לנחקר-השנייה,אמינהאיננהפיזיים שנגרם והנפשי הגופני הנזק יצירת,צמצום ידי על

או מדי פוגעני באופן חקירות שימנעו שלהגבלות חלשותחקירות -והשלישית,אוכלוסיות

מכל באמצעים-החשובה השימוש קייהגבלת בהם למקרים חשודים כלפי חשדםפיזיים

ש עבירההממשי ביצע שימוש,חשוד תוך לחקירה חשוף יהיה אדם כל בו מצב ומניעת

החוקר הגוף של הלב לשרירות בהתאם פיזיים .באמצעים

להמחיש נבחןכדי תקופה באותה המשפטיים בהסדרים ביטוי לידי באו אלה מטרות כיצד

להבטי שבאו כללים קיומןמספר .ח
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הראשונה,כך המטרה של קיומה תוך,לצורך הנגבית הודאה של אמינותה הגברת שהיא

פיזיים באמצעים בדברנקבע,שימוש סתמיות שאלות החשוד ישאל לא החקירה שבמהלך

העבירה ביצוע בדבר פרטים לו יינתנו ולא האם.אשמתו לבדוק מיועדת תהיה החקירה

יודע מ,פרטיםהחשוד רק לדעתאשר יכול היה העבירה את שביצע יישאלוי הוא לכן

אלה פרטים יודע הוא האם לוודא שמטרתם לפרט.שאלות נדרש החשוד אלה בחקירות

שבוצע הפשע נסיבות את רב אלה,בפירוט פרטים ולאמת לבדוק יהיה שניתן כדי זאת

שווא הודאות של מצב נוסף.249ולמנוע האשר,כלל אמינות את להבטיח קבע,הודאהנועד

המשפט בית לכי החשודיתייחס של ראייההודאה אשמתוהקבילהכאל את רקמבססת

ניתנה היא והחופשיאם הטוב זאת.מרצונו לבחון כי,כדי הודאנקבע על יחזור ההחשוד

בחקירה פיזיים באמצעים שימוש תוך המשפט,שעות24�20כלאחר,שהושגה בית .באולם

ככי,נציין השנים שהודהעם חשוד לחקור הסמכות המשפט לבתי וניתנה נשחק זה לל

וזאת פיזיים באמצעים שימוש תוך ובשלישית בשנית המשפט בבית להודות וסירב בחקירה

המשפט בית בפני להודאתו .250עד

השניה המטרה קיום לחשודים,לצורך שנגרם הגופני הנזק צימצום מספר,שהיא נקבעו

השונים בחוקים הבינייםאשר,כללים בימי שונים ובזמנים למקום ממקום מרבית.השתנו

שימוש תוך אותם לחקור היה ניתן שלא אנשים של ארוכה בשורה הכירו החוקים

פיזיים ל,כך.באמצעים היה ניתן כנגדלא זה במכשיר שימוש מבעיותעשות שסבלו אנשים

חמורות בהריון,בריאותיות ונשים נאסר.ילדים שונות פיזייםבתקופות באמצעים להשתמש

כיוקרתייםבניחקירתב שנחשבו מקצועות ובעלי הגבוה דין,רופאים:כגון,המעמד עורכי

בכירים ממשל .251ופקידי

השלישית המטרה של קיומה מצב,לצורך מניעת אדםשהיא כל לחקור יוכל חוקר גוף בו

עיניו ראות פי על פיזיים באמצעים שימוש ממשתוך של חשד הנקרא,וללא המוסד נוצר

הוכחה" פיזיים).indicia("חצי באמצעים להשתמש יהיה ניתן כי הבטיח זה משפטי מוסד

נחקר של ח,בחקירתו התביעה בידי היה בהם במקרים ממשירק דרךשד ואין הנחקר כנגד

העבירה את ביצע הנחקר אם לגלות זה.אחרת ממשי הרומיאשר,חשד בדין ציח"כונה

ראיות)indicia("הוכחה של סף מעין שהיה העבירההנחקרלכך את כתנאיוביצע נדרש

פיזיים באמצעים להשתמש ביקש חוקר בו מקרה בכל של.מקדמי זו בדרישה לעמוד כדי

משתיים אחת להוכיח נדרש החוקר הוכחה אחדקיימת)1:חצי ראייה עד של הקושרעדות

ה העבירהנחקראת הנחקרימותקי)2.לביצוע את הקושרות נסיבתיות ,ראיות

ברורה העבירה,בצורה עמדוהבמידה.לביצוע החוקר זהבגוף ממשי חשד והוכיח דרישה
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גבוהה ערכאה או שופט בפני זו החלטה על לערער המשפט משיטות בחלק היה ניתן

.252יותר

להשיג וכדי אלה לדרישות האמורותבמקביל המטרות האת את החוק שימושהגביל

נוספות דרכים במספר בחקירות פיזיים החוק.253באמצעים קבע באמצעים,כך שימוש כי

נזק גרימת או מוות שעונשם חמורים פשעים של במקרים ורק אך יותר בחקירות פיזיים

חמור כן.גופני אכמו כי פיזייםיןנקבע באמצעים שימוש תוך חקירה לא,לערוך אם אלא

להשגת אחרת דרך זה.ראיותהקיימת לעקרון באמצעים,בהתאם להשתמש היה אסור

מופעלים להיות עומדים אלה שאמצעים לכן קודם הוזהר הוא אם אלא נחקר כנגד פיזיים

.כנגדו

היבטים במספר פיזיים באמצעים נרחב בשימוש התאפיינה הביניים ימי סוף של התקופה

הרומי בדין למקובל הקלאסי-מעבר כרסום,קאנוני באמינות254בכלליםתוך ופגיעה

הוכחה כאמצעי הפיזיים באמצעים תופעות.השימוש במספר התבטא בכללים זה .כרסום

השתמשו,כך שופטים רבים משים,במקרים מבלי חקירה,לעיתים בשיטת החקירות במהלך

לקבוע היה קשה מכך וכתוצאה מידע לחשודים נידבו הם אמיתיות\בה הן ההודאות .אם

שנים,לכךבדומה באותן מקובלים שהיו מסוימים קושי,כישוף:כגון,בפשעים השיגלהיה

ראיות וכךדי ההודאות את לאמת חשודיםכדי אהורשעו שאימתו ראיות ההודאותללא ת

וממושכות,בנוסף.נדרשכ ארוכות זמן לתקופות בחקירות פיזיים באמצעים שימוש נערך

שותפים שמות לברר כדי עדים נבעקבות.255ובחקירות רביםזאת מלומדים ידי על מתחה

זהביקורת באמצעי השימוש זו.על הביקורת במאה לשיאה עם,והביאה18-הגיעה בצירוף

ההוכחה בדיני אחרים פיזיים,שינויים באמצעים לשימוש האפשרות זו.לביטול ביקורת על

הסקירה בהמשך .נעמוד

ההסדר שבבסיס המוסרית התפיסה בחינת פיזייםלצורך באמצעים השימוש של המשפטי

הביניים ימי תחילת בין נפריד הביניים ה,בימי במבחני בעיקר שימוש נערך לבין,"אמת"בה

זו תקופה בחקירות,המשך פיזיים באמצעים נרחב שימוש נערך התפיסה,נראה.בה כי

ה מבחני של לגישה ביותר הקרובה המודרנית הדיא"אמת"המוסרית התפיסה נטולוגיתהיא

עליון ובכוח קטגורי בציווי חטא,המאמינה על המבוסס מוסרי סדר להשתית כדי הפועל

המודרניות.ועונש הפילוסופיות הגישות בין ניכר הבדל שקיים קאנט,מובן של זו לבין,כגון

ההיא בתקופה מקובלות שהיו בכוח,הגישות האמונה בין משותף מכנה קיים כי נראה אך

לבין מסוימתעליון דרך פי על פעולה המחייב קטגורי אלה.צו קריטריונים פי כי,על נראה

במקרים אף בחקירה פיזיים באמצעים שימוש מאפשר היה לא זו בתקופה המשפטי ההסדר
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זאת.קיצוניים לבדיקת,עם אמת מבחן לעריכת החובה בפני להציבו יהיה שניתן ייתכן

.256גרסתו

באמצע השימוש של השיא בשימושתקופת התאפיינה הביניים ימי בהמשך פיזיים ים

חשודים של אשמתם את להוכיח כדי פיזיים המוסרית.באמצעים הגישה זו בתקופה

התבססה הנראה,הדומיננטית תוצאותיים,ככל שיקולים היא.על זו מוסרית תפיסה

מבוקרת בצורה בחקירות פיזיים באמצעים שימוש המתירים הכללים ביסוד העומדת

לנחקר מינימלי נזק של גרימה תוך האשמים ומציאת האמת לגילוי להביא אין.ומטרתם

האדם,ספק לכבוד הזכות מול עומדת לחיים הזכות בו במקרה זו,כי גישה פי על יהיה ניתן

האמת לגילוי להביא כדי בחקירה פיזיים באמצעים .להשתמש

אפשרות.3 בחקירותהשימושביטול פיזיים ה(באמצעים -המאה

ה18 המאה של הראשונה המחצית )19-עד
 

הדעות בהוגי הרבים הציגוMontesquieu-וBeccaria,Voltaireובהם18-מאה

נוקבתביק התקופהורת של הבולטים המשפטיים השימושכלפיבחיבורים

בחקירות פיזיים מרכזייםשניבהתמקדהביקורתה.257באמצעים :היבטים

המוסריה בחקירההפגיע-היבט החשוד בזכויות הקשה שימוששנערכתה תוך

פיזיים היעילות,באמצעים יעיל-והיבט אינו בחקירות פיזיים באמצעים שימוש

גבוהה מהימנות בעלות ראיות להשגת בהכרח מסייע אלה.ואינו ,היבטים

הפוליטיות ההתפתחויות תקופה,בשילוב באותה והחברתיות המשפטיות

                                                                                                                                                                      
255 .Ruthven,במקרים.71–66'בעמ,202הערהלעיל בעיקר נעשה הנרחב כישוףהשימוש וכן כפירה התייחסויות.של

של בספרו למצוא ניתן זה נרחב .158–75'בעמRuthvenלשימוש

ה. 256 במבחני העיקרי שהשימוש אשמה"אמת"למרות לקבוע כדי נעשה,היה כי המוכיחים היסטוריים מקורות קיימים

מחשודים הודאות להשיג כדי שימוש למס.בהם חשוד אילוץ תוך נעשה זה במבחןשימוש לעמוד ולא מידע ור

פיזיים,למעשה.האמת באמצעים יותר המאוחרת בתקופה שנעשה לשימוש דומה שימוש מהווה זה שימוש

ראה.בחקירות זה זה47'בעמ,202הערהלעיל,Ruthven:לעניין בהקשר בקריה שעורך ההשוואה המופיעה,וכן

הבא  .בפרק

257.Ruthven,3'בעמ,202הערהלעיל�15.Weeramantry,ומורגןוכן,174-175'בעמ,187הערהלעיל לעיל,אבנס

פיזיים.7'בעמ,25הערה באמצעים שנעשה לרעה לשימוש דוגמאות שונות במדינות הובאו זו ביקורת במסגרת

חשודים בשנת.בחקירות התרחש ביותר המפורסמים המקרים נחשד.במילאנו1630אחד אדם מקרה באותו

בתיםבהפצת קירות על מסוים חומר מריחת ידי על הדבר חקירתו.מגיפת באמצעים,במהלך רב שימוש נערך בה

הפשע,פיזיים בביצוע לו סייע נוסף אדם כי מסר ואף האמור בביצוע אדם אותו הורשעו.הודה מכך כתוצאה

להורג,שניהם עד,הוצאו נהרס השותפים אחד של וביתו המדינה ידי על נלקח השלטונותרכושם ידי על ,היסוד

מילאנו במרכז רבות שנים שניצבה אנדרטה במקום או.שהקימו עובדתי בסיס כל חסרות ההאשמות להיות מעבר

שימוש של הקשות והתוצאות תקופה באותה פיזיים באמצעים שנעשה לרעה השימוש את זה מקרה מדגים מדעי

ק,בקריה,דקארט.זה ביקורת מתחו בנתהם ואף באותהוולטר בחקירות פיזיים באמצעים שנעשה השימוש על שה

טענותיהם את להוכיח כדי במילאנו המקרה כגון בדוגמאות והשתמשו ראו.תקופה דומים ולמקרים זה למקרה

של .9�3'בעמ,202הערהלעיל,Ruthvenבספרו



 

 

חוקי לביטול ארצותהביאו במרבית בחקירות פיזיים באמצעים השימוש ות

ה המאות במהלך .19-וה18-אירופה

היה עת באותה ביותר שהשפיעו המשפטיים החיבורים בקריהספרואחד ,של

בשנת סיכם".On Crimes & Punishment",1764שנכתב זה עיקראתבקריהבחיבור

בדבר ההטענות פיחוסר באמצעים בשימוש בהתקפההגיון ויצא בחקירות זיים

התופעה על באמצעים,למשל,כך.כוללת שנעשה השימוש את בקריה סיכם

בתקופתו בחקירות :פיזיים

"The torture of a criminal during the course of his trial is a cruelty consecrated by custom 

in most nations. It is used with an intent either to make his confess his crime, or to 

explain some contradictions into which he had been led during his examination, or 

discover his accomplices, or for some kind of metaphysical and incomprehensible 

purgation of infamy, or finally in order to discover other crimes of which he is not 

accused, but of which he may be guilty. "258 

של היסוד לזכויות מנוגד האדם של גופו בשלמות פגיעה של זה מצב בקריה של לדעתו

משפט בבית אשמתו להוכחת עד מפשע כחף המוחזק :האדם

 

"No man can be judged a criminal until he be found guilty; nor can society take from him 

the public protection until it have been proved that he has violated the conditions on 

which it was granted. What right, then, but that of power, can authorise the punishment 

the torture of a citizen so long as there remains any doubt of his guilt?"259 

באמצעים השימוש ביעילות ספק בקריה מטיל לכך האמתבנוסף לגילוי כדרך פיזיים

האמת לגילוי תמיד יביא פיזי לחץ כי היסוד יעילות.ובהנחת את משווה הוא זה בהקשר

ה מבחני שיטת ליעילות בחקירות פיזיים באמצעים ":אמת"השימוש

 

"Every act of the will is invariably in proportion to the force of the impression on our 

senses. The impression of pain, then, may increase to such a degree, that, occupying the 

mind entirely, it will compel the sufferer to use the shortest method of freeing himself 

from torment. His answer, therefore will be an effect as necessary as that of fire or 

boiling water, and he will accuse himself of crimes of which his innocent: so that the 

very means employed to distinguish the innocent from the guilty will most effectually 

destroy all difference between them."260 

 

                                                           
258.Cesare Beccaria- Bonesena, An Essay on Crimes & Punishment (Academic Reprints Stanford, California, 1953)  p. 59. 
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בחקירות פיזיים באמצעים השימוש את לבטל כדי שהוקמה והתנועה בקריה של ספרו

ה,הובילו המאה של השניה פיזיים,18–מהמחצית באמצעים שימוש של הדרגתי לביטול

אירופה מדינות במרבית פרסום,1767בשנת,כך.261בחקירות לאחר בלבד שנים שלוש

בקריה של רוסיה,ספרו השניה,מלכת חדש,קתרינה פלילי חוק של הכנתו על .ציוותה

בחקירות פיזיים באמצעים השימוש את לבטל המלכה הורתה זה חוק על,המנוגד,במסגרת

קביעתה האנושות,פי לערכי ואף השימוש.להגיון לביטול שהביאו דומות התפתחויות

ב בפורטוגל התרחשו בחקירות פיזיים ב,1776–באמצעים בבאוסטרי,1786-בשוודיה 1789-ה

בשנים ה.1788-ו1780ובצרפת המאה במרוצת רבות במדינות נמשכה זו עד,18–מגמה

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש המתירים המשפטיים הכללים של מוחלט הכמעט לביטול

ה המאה באמצע רב,סיכם1874בשנת.19–באירופה המצב,בסיפוק את הוגו ויקטור

ששי בקובעו זה בהקשר והואהמשפטי להתקיים הפסיק בחקירות פיזיים באמצעים מוש

העבר  .262נחלת

האחרונות מהשנים היסטוריים המוסריתכי,גורסיםמחקרים בתפיסה אינוהשינוי הרווחת

הביא אשר היחיד בחקירותהגורם פיזיים באמצעים שימוש על איסור האיסור.263להטלת

היה פיזיים באמצעים שימוש הנראה,על ת,ככל כללגם שינויים של בדינייוצאה ים

והראיות זה.264העונשין בתחום העיקריים השינויים החל,אחד בהדרגה שהתרחש

ה לשופטנתינתהיה,16–מהמאה יותר רחב דעת לכלליםאשר,שיקול כבול היה בעבר

הרומי המשפט של שיקול.קאנוני-הנוקשים להרחבת ששימש העיקרי המשפטי המוסד

היה השיפוטי לשופטזהמשפטימוסדpoena extrpaordinaria.-ההדעת ,לראשונה,הקנה

וסמכות במידה אדם המצויותלהעניש הנדרשתהבמונחי,מספקותלאנגדוהראיות רמה

ה פי הרומיעל המשפט של המחמירים זה.קאנוני-כללים היה,במקרה לא שהוטל העונש

העבירה ביצוע החשדות,על יסוד על והם,אלא והשופטברועבמידה מסוים כנעתשהסף

מסוים הרומי,בכיוון המשפט לכללי בהתאם קבילות שאינן ראיות פי לכך.265על ,בנוסף

ה העונשיםלהפעיללשופטפשראיpoena extrpaordinaria-מוסד בקביעת דעת וזאת,שיקול

הרומי במשפט המקובלת לנורמה שיקקאנוני-בניגוד ללא מראש קבועים העונשים ולבה

הרומי.266דעת למשפט חלופית ראיות דיני מערכת יצרו אלה והשימוש-שינויים קאנוני

ו הראיות בדיני לו שהיה המרכזי מהמעמד איבד בחקירה פיזיים הדיןבבאמצעים סדר

הרומי המשפט פי על תקופה-הפלילי באותה .קאנוני

                                                           
261 .Weeramantry,175'בעמ,201הערהלעיל.
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 R. Maran, Torture- The Role of Ideology in the French- Algerian War (Praeger, New York –1989) p. 4. 
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היה בחקירה פיזיים באמצעים השימוש מ,איפוא,ביטול מתהליך שנבעחלק ופוליטי שפטי

והן המוסריות בתפיסות משינוי במהן בשימוש שנוצרה התלות זהביטול ספק.מכשיר ,אין

עלכי הושפעהההחלטה בחקירה פיזיים באמצעים השימוש רבה,ביטול מתפיסות,במידה

שראומוסריות אסורדיאנטולוגיות מעשה פיזיים באמצעים של,בשימוש בכבודו הפוגע

זושמקווהאדם פגיעה על האוסר מוחלט קטגורי צו הוא המוסרי המקובלת.רו הדעה

ה בחקירות פיזיים באמצעים השימוש כי היתה תקופה ברבריתואבאותה פרקטיקה

בעתיד תחזור ולא להיסטוריה פיזיים.השייכת באמצעים שימוש זו מוסרית גישה פי על

עלול אלה באמצעים שימוש אי כאשר גם יותר לא שלבחקירות בערך לפגיעה להביא

החיים .267קדושת

כי לומר מסוימת,ניתן פיזיים,במידה באמצעים לשימוש המוחלט איסור בהטלת השינוי

ה במאות באמצעים19-וה18-בחקירה שנעשה הרסן חסר לשימוש נגד תגובת מעין מהווה

האיסור הטלת לפני בסוגיה.אלה המשפטי ההסדר של זו מטוטלת האחדשמצידה,תנועת

העתיקה בעת בחקירות פיזיים באמצעים השימוש העת,התרת ובתחילת הביניים ימי בסוף

ה,החדשה ובמאה הביניים ימי בראשית זה שימוש על מוחלט איסור הטלת השני -ובצידה

ה18 במאה רבה במידה לעיל.19-נעצרה הצגנו אותם המשפטיים לידי,הרעיונות הבאים

בקריה של בספרו מדינותמ,ביטוי במרבית המשפטי ההסדר את רבה במידה אפיינים

כיום זאת.268העולם השימוש,עם של השאלה קיימת הסוגיה של המשפטי להסדר מעבר

בהם שימוש על המשפטי האיסור הטלת לאחר אלה באמצעים בחלק.בפועל נדון זו בשאלה

העבודה של .הבא

השנייה.4 במחצית בחקירות פיזיים באמצעים המאהשימוש של

ה19-ה 20–ובמאה

                                                           
בנתהם. 267 של עמדתו את זה בהקשר לציין ליישם,מעניין רבות שפעל ומי בקריה של העיקריים מתומכיו אחד שהיה

באנגליה רעיונותיו ברעיונות.את תמיכתו בקריהלמרות ידי על להשתמש,שהובעו האיסור את תולה בנתהם

מוסריים בשיקולים בחקירות פיזיים קובעים.תועלתניים-באמצעים אלה קיצוניים,לדעתו,שיקולים במקרים כי

לכבוד הנחקר של זכותו מול על בסכנה עומדת החיים קדושת פיזיים,בהם באמצעים להשתמש שניתן הרי

בין.בחקירות נרחבלהשוואה דיון ראו זה בהקשר ובקריה בנתהם של ,202הערהלעיל,Ruthven:עמדותיהם

.22�9'בעמ

עונשים. 268 בצידה וקבעו עינויים איסור של ספציפית עבירה המחוקקים יצרו כיום המערבי העולם מדינות במרבית

זה.חמורים באופן שפעלו המדינות זילנד,ב"ארה,אנגליה:בין וניו ספרדבמ.קנדה כגון אחרות מערביות דינות

כעקרון בחוקה העינויים איסור מופיע כללי-ואיטליה האדם,על זכויות על ההגנה מעקרונות מופיע,כחלק ואינו

הפלילי בקוד עינויים מעשי לאיסור ספציפית זאת.כהוראה אלה,עם במדינות כי לזכור בהן,יש המדינות כבכל

הקונטיננטלית השיטה אישורןאמ,שלטת עם הפנימי מהדין לחלק הופכות בינלאומיות העבירות.נות של לסקירה

ראו שונות במדינות עינויים על עינויים.16,285-287הערהלעיל,שלףהאוסרות נגד חקיקה לבדיקת -הועדה

מסכם"דו  :וכן1995ביולי11,ח

N. Lerner, “The Definition of Torture in International Law”, 16 Israel Yearbook on Human Rights  (1988) 126.�



 

 

חשודים בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של להוותהתופעה נפרדהמשיכה בלתי חלק

ה במאה החקירה רבותגם,20–וה19-משיטות חוקיםבמדינות נקבעו זאתאסשבהן .רו

בחוק הקבוע מהאיסור התעלמו רבות לאומיים,מדינות חירום במצבי שנים,במיוחד ובמשך

בחקירותרבות פיזיים באמצעים במהפכות.השתמשו החלה זו באוסטריה1848מגמה

העות,ובאיטליה האימפריה בין הגבול לובסכסוכי הצאריתויווןביןמנית בנוסף.ברוסיה

הקול,לכך האימפריות עתומרבית אותה של ופורטוגל,בריטניה,צרפת(ניאליות )ספרד

בתושבי במאבקיהם אלה בשיטות השונותהשתמשו .269הקולוניות

המ בשתי בחקירות פיזיים באמצעים השימוש תופעת הגיעה לשיאה ותעצמאך

הגדולות הבהטוטליטאריות הנאצית:20-מאה וגרמניה המועצות המועצותב.ברית ,ברית

בחקירותה פיזיים באמצעים החוקשימוש אכיפת ממערכת נפרד בלתי לחלק החלהפך

להתפר ועד אוקטובר זוקותממהפכת מעצמה של אוקטובר,1917בשנת.ה הפיכת ,לאחר

הצאר לשלטון הנאמנים שכוחות היה ונראה בסכנה היתה הבולשביקית שהמהפכה בשעה

מעצמות גם הצארלולותע,חוץהכמו שלטון את המועצות,להחזיר בברית הוקמה

ה החשאית על.Cheka-המשטרה ממצה בצורה סוכמו ותפקידיה זו משטרה ידימטרת

Martyn Latsisה מראשי אחד :270באוקראינהCheka-שהיה

"The need for this organ was felt more acutely because the Soviet government had no 

apparatus for the spiritual education of the people... The masses of people were still 

imbued with the old spirit... and not infrequently joined with their class enemies 

against the Soviets. Hence the acute necessity for an apparatus of coercion and 

purification"

 

ה לסוכני הוענקו המהפכה באויבי להלחם ובכללCheka-כדי מיוחדות חקירה ןסמכויות

בחק פיזיים באמצעים להשתמש של.ירותהסמכות למאפיינות במהרה הפכו אלה סמכויות

ה ידי על שהתקיימה חקירה כל ה.Cheka-כמעט אלה לסמכויות החשאיבנוסף לארגון וענקו

אחרים בתחומים נוספות שיפוטסמכויות סמכויות ואף,ובכללן חשודים להגלות סמכות

להורג לציין.להוציאם מש,חשוב פיקוח ללא הופעלו אלה סמכויות רציניכי פיקוח או פטי

פורק.אחר שנים מספר מרבית,Cheka–הכעבור במנגנוניהחוקריםאך לתפקד המשיכו

במקומ שהוקמו החשאית .MGB271-והMVD-ה,NKGB-ה,NKVD-ה,GPU-ה:והמשטרה

הייתפקיד אלה השלטוןוארגונים תחת לחתור או להחליש שמטרתה פעילות לסכל

ביטול.הקומוניסטי לאחר בידCheka-הגם בעקבותיהנותרו שהוקמו הארגונים סמכויותי

ש החקירות ובמרבית מבוטלות כשיטתנבלתי פיזיים באמצעים נרחב שימוש היה ערכו

                                                           
ומורגן.269 .217�159'בעמ,188הערהלעיל,Ruthvenוכן12-13'בעמ,25הערהלעיל,אבנס

ומורגן.270 ה.17'בעמ,25הערהלעיל,אבנס אירגון של אחרים ראשים של דבריהם ראוCheka-לעניין זה בעניין

Ruthven,269'בעמ,202ערההלעיל�271.
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סטנדרטית לציין.272חקירה בברית,חשוב רשמי באופן אסורה היתה זו פעולה דרך כי

ה חיסול לאחר לשנתCheka-המועצות זאת,1937ועד למרות באותהנאולם בה עשה

נרחב שימוש .תקופה

הקומוניסטית,1937בשנת המפלגה של המרכזית הועדה של שימוש,בהחלטה הותר

בורגניות מדינות של סוכנים כנגד בחקירות פיזיים הקביעה.באמצעים לאור ניתן זה היתר

שאין ומכאן המהפכה תומכי כנגד אלה באמצעים משתמשות הבורגניות המדינות כי

אמצעיםלהענ אותם מפני חסינות להם הרחיבה.יק פיזייםאהיתר באמצעים השימוש ,ת

אחת,הביאואשר כוזבותל,לא הודאות בשנות.קבלת הגדולים הראווה למשפטי בהתייחסו

:273חרושצובמציין'30-ה

"How is it possible that a person confess to crimes which he has not committed? Only 

in one way - because of application of physical methods of pressuring him, tortures, 

bringing him to a state of unconsciousness, depriving him of his judgment, taking 

away his human dignity. In this manner were confessions acquired"

הנאצית המועצותבדומה,בגרמניה נרחבות,לברית סמכויות החשאית למשטרה ,הוענקו

בחקירותאשר פיזיים באמצעים שימוש השלטוןוזאת,כללו מטרות את להשיג לאחר.כדי

השניה העולם המלחמת פיזייםהחל באמצעים ברחבישימוש להתפשט .העולםבחקירות

אלה חקירה שיטות ננקטו האחרות הקומוניסטיות ובמדינות הקומוניזםבסין מתנגדי ,נגד

המשטר מתנגדי נגד השונות אפריקה מאבקי,במדינות רקע על ובאסיה אמריקה בדרום

פנימיים מתנגדישלטון נגד אלה חקירה בשיטות מסיבי שימוש נעשה וביוון ובטורקיה

.274השלטון

שראינו במאותלאחר,לעילכפי נעה בחקירות פיזיים באמצעים השימוש של שהמטוטלת

זה19–וה18–ה במכשיר שימוש איסור שבמאה,לכיוון לכיוון20-ההרי המטוטלת נעה

התאפיינה זו ומאה זה במכשיר נרחב באמצעיםשימוש השימוש בשכיחות ניכרת בעלייה

השהדעהלמרות,כך.פיזיים במאה העבר19-רווחה נחלת הוא פיזיים באמצעים ,ששימוש

ש ההרי המאה ל20–במהלך זו שלאאתופעה העולםרק מן ה,פסה אף תרחבהאלא

                                                           
.278�218'בעמ,202הערהלעיל,Ruthvenוכן19'בעמ,שם.272

ומורגן.273 .20'בעמ,25הערהלעיל,אבנס

ה.274 במאה בחקירות פיזיים באמצעים השימוש דוחו20-לעניין האדם"ראה זכויות אירגוני :ת

Torture in the Eighties (Amnesty International Publications, New York, 1984); Amnesty International, Report On Torture 

(Farrar, Straus and Giroux, New York, 1975); E. Larson A Flame in Barbed Wire: the Story of Amnesty International 

(Norton, New York, 1979); India- Torture, Rape & Death in Custody (Amnesty International Publications, New York, 1992); 

Greece- Torture and Ill-Treatment  (Amnesty International Publications, New York, 1992); Turkey- No Security Without 

Human Rights (Amnesty International Publications, New York, 1996); Afghanistan- International Responsibility For 

Human Rights Disaster  (Amnesty International Publications, New York, 1996).�



 

 

בעברוה ידועים היו שלא מפלצתיים לממדים ומשפטנים,היסטוריונים.גיעה פילוסופים

ז עלייה להסביר ניסו שונותורבים .בדרכים

הנרחב ההיסטורי תיאוריותPeters275הציעבמחקרו ניתןמספר ללבאמצעותם הסבירנסות

בשימוש ההרחבה בחקירותבאמצעיםאת יד.פיזיים על נקראת הראשונה והתיאוריה

ההומניטרי הלע.פרוגרסיבי-המודל במאה פיזיים באמצעים בשימוש הירידה זה מודל -פי

מעליי18 בהתייחסותנבעה ולה האנושיים ההכרהערכים האדםבהתחזקות שבאוזכויות

ביטוי לעיללידי שסקרנו והמלומדים הפילוסופים פיזייםהעליית.בכתבי באמצעים שימוש

ה המאה זה,נגרמה20–במהלך מודל מתהליך,לפי הערכיםכתוצאה למערכת חזרה

זו תקופה לפני נהוגה העולםשהיתה ממדינות זאת.בחלק של,עם לדעתו מודלפיטרסגם

ה,בעייתיהואזה על שהויכוח בחקירהכיוון פיזיים באמצעים במשטריםקייםשימוש הן

לי אופי טוטליטאריבעלי אופי בעלי במשטרים והן האנושיתברלי ההיסטוריה ,לכן.משחר

התחזקה אחת תפיסה מסוימת במדינה מסוימת בתקופה לפיה הסבר,הטענה ללא

על המבוסס זו נוספיםלהתחזקות מספק,גורמים .אינו

מציע נוסףפיטרס ההומניטריההסבר למודל רבה במידה טועןהוא.פרוגרסיבי–דומה

השה המאה את שאפיינו הטוטליטאריות לשימושןה20-אידיאולוגיות לחזרה שגרמו

בחקירות פיזיים זה.באמצעים הסבר הסופית,לפי למטרה המוחלטת מבטלתה,המחויבות

והקולקטיבאת המטרה לעומת האדם האדםהשגרמיאה,אישיות של בערכו .לפיחות

המטרה לעומת האדם של בערכו זה מוסריתהמופשטתפיחות הצדקה יצר המוחלטת

המטרה וקידום הגנה לשם באדם שיקולים.לפגיעה על למעשה מבוססת זו תיאוריה

אחדלפיהם,תועלתניים אדם של כבודו נמוךערך אחד אדם של חייו ערך קידוםאו לעומת

וגרימה אנשיםלהמטרה של רב למספר .אושר

מציג אותו נוסף הפיטרסמודל מדינת מודל לשימוש.טרורנקרא מתייחס זה מודל

משתמש בו כאמצעי בחקירה פיזיים מסויםשטריםמיםבאמצעים טרור,מסוג להשתית כדי

נוהג הוא בה ולמדיניות למשטר להתנגד מהם למנוע זו ובצורה תושביהם זה.על מודל

ה במאה התקשורת אמצעי בהתפתחות עםבו20-רואה שנוצר במידע לשלוט קושי

הטכ משטרים,נולוגיתההתקדמות המחייב מרכזי ופחדגורם טרור להשליט מסוים מסוג

ל כדי התושבים אתבקרב מתנגדי.ונםשלטהבטיח בחקירת פיזיים באמצעים שימוש

המשיגהמשטר לשימושאת קיימת זו ובצורה בחברה וטרור פחד זריעת של מטרה

כפולה מטרה אלה ה:באמצעים בחקירותהן מידע פוהןשגת מתנגדיזריעת בקרב חד

התנגדות תנועות ודיכוי מב.השלטון זה פילוסופיותומודל תיאוריות על הוא אף סס

ובאידיאולוגיה בשלטון הרואות מצדיקשלותועלתניות עליהם שהגנה מבחינה,המוסדות

בכבודו,מוסרית יחידובחייופגיעה אדם .של

                                                           
ידי.4-ו3פרקים,20הערהלעיל,פיטרס.275 על המוצגת במקצת השונה לדעה זו עמדה לעיל,Weeramantryהשוו

.178�175'בעמ,201הערה



 

 

אחרים אתמלומדים פיזלהחזרהמסבירים באמצעים בחקירותשימוש באמצעותיים

המודל את המשלבים הטרורפרוגרסיבי–ההומניטרימודלים מדינת מודל האמוריםואת

ללעיל התייחסות מדינהתוך בכל נוספים מקומיים זאת.276גורמים ניתן,עם שלא נראה

פיזיים באמצעים שהשימוש מכך הלהתעלם מהתגבר20-במאה שלהעמדכתוצאה תם

המוסריים הדיוןבהתועלתנייםהשיקולים שזאת,מרכז במידהלאחר נדחקו אלה שיקולים

הרבה במאות החוקים.19-וה18-הצידה על המקרים במרבית השפיעו לא אלה שיקולים

השונות בחקירות,במדינות פיזיים באמצעים שימוש על אסרו עדיין על,אשר אלא

השלטון רשויות של בפועל למע.המדיניות התירה זו החקירהמדיניות לרשויות שה

בחקירות פיזיים באמצעים זאת,להשתמש עודדה שנותר,ואף האיסור של קיומו למרות

החוקים בספר מתה .כאות

זאת ב,עם להבחין הבינייםכזרמהבדלניתן בימי בחקירות פיזיים באמצעים השימוש בין י

השימוש לבין העתיקה זהובעת הבמכשיר שבעבר.20277-במאה במכשירששימוהבעוד

מוסרית מבחינה פסול כמעשה נתפס לא שימוש,זה על האיסור הטלת שלאחר הרי

ה במאות המדינות רוב בחוקי פיזיים באמצעיםשהשתמשוהמדינות,19–וה18-באמצעים

ואלה האיסור ובהצהרותלמרות באמנות שנקבעו המקובלים לסטנדרטים בניגוד

שונות זאת,בינלאומיות להסתיר האדםיתפסושלאכדינהגו בזכויות הפוגעות .כמדינות

נוצר בעולםהכך רבות ביןבמדינות לחלוטיןההחוקסתירה באמצעיםעלאוסר שימוש

בחקירות הפיזיים השונותה,שימושלבין החקירה רשויות ידי על בהסתר ,מתבצע

אלה מתרחש.באמצעים בפועל המדיניות לבין המדינה חוקי בין סתירה של זה לאמצב

חירום מצבי או טרור איומי עם להתמודד נדרשות ליברליות מדינות בהם במקרים .אחת

נאותדוגמ אלה ההבאהבחלקביאלמקרים המשפטית,עבודהשל ההתמודדות את נבחן בו

וארהב,צרפתלש בחקירותעב"ריטניה פיזיים באמצעים השימוש שאלת חירוםם ,במצבי

קד בין לבחור חובה בהם האדםבמקרים כבוד לבין החיים .ושת

                                                           
276 .Weeramantry,175'בעמ,201הערהלעיל�וכן178Ruthven,282'בעמ,202הערהלעיל�298.

ומורגן. 277 בין.60�52'בעמ,25הערהלעיל,אבנס ההבדלים את זה בהקשר לבחון ומורגן אבנס מנסים בספרם

ובימינו הביניים בימי בחקירות פיזיים באמצעים .השימוש



 

 

הסוגיה.ג בצרפתהסדר

בחקירות-רקע .1 פיזיים באמצעים הבהשימוש מהמאה -צרפת

ה18 המאה 20-ועד

הליברליות המדינות כאחת בעולם רבות מדינות ובעיני רבים צרפתים בעיני נתפסת צרפת

בעולםו זכול.278המתקדמות על ושמירה הגנה של ארוכה מסורת זו האדםמדינה החל,יות

בשנת הצרפתית בהו1789מהמהפכה שנקבעה האדם זכויות  La Declaration des)הצהרת

Droits de l'Homme et du Citoyen),רבהוכלה צרפתבמעורבות האובשל והמועצה"מסגרת ם

על להגנה האדםהאירופית מוחלט,אוסרההחוק.זכויות באמצעים,באופן שימוש על

בחקירו בצרפתפיזיים העודבצרפתאושרת .18279-במאה

זאת החוק,עם הוראות צרפתית,למרות לשליטה הנתונות מדיניותבקולוניות נהוגה היתה

והצבארשויות.שונה להצרפתיהחקירה נהגו פיזייםבקולוניות באמצעים השתמש

המשךוזאת,בחקירות והבטחת מידע השגת זו.280שלטוןהלשם על,מדיניות ידישהונהגה

                                                           
 .10–5,9�2'בעמ,237הערהיללע,מארן. 278

279.Ruthven,176'בעמ,202הערהלעיל�37'בעמ,237הערהלעיל,מארןוכן.177�ההוראות.43 מפורטות בספר

צרפת בחוקת צרפת,השונות אישררה שאותן הבינלאומיות ובאמנות הצרפתי הפלילי חד,בחוק באופן הקובעות

אמצעים שימוש על האיסור את בחקירותמשמעי למשל.פיזיים ,1832משנת,Code Penal Crimes et delits-ב,כך

נחקרים זכויות על בהגנה העוסק החמישי חלק סעיף,במסגרת באלג,344קובע הסכסוך בעת בתוקף היה ,יר'אשר

בחקירות פיזיים באמצעים שמשתמש למי מוות :עונש

" ...the punishment will be that of death if the persons arrested, detained or sequestered have been submitted to bodily 

tortures"�

התפרסם.5�4'בעמ,262הערהלעיל,מארן. 280 בחקירות פיזיים באמצעים הצרפתי הצבא של שהשימוש למרות

באלג שנים'בעיקר במשך רבות צרפתיות בקולוניות נהוגה הייתה פרקטיקה שאותה הרי הקולוניות.רבותיר אחת

הודו הייתה בחקירות במיוחד קשים פיזיים באמצעים שימוש בוצע לאחרונה,)וייטנאם(סין-בו תוארו למשל כך

בוויטנאם הצרפתי השלטון של :החקירות

"... Their police and Vietnamese jailers were willing to use any method to persuade prisoners to talk, 

including forced Ingestion of water, electrical shocks, pulling fingernails and other brutal measures. 

With female captives they occasionally used a variety of electric shocks methods that drove many 

woman literally mad..."�

הצרפתים של החקירה אמצעי כי המפורטיםנציין עינויים של ביותר אכזריות שיטות לאמור בנוסף כללו בוויטנאם

של :בספרו

C.B. Currey Victory at Any Cost  (Brassey's Inc. Washington, 1997) p. 44-45. 

מפתח תפקידי מלאו בוויטנאם ששירתו ומאסי סאלן הגנרלים ובכללם הצרפתיים הקצינים מן מבוטל לא חלק

המשלוח בהודובחיל האמורות-הצרפתי לשיטות ונחשפו החקירה.סין שיטות על רבה במידה השפיעה זו חשיפה

באלג המיוחדים.יריה'שננקטו האמצעים ובכללן בטרור ללוחמה מהשיטות חלק כי לציין ראוי זה בהקשר

מהודו מוצהר באופן יובאו לאלג-בחקירות רוז'סין קולונל ידי על היתר בין ש'יר טרנקייה המערכותה בשתי שימש

.בנושא"מומחה"כ



 

 

הודו,צרפת במלחמת היתר במאבק,סין–בין ובעולם בצרפת ולדיון הציבור לידיעת הגיעה

השנים'באלג בין .1962�1954יר

ב .2 הצרפתי הצבא אלג"התמודדות על "יר'קרב

הצרפתיותהיתהיר'אלג הקולוניות מיתר ששונה נפרדשהיאהוכרזבכך בלתי חלק

ב1954בשנת.בצרפת אזכהגרו המיליון במאות מצרפת למקום שהיגרו צרפתיים 19-רחים

ה,20–וה מוסלמיםpieds noirs-וכונו תושבים מיליון תנועת1954בשנת.281וכתשעה החלה

פעFLN-ה באלגולבצע הצרפתי השלטון נגד לעצמאות'לות בדרישה היתהFLN-ה.יר

לאומית אמצעיאשר,תנועה באף כמעט בחלה מכוונורצחכולל,לא פגיעותגרימה של ת

גוף אברי של מכוונת כריתה וביניהן קשות אזרחיתגופניות נשיםהכוללתלאוכלוסייה

אלג.282וילדים של המוסלמים התושבים בקרב ניכרת לתמיכה זכה כארגון'הארגון ופעל יר

ד פעולה בשיטות הנוקט נוקטיםותמוגרילה בהם הטרורלאלה שנוצרו"המודרניים"ארגוני

יותר ה(מאוחר שנות צרפת.)80-וה70-במהלך ממשלת את אילצו אלה ,נסיבות

תקופהשהתאוששה הודובאותה במלחמת לאלג,סין-מהתבוסה מחצי'לשלוח יותר יר

לנסות כדי חיילים כנולמיליון על הסדר את ולהשיב הטרור פעולות את .283הפסיק

אלג" על ביותר"יר'הקרב קשה אתגר הצרפתי הצבא בפני השלהציב בדמות באויב לוחמה

–FLN.ה שאנשי מכך בעיקר נבע זה מFLN-קושי אוהדתנהנו מקומית שהעניקהסביבה

ואת האזרחית האוכלוסייה לבין בינם ההבחנה את והפכה רבים מסתור מקומות להם

כמעט אפשרית לבלתי ה,בנוסף.תפיסתם קיצוניתהיוFLN–אנשי אידיאולוגיה חדורי

וכתו מאד המקומיתואכזריים האוכלוסיה את לשכנע היה קשה מכך שחששה,צאה

מידע,מנקמתם כסף,עליהםלמסור בצע תמורת זה.גם פוסק,מצב הבלתי הלחץ בצירוף

לה הפוליטי הדרג המצבמצד את הצרפתיה,יר'באלגרגיע הצבא בפני פשוט לא אתגר .ציב

באלג החקירה רשויות אנשי החלו זה אתגר עם להתמודד אנשייר'כדי בחקירות להשתמש

פיזייםFLN-ה מודיעיניבאמצעים חומר והשגת הודאות גביית הבלתי.לצורך השימוש

פיזיים אמצעים של ומגוונות שונות בשיטות שלםגרמבוקר הן,אנשים3000-כלמותם

                                                                                                                                                                      
ה במהלך הצרפתי בצבא המפתח מדמויות מאסי הגנרל דברי את גם זה בהקשר אלג"ראה על המציין"יר'קרב

הודו מערכת של ההשפעה את באלג-במפורש שהתבצעו החקירות על הצרפתי'סין הצבא ידי על מאסי'ז:יר

הטרור נגד הביטחון(הצנחנים משרד .127�126)1975,אביבתל,הוצאת

ומורגן. 281 .28�27'בעמ,25הערהלעיל,אבנס

ה. 282 של ביותר הקשות הטרור מפעולות וילדיםFLN-אחת נשים עשרות של נכות של מכוונת וגרימה טבח היתה

אלג של הצרפתיים בשנת'מתושביה בפיליפויל ראו.1955יר זה ומורגןלעניין .28–27'בעמ,25הערהלעיל,אבנס

ראו :כן

A. Horne,  A Savage War of Peace (Macmillan, London,1977)  .



 

 

כתוצאה והן בחקירות נגדם שהופעלו הפיזיים מהאמצעים משפטכתוצאה ללא מרציחתם

החקיר ידי,ותלאחר הצרפתיחייליעל לציין.284הצבא שימוש,חשוב של זו מדיניות כי

בצרפת השלטון ולרשויות הצבא למפקדי ומוכרת ידועה היתה השלטון.285בכוח רשויות

זו מדיניות להתיר בחשאי המודיעיני,החליטו בתחום הרבות ההצלחות לטענת,לאור אשר

רבים אזרחים של מותם את מנעו הצרפתי חשאית.בפיגועיםהצבא היתההחלטה זו

הצרפתי לחוק מוחלט באופן שותפה,מנוגדת היתה שצרפת הבינלאומיות לאמנות גם כמו

בחקירותואסראשר,להן פיזיים באמצעים שימוש על.לחלוטין מיוחד גוף הוקם כך לצורך

האמורות בשיטות חשודים בחקירת התמחו חייליה אשר יחידה ובו הצרפתי הצבא .286ידי

הטענות .3 עם בצרפת החוק ואכיפת המשפט מערכת התמודדות

פיזיים באמצעים שימוש בדבר

עלבפרסםהתלוהחל1955בשנת קשה ביקורת שמתחו מאמרים הצרפתית עיתונות

ב פיזייםהשימוש חשודיםאמצעים של חקירתם ועדה.287במהלך הולידה זו ביקורת

פקיד ובראשה הצרפתי הפנים שר ידי על בשםשהוקמה בכיר צרפתי  Rogerממשל

Wuillaume.הועדה"דו ב288ח אלג,1955מרץחודששהתפרסם מושל לידי ובכירי'והגיע יר

בצרפת נושאים,השלטון במספר על:וביניהםעיקרייםדן שהופעלו החקירה אמצעי תיאור

באלג הצרפתיים הביטחון כוחות אלה,יר'ידי אמצעים הופעלו מכוחם המשפטית ,הסמכות

                                                                                                                                                                      
ומורגן. 283 .28'בעמ,25הערהלעיל,אבנס

.30'בעמ,שם. 284

באלג. 285 הצרפתי הממשל של בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של זו מדיניות לפני'למעשה עוד החלה על"יר הקרב

בשנ,כך".יר'אלג אלגי80הוגשו1950תכבר מוסלמים ידי על זה בעניין נעשה'תלונות שבחקירותיהם שטענו ראים

פיזיים באמצעים באלג.שימוש במצב ההסלמה עם שאת ביתר הופעלה זו של.יר'מדיניות בספרה ראו זה לעניין

.44�43'בעמ,262הערהלעיל,מארן

ומורגן. 286 .128�127'עמ,280הערהלעיל,סימאוכן28'בעמ,25הערהלעיל,אבנס

זה. 287 ביותר,בהקשר מפורסמות הכתבות ידי,”La Question“,אחת על בשבועון1955בינוארMauriacנכתבה ופורסמה

של.L’Expressהצרפתי המפורסם קומוניסטי,Henry Allegספרו עיתון האדם,עורך שם את לגלות כדי שעונה

הת משלטונות אותו בשנתשהחביא הפצתו1957פרסם לאחר שבועיים הצרפתי השלטון ידי על לפרסום .ונאסר

בשנת עוד ובעולם בצרפת שנים בפורומים גם נעשה בחקירות פיזיים באמצעים השימוש על נוספים פרסומים

ראה.1954 זה .113'בעמ,64הערהלעיל,קונרויו44'בעמ,262הערהלעיל,מארןלעניין

דוהמסקנות. 288 בדבר על"האמורות בעיקר נסמכות הועדה לעיל,הונורהו53�45'בעמ,262הערהלעיל,מארן:ח

לדו.216�215'בעמ,112הערה אף מתייחסת של"מארן נוספים הצרפתית,Jean Maireyחות במשטרה בכיר ,קצין

דו1955שבשנת שני בחק"כתב פיזיים באמצעים לשימוש בהתייחס ביותר קשים דו.ירותחות אלה"במסגרות חות

באלג Jean Maireyהביע בחקירות המשמעת לחוסר חריפה שימוש,יר'התנגדות של קשים למקרים גרם אשר דבר

בחקירות פיזיים באלג"ד.באמצעים הצרפתי הממסד של משמעותית להתייחסות מעולם זכו לא אלה יש.יר'וחות

דו כי זוטר"לציין דרג ידי על נכתבו אלה מדוחות מדוWuillaumeח"יותר בהרבה פחותה זה"וחשיבותם למרות.ח

מדו להסיק ניתן עיקריות"זאת מסקנות שתי אלה באמצעים.1:חות השימוש על ידע הבכיר והצבאי הפוליטי הדרג

זה ממצב להתעלם והעדיף בצרפת בחקירות זו.2.פיזיים מדיניות נגד שיצאו קולות היו הצרפתי הממסד בתוך אף

ביותר קטנה היתה השפעתן .אך



 

 

להסדר והמלצות בחקירות הצרפתיים החוקרים ידי על שהופעלו הפיזיים האמצעים יעילות

זו סוגיה של מוצע .משפטי

 Wuillaumeהדו,מתאר של הראשון השתמשו,ח"בחלקו בהם הפיזיים האמצעים את

באלג הצרפתיים החקירה חשודיםיר'רשויות חקירת כיWuillaume.בעת שיטותבמצא

ש באמצנעשההופעלוהחקירה נרחב פיזייםעשימוש כגוןים זרם:שונים בעזרת הלם

קיב,חשמלי במיםהתמילוי שימושחשוד ושיטותתהטבע,צינורבתוך במים חשודים

נחקרים כלפי קשה אלימות הכוללות כיעילותנח"בדו.נוספות הוכחו אלה פעולות כי קבע

פיגועים ובסיכול חשודים בחקירת חומרבמיוח,ביותר שבהשגת הרבים הקשיים לאור ד

אחרותימודיע בדרכים נ.ני בדולא מיהו"קבע פעולותח לביצוע האחראי .אלההגורם

הינן"בדו שבהן שהעיקריות המלצות מספר נקבעו זה :ח

בשיטות .1 השימוש פיזיהפסקת בכוח מוגזם שימוש משום בהם שיש מסוימות חקירה

נחקרים לה,כלפי שיעילותאתךימשוהצעה אחרות בשיטות ,הוכחהןהשימוש

יותרותגורמואשר האלימות מהשיטות נזק השיטות.פחות להמשיךבין שהומלץ

בהן במים:להשתמש חשוד של קיבה ומילוי חשמלי בזרם שימוש תוך .חקירות

בדו צויינה זו הבאות"המלצה במילים  :ח

 
מחוללות כמדומה , ובלבד שייעשה בהן שימוש זהיר, שיטות המים והחשמל" )6(

ולפיכך אין לראותן כאכזריות במידה יוצאת , הלם שהוא יותר נפשי מאשר גופני

אם ישתמשו , שיטת צינור המים, לפי חוות דעת רפואית מסוימת שנמסרה לי... דופן

אין זה הדין בשיטה . אינה כרוכה בסכנה לבריאותו של הקורבן, בה כמתואר לעיל

אני נוטה ...  כלשהי למי שלוקה בליבו במידת מהשכן זו כרוכה בסכנה, החשמלית

אין הן , ואם יופעלו באורח המבוקר שתואר בפני, לחשוב שאפשר לאמץ שיטות אלה

שהיתה נוהג מקובל מאז , משקה או טבק, אכזריות יותר מאשר מניעת מזון

.289..."ומתמיד

)7( 

ההכחשהתהפסק .2 בהמדיניות השימוש של פיזייםמוחלטת ,בחקירותאמצעים

הפחותהתוהסדר בשיטות השימוש התרת תוך בחוק  .אלימותסוגיה

 

להכירשליחת .3 כדי אלה בחקירות שהשתתף למי בתרומה והכרה תודה מכתבי

אלג על בקרב ללוחמה אלה'בתרומתו שמעשים הציבורית התחושה את ולמנוע יר

המלחמתי"הדו.פסולים למאמץ אלה חוקרים של הרבה בתרומה הכרה כלל אף ח

רבו ומאומץ חובה מתחושת נובעים שמעשיהם .ציין

                                                           
של.289 )5( ספרו מתוך לקוח זה .206�205'בעמ,112הערהלעיל,הורןציטוט



 

 

הדו אומצו"ממצאי מוגבלתח ידיבמידה זכועל ולא הצרפתיות השלטון רשויות

הצרפתי הממסד של רצינית דו.להתייחסות של חלקם מנת הייתה דומה חות"התייחסות

יותר זוטרים דרגים של השימו,נוספים תופעת על ביותר קשה ביקורת מתחו שאשר

באלג בחקירות פיזיים דו.290יר'באמצעים ממצאי קבלת אלה"לאחר ולמרות,חות

בחקירותשהשימוש פיזיים לנקוט,חוקהאתסתרבאמצעים שלא הצרפתי השלטון בחר

בחקירהתעילמניםצעדב פיזיים באמצעים האחראיםולאהשימוש את לדין .לכךהעמיד

ב,למעשה הסתפק לא הצרפתי מהממסד ניכר רבהחלק במידה עודד אף אלא זאת שתיקה

בחקירות פיזיים באמצעים השימוש של,מאסיהגנרל,למשל,כך.את המשלוח כוח מפקד

הצרפתיים ב,הצנחנים ללחום בחקירותFLN-שנשלח פיזיים באמצעים השימוש את עודד

ניסה ואף מודיעין קבלת נוספים,לבחוןלשם בכירים צבא קציני עם השפעות,יחד את

ב מזרםהשימוש כתוצאה עצמוהלם על צרפת.291חשמלי ממשלת של זו אשר,מדיניות

פיזיים באמצעים להשתמש אסור לפיו הצרפתי החוק על לכאורה שמרה אחד מצד

כזהו,בחקירה שימוש בעקיפין עודדה רבהדיוןעוררה,מנגד וביקורת בצרפתציבורי

מדיניות.ובעולם את שינה לא זה ממשלתהדיון בו,צרפתשל מצב נוצר הממשלהוכך

דיברה בלבנבשהצרפתית ואחד בפה אחד בבחינת קולות .י

צרפתיים טענושהשתמשוקצינים כזה שימוש עודדו או בחקירות פיזיים כי,באמצעים

כ גרילה בארגון המלחמה של הייחודי אופייה לאור מוצדק זה לטענתם.FLN-שימוש

מסוג אלג"במלחמה על קונבנציונליות"יר'הקרב חקירה בשיטות האירגוןנגדשימוש חברי

באידיאול קיצוניתוהחדורים ערךהואגיה לנצחוכיחסר ,חייבתצרפתזומלחמהבכדי

ו,לגישתם הפיגועים את למנוע כדי ההכרחיים האמצעים בכל הסדרלהשתמש את להשיב

כנו השימוש.על את הצדיקו בחקירותהם פיזיים שיבאמצעים בתוך מוסרייםמוש מונחים

הרווחתועלת לבין הספציפי לנחקר הנזק בין השוואה ויצירת ולתושביניים לצרפת

.292יר'אלג

וסיכום .4 מסקנות
 

                                                           
ומורגן. 290 שני.53�49'בעמ,262הערהלעיל,מארןוכן30'בעמ,25הערהלעיל,אבנס הוכנו עת באותה כי נציין

משנת"דו נוספים ה,Jean Maireyשל1955חות במשטרה בכיר פיזייםקצין באמצעים לשימוש שהתייחסו צרפתית

באלג עת'בחקירות באותה דו.יר הביע"במסגרת אלה בחקירותJean Maireyחות המשמעת לחוסר חריפה התנגדות

בחקירות,יר'באלג פיזיים באמצעים שימוש של קשים למקרים גרם אשר מעולם"דו.דבר זכו לא אלה חות

הצרפ הממסד של משמעותית באלגלהתייחסות דו.יר'תי כי לציין יותר"יש זוטר דרג ידי על נכתבו אלה חות

מדוWuillaumeח"מדו בהרבה פחותה זה"וחשיבותם מדו.ח להסיק ניתן זאת מסקנות"למרות שתי אלה חות

להתעלם.1:עיקריות והעדיף בצרפת בחקירות פיזיים באמצעים השימוש על ידע הבכיר והצבאי הפוליטי הדרג

זה ביותר.2.ממצב קטנה היתה השפעתן אך זו מדיניות נגד שיצאו קולות היו הצרפתי הממסד בתוך להרחבה.אף

דוחו ראה"בעניין אלה .53�45'בעמ,262הערהלעיל,מארןת

ומורגן. 291 זה.30'בעמ,25הערהלעיל,אבנס בהקשר מאסי גנרל של דבריו את ראה זה הערהלעיל,מאסי:בהקשר

.132�126'בעמ,280

.32�30'בעמ,שם. 292



 

 

ל ניתן עם,ומרלסיכום להתמודד בחרה הצרפתית המשפט מערכת ביןכי להכריע הקושי

האדם כבוד ערך לבין החיים קדושת מהבעיהערך התעלמות של נות.בדרך כנוכך על ר

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש מקרה בכל האוסר שבפועלזאת,ההסדר ,למרות

כזהבקולוניות שימוש גםבוצע מידע השגת אםבנסיבותלצורך חיים סכנת נשקפה לא בהן

חשוד של בחקירתו מסוים מידע יושג עצמה.לא צרפת זאת,בתחומי נעשה,לעומת לא

בחקירו פיזיים באמצעים חייםשימוש סכנת אדם לבני צפוייה היתה בהם במקרים גם ת

לנחקר ידוע שהיה מסויים מידע יתגלה ולא במידה כי.293מיידית לציין שראינו,חשוב כפי

זו,לעיל פנימית לסתירה מודע היה הצרפתי שלא,השלטון העדיף ספר"לטמא"אך את

בחקי פיזיים באמצעים שימוש המתיר חוק בחקיקת הצרפתי מסוימותהחוקים בנסיבות ,רה

בחקירה פיזיים באמצעים שימוש נערך לא כי ולטעון עיניו את .לעצום

זובחירה קשותבמדיניות לתוצאות באלפי,הובילה ובפגיעות הישירות בהשפעותיה רק לא

אלג אלג,יר'תושבי בתוך הפנימיים ביחסים גם צרפת'אלא של הבינלאומי ובמעמדה .294יר

העקיפ ההשפעות באלגאחת בחקירות פיזיים באמצעים השימוש של ביטוי'ות לידי באה יר

ל המוסלמית האזרחית האוכלוסיה בהתייחסות שחל אלג"בשינוי על מרבית".יר'קרב

זו להסלמת,אוכלוסיה עד אלג"אשר על למדי"יר'הקרב פסיבית למלא,היתה החלה

הצרפתי השלטון נגד במלחמה פעיל היסטוריוני.תפקיד רביםלדעת והגדלת,ם זו הסלמה

ה לניצחון דבר של בסופו שגרמה היא האיבה הצרפתיםFLN-מעגל האזרחים ולפינוי

לכך.יר'מאלג צרפת,בנוסף של מעמדה על רבה במידה השפיע פיזיים באמצעים השימוש

הבינלאומית היה.בזירה משיאיו שאחד כבד בינלאומי לחץ עם להתמודד נאלצה צרפת

האוכא1960בשנת של הכללית באסיפה התקבלה להכיר"שר ההחלטה ביותר גדול ברוב ם

האלג העם עצמית'בזכות להגדרה .ירי

זאת מערכת,לדעתי,עם ועל החברה על היו זו מדיניות של ביותר הקשות השפעותיה

היום עד היטב ניכרות והן הצרפתית נובעות.המשפט אלה היתר,השפעות מכך,בין

הוסקו לא רשמיותשמעולם הפוליטי,מסקנות במישור והן המשפטי במישור מאירועים,הן

את.אלה הותירה זו אלג"עובדה על היום"יר'הקרב עד להגליד שמסרב פתוח .295כפצע

שפל לשיאי הצרפתית החברה את הובילה בחקירות פיזיים באמצעים השימוש מדיניות

הגינוי.בתולדותיה את למנות ניתן אלה שפל שיאי הבישופיםבין של הקולקטיבי

באלג צרפת מדיניות את בשנת'הצרפתיים שנקבעה.1961296יר במדיניות רואים רבים

במהלך הרביעית הצרפתית הרפובליקה לקריסת מרכזי גורם תקופה על"באותה הקרב

                                                           
טג. 293 עניין זה לעניין הראשון'ראו בפרק שהוזכר .ן

.215�213'בעמ,280הערהלעיל,הונרהוכן32'בעמ,שם. 294

הצרפתית,נציין.5בפרק262הערהלעיל,מארןוכןשם. 295 הקהל דעת את רבה במידה להעסיק ממשיך זה נושא כי

יותר עליו ונכתבו שונים1000-מכיום ראה.ספרים זה שציינו.13-20'בעמ,282הערהלעיל,הורנהלעניין כפי

גול,לעיל דה של בגישתו שהתבטאו הרשמית המסקנות להסקת גמור בניגוד נמצא זה לשלטון,דיון עלייתו עם

בחקירות פיזיים באמצעים השימוש לנושא כלל להתייחס .66�53'עמב,262הערהלעיל,מארןראה.שלא

.4פרק,262הערהלעיל,מארןוכן32'בעמ,שם. 296



 

 

ובאלג"יר'אלג בצרפת שהתפתחה הרבה האוכלוסיה'ולאלימות ובקרב הצבא בקרב יר

נוס.297האזרחית טווח,פתהשפעה אצ,ארוכת נצפתה הצרפתית החברה חייליםעל ל

צרפתיים החקירותוחוקרים במהלך פיזיים אמצעים בצרפת.298שהפעילו שנעשו מחקרים

על שנגרמעמדו הקשה הפסיכולוגית מעורבחלקלההפגיעה בעקבות בהום בחקירות ןתם

קשים פיזיים אמצעים כן.הופעלו אם זו,נראה התמודדות דרך וביצועשלכי מחד הכחשה

מאידך פיקוח לחוקרים,ללא והן לנחקרים הן רבים נזקים אחתנראה.גורמת בכל שבחירה

האחרות התר,מהאופציות מסוימותהתכלומר בנסיבות בחקירות פיזיים באמצעים שימוש

בחוק המותרת הפגיעה מידת פיזיים,והסדרת באמצעים שימוש על מוחלט איסור הטלת או

ה יותותמביאויבחקירות טובות לעיללתוצאות שצויינו בתחומים נזקים ומונעות .ר

המשפטי מאזבמישור כי אלג"נציין על הצרפתי"יר'הקרב החוק שונה ,זאת.בסוגיהלא

צרפת אישררה ואותן מאז שהתקבלו הבינלאומיות האמנות את את,להוציא ומחזקות

בא להשתמש שלא צרפת של הקודמות בחקירותהתחייבויותיה פיזיים אלה.מצעים אמנות

לפני הצרפתי בחוק קיימים שהיו לאיסורים דומים איסורים אלג"קובעות על ".יר'הקרב

אירועים מאותם כלשהן מסקנות הוסקו שלא העובדה דומה,בשל אירוע אם שכיום נראה

שיתרחש הוא שהיה שמה הנמנע מן לציין.היהילא לא,יש שצרפת העובדה לאור כי

אםנ לדעת אין טרור פעילות של דומים היקפים עם אירועים אותם מאז להתמודד אלצה

אירועים מאותם המתאימות המסקנות .הוסקו

זאת לאומנים,עם בחקירות פיזיים באמצעים צרפת של השימוש וביניהם רבים סימנים

מופרך אינו שיהיה הוא שהיה מה כי שהחשש מוכיחים של.קורסיקאים זו שימושתופעה

בשנת האדם לזכויות האירופי הדין בבית לדיון הגיעה בחקירות פיסיים 1992באמצעים

של לאומני.V. FranceTomasi299במקרה לאירגון בהשתייכות נחשד העותר מקרה באותו

                                                           
ז.55�53'בעמ,262הערהלעיל,מארן. 297 של דבריו את נביא זה סארטר'לעניין פול הנודע,אן הצרפתי הפילוסוף

בשנת וקבע ציבורי מאבק באותו פעיל חלק באלג1958שנטל החקירה לשיטות :יר'בהתייחסו

 

זוהי מגיפה המייסרת את , ואף אינו מיוחד לצרפת, וחד למערכת האזרחית ולא לצבאהעינוי אינו מי"

 ).204' בעמ, 280לעיל הערה , הונורה (".תקופתנו

צרפתיים.3פרק,שם. 298 חיילים על בחקירות פיזיים באמצעים השימוש בהשפעות נרחב דיון מארן עורכת בספרה

ב חלק שנטלו אלג"שונים על זבהקשר".יר'קרב לואי אמר ה,קס'זה עם לשלום ומתן המשא את שניהל :FLN-מי

 

לעולם לא אשכח את הקצינים והחיילים הצעירים שפגשתי והיו מזועזעים לחלוטין ממה שהוטל "

. יריה'אסור לשכוח את חשיבות החוויה הזאת כשבאים לשקול את ההסדר באלג. עליהם לעשות

 ).215' בעמ, 280לעיל הערה , הונורה (".כמעט כל חייל צרפתי עבר אותה

299 .Tomasi v. France 15 E.H.R.R.1 (1992) ראה הקורסיקאים ללאומנים צרפת בין העימות של וההיסטוריה הרקע :לעניין

P. Savigar Corsica: Regional Autonomy or Violence (Institute For the Study of Conflicts, London, 1983). 



 

 

צרפתי חייל בהריגת ובהשתתפות חוקריו.קורסיקאי ידי על הוכה הוא כי הוכיח העותר

לו ונגרמו מעצרו צרפת.חבלותבמהלך עמדת זה בהקשר לטעון,מעניינת ניסתה אשר

הנחקר,בדיון נחשד בהן העבירות חומרת בחקירה,שלאור פיזיים באמצעים בשימוש אין

האמנה הפרת אדם.משום לזכויות האירופי הדין בית ידי על נדחתה זו כי,עמדה קבע אשר

חריגים לו שאין מוחלט באיסור עמ.מדובר כי לומר האמורניתן בדיון צרפת של זו דה

משנות הצרפתיות השלטון רשויות של העולם בתפיסת משמעותי שינוי העדר על מצביעה

היום50-ה .ועד

אלג לאירועי מההתייחסות עצמה'להבדיל בצרפת לא,יר השפעה בעלי היו אלה אירועים

הציבורי היום לסדר הנושא את והעלו העולם ברחבי ראשונ.מבוטלת אותותוצאות של ות

ארגון והקמת בחקירות פיזיים באמצעים השימוש לביטול הציבורי המסע הן ציבורי דיון

אינטרנשונל" .1961300בשנת"אמנסטי

בבריטניהסוגיהההסדר.ד

בחקירות-רקע.1 פיזיים באמצעים עדבריטניהכהשימוש

אירלנד בצפון האלים לסכסוך

בקונטיננ המשפטיים להסדרים בשימוש,טבניגוד מעולם הכיר לא הבריטי המקובל המשפט

הראיות ומדיני החקירה משיטות כחלק בחקירות פיזיים קשור.באמצעים לכך ככל,ההסבר

ה,הנראה מבחני של קרנם המושבעים"אמת"בירידת בשיטת זו.והחלפתם ,שיטה

המושבעים בידי האשמה בדבר ההכרעה את בר,שהותירה בקביעה הצורך את ורהחסכה

להרשעה הכרחיות ראיות של מסוים סף הנחקר,למעשה,כך.של כי להוכיח נדרש לא

אותה מבצע אותו שראו עדים שני קיום או העבירה בביצוע להסדרים,מודה בדומה

הרומי זאת.301קאנוני-במשפט ה,עם המאות או17-וה16-במהלך המלך בפקודת בוצעו

חקירות מספר הבריטים המשפט חקירותככל(בתי של בודדות עשרות שימוש)הנראה תוך

פיזיים המדינה.באמצעים בטחון כנגד חמורים לפשעים בהקשר בעיקר נערכו אלה חקירות

האשמה את להוכיח מיוחד קושי היה בהם רגילים בפשעים גם אך זה.302והשלטון שימוש

כפעול לראותו וניתן הכלל על המצביע חריג הוא בחקירות פיזיים מבודדתבאמצעים ה

הבריטי המשפט של של,בהיסטוריה השלישי או השני בעשור לחלוטין הופסקה אשר

                                                                                                                                                                      
פ על כי העיקריתנציין הפעילות בתקופת הקורסיקאית המחתרת של חבריה מספר זה מחקר במסגרת הערכות י

ה שנת בתחילת על80-של עלה הריבונות.200לא על משמעותי איום זה בכוח לראות ניתן לא רבה שבמידה כך

קורסיקה על .הצרפתית

ומורגן. 300 .32'בעמ,25הערהלעיל,אבנס

.74�73'בעמ,21הערהלעיל,לנגביין. 301

.128�81'בעמ,שם. 302



 

 

ה בספרו.17-המאה בשנת303לנגביין הסתיים בחקירות פיזיים באמצעים שהשימוש מציין

ג,1628 בשם אדם של חקירתו הפרק על עמדה מבקינגהאם'כאשר בדוכס שהתנקש פלטון ון

דבר,והוחלט של לה,בסופו בחקירתולא פיזיים באמצעים בדיון.שתמש לוותה זו החלטה

הבריטי פיזיים,בפרלמנט באמצעים השימוש את ברורה בצורה המשתתפים גינו בו

של.בחקירות הרבה מעורבותה את להסביר ניתן זו משפטית היסטוריה בריטניהלאור

באמצעיםבנסיון שימוש על בחקירותלאסור המדיופיזיים אחת היותה הראשונותאת נות

בנושאש הבינלאומיות וההצהרות האמנות על .חתמו

זה היסטורי רקע אף הבריטי,על אחת,השתמשהצבא השגת,לא לצורך פיזיים באמצעים

אחרים ובשטחים הבריטית האימפריה ברחבי בריטיתשהיומידע השפעה הבריטים.תחת

ה במאה בחקירות פיזיים באמצעים היתר,20–השתמשו ארץ,בין על הבריטי במנדט

הבריטית,קפריסין,בקניה,ישראל הפרסי,עדן,מלאזיה,בורניאו,ברונאי,קמרון המפרץ

הבריטית המדיניות.304וגיניאה את תאם לא בקולוניות בחקירות פיזיים באמצעים השימוש

מלחמה לשבויי יחסם ואת עצמה בבריטניה שנערכו בחקירות למשל.הבריטית למעט,כך

חריגיםמקרי בחקירותם פיזיים באמצעים להשתמש שלא הבריטים מלחמההקפידו ,שבויי

המחייבים הבינלאומיים ההסכמים את לקיים מלחמהלגביוהשתדלו לשבויי בשתייחס

העולם בזמן,זאת.מלחמות הבריטים של הקשה מצבם בריטניה"למרות על במהלך,"הקרב

השנייה העולם רב,מלחמת מידע טייסיםוהימצאות ובעיקר מלחמה שבויי בידי ערך

עת באותה שנתפסו .305גרמניים

לנסות שניתן זהונראה ערכי דו יחס פיזייםלהסביר באמצעים שימוש כלפי בריטניה של

אופניםבשבחקירות ו)1:יםעיקריני שבמידה הבריטים של באמצעיםחששם ישתמשו

כנגד מלחמהפיזיים הבריטי,שבויי המלחמה בהשבויי המדינות בידי המצויים ונלחמןם

דומהמיסבלו במאבק.יחס היקף באותו כמובן קיים היה לא זה הבריטיםםחשש של

ליםהרילשמ מעבר שלהם הקולוניות ל)2.על המפורשת החוקית ההגנה תושביהעדר

לבריטיםלהפשריא,Natives–ה,הקולוניות בעליכ"מקומיים"להתייחס שאינם אדם בני אל

                                                           
.139'בעמ,שם. 303

פרקר"דו. 304 ועדת הישראלי.10פסקה,121הערהלעיל,ח המשפט של הסקירה בתחילת הדיון את גם ראה זה לעניין

של ספרו את גם כמו ישראל ארץ על הבריטי המנדט בתקופת בחקירות פיזיים באמצעים השימוש ,Ruthvenעל

בהודו8פרק,202ערההלעיל הבריטיות בקולוניות המצב בחקירות.לעניין פיזיים באמצעים לשימוש בהקשר

ה המאה של הראשונה במחצית אירלנד עצמאות על :ראה20-במאבק

� C. Campbell Emergency Law in Ireland 1918-1925 (Clarendon Press, Oxford, 1994) p. 49-50. 

החקירה לפעולות ראהבאשר בקפריסין הבריטים :וכן1'בעמ,23הערהלעיל,Torture in the Eighties:של

C. Foley and W.I. Scobie The Struggle For Cyprus (Hoover Ins. Press, Stanford, Cal., 1975) p. 73-74 & 123-124. 

N. Crawshaw The Cyprus Revolt (George Allen, London, 1978) p. 269. 

שלנע ספרו להתפרסם צפוי הקרוב בעתיד כי זה בהקשר בחקירותBrian Simpsonיר פיזיים באמצעים בשימוש הדן

בקפריסין הבריטים ידי מספר(על לפני אביב בתל שנערך בכנס זה ספר של הצפויה הוצאתו על דיווח המחבר

בחקיר).חודשים שהופעלו הפיזיים האמצעים כי נראה לעיל האמור כל הגיעולמרות לא הבריטים ידי על ות

לעיל שנסקר כפי הצרפתים ידי על נהוג שהיה למצב חומרתם דרגת .מבחינת

.56�55'בעמ,119הערהלעיל,בצלם. 305



 

 

מפניז הגנה להם שאין וכמי מלאות השגתשימושכויות לשם בחקירות פיזיים באמצעים

.מידע

ז רשמית לא בריטניהומדיניות בקולוניות,של בחקירות פיזיים באמצעים שימוש התרת של

עצמה בבריטניה או מלחמה לשבויי ביחס בהם שימוש על הוסדרהואיסור .בחוקמעולםלא

זו עמדיניות הוראהתבססה פירוש המיועדופנימיותל המשתתפיםות צבאיים לחוקרים ת

על שמירה של ליםהבטחוןהבפעילות מעבר בריטניה מושבות של אלה.306פנימי הוראות

מספר ליישעקרונותקבעו היה חוקר האמורותמןשעל בנסיבות חקירה לספק)1:בשעת

מהמעצר ובשחרור בכניסה רפואיים שירותים שלדאו)2,לנחקר לכך עצורג מדייבדקכל

רופא ידי על באתשלהלא)3,יום כלשהו,ימותלמש מסוג אכזרית בהתייחסות או בעינויים

ובמיוחד ללנחקרים בגופופגלא אדםופגללא)4,םע של בכבודו ל,ע ולהמנעלויהשפלא

מבזהממתן החוקרים)5,יחס חובהעל אך באנושיות לעצורים להשליטעליהםלהתייחס

בחקירהמ טובות תוצאות להשיג כדי נוקשה את.שמעת פירשו הבריטים החוקרים בפועל

מסוימות5סעיף חקירה בשיטות נקיטה פיזיים,כמאפשר באמצעים שימוש הכוללות

מידעבחקירות השגת והשיטות.לשם הכתב על מעולם הועלו לא פהאלה בעל ועברו

ארוכות שנים הבריטיםבמשך החוקרים הבטחוןגרתבמס,בין רשויות חוקרי של ההכשרה

.ותהבריטי

אלהלמר,כך באמצעים המותר השימוש בדבר ברורות הוראות הוצאו לא שמעולם ות

לבצע מותר בהן ב,אותןוהנסיבות לפגיעהנרחבשימושהםנעשה חשש של במצבים

הלאומי הבריטיתבביטחון האימפריה ו.של לחוק בניגוד נעשה זה לשימוש מדיניותבניגוד

השונותהרשמית בריטניה ממשלות בקולוניות.של בחקירות אלה פיזיים באמצעים שימוש

פעמים מספר השונים הבינלאומיים ובמוסדות בבריטניה ציבורי לדיון נערך.הגיע הדיון

הבריטים ידי על בחקירות פיזיים באמצעים שימוש על קשות עדויות שהתקבלו לאחר

קפ ובהן קולוניות והודובמספר זאת.307ריסין ציבוריה,עם הדיון בהמשפטי יותרמקיף

ההקשרב בעת נוצר אירלנדזה בצפון האלים הסכסוך המאה של השנייה .20-במחצית

החקירה.2 רשויות בצפוןהבריטיותהתמודדות המזוין הסכסוך עם

אירלנד

הפרוטסטנטים אירלנד צפון תושבי בין שש,הסכסוך בהמשך תומכים צפוןרובם על בריטי לטון

הקתולי,אירלנד המיעוט מדינה,לבין וכינון דרומה עם אירלנד צפון של באיחודה התומך
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נוספים .למקורות



 

 

האירי באי ה,אחת שנות בסוף אלים למאבק בין.308'60-התפתח הסכסוך זו בתקופה

ממאבק התפתח לקתולים ב,הפרוטסטנטים בעיקרו ציבוריתשהתמקד לשוויוןדרישה

אלי,זכויות גרילהלמאבק לוחמת של רבים מאפיינים בעל ש.ם ההתחזקותו  Irishל

Republican Army -)ה-IRA(הרבים ביצעוהפיגועים האותם שנות בתחילת פגעו,70-הארגון

כמו ובבריטניה אירלנד בצפון השונים השלטון גופי עובדי של האישי בביטחון רבה במידה

אירלנד צפון תושבי של האישי בביטחונם פרוטסטנטיהגל.גם נגד תנועות יצר ותפיגועים

אירלנדנקטוש צפון של הקתולים תושביה כלפי באלימות הם האלימים.אף ביןבסכסוכים

מנהרגו1971–1969השנים ו150-יותר מנערכואנשים מטעני1000-יותר פיצוץ של פיגועים

.309חבלה

אירלנד צפון ומשטרת הצבא לנסתפקידהוטלעל והוא וקשה תוךות זו מסובכת מציאות לייצב

בריטניה של האינטרסים על רבים.שמירה בקשיים נתקלו אלה מאבק,גופים המאפיינים

גופים מול אורבנית גרילה האזרחיתמונהנשבמלחמת האוכלוסייה של גורפת .תמיכה

אלה קשיים עלעליהם,למאפייני בקרב הצרפתית ההתמודדות בסקירת לעיל עמדנו

מרכיבוצ,יר'אלג דומיננטילאאשררף באלגהיה הצרפתי שימושוהוא,יר'במאבק

של גדולות ובכמויות גרילה לוחמת של מתקדמות נפץבטכניקות פעולותלחומרי ביצוע

מודיע.310טרור מידע ולהשיג זו קשה מציאות עם להתמודד ביצועןלמניעתהנדרשנייכדי

הטרור פעולות השונים,של החוקרים חקירההשתמשו עלייחודיותבשיטות נהוגות שהיו

לים מעבר הבריטיות בקולוניות בריטניה .ידי

עיקריות טכניקות חמש כללו אלה ייחודיות חקירה כללכולןאשרשיטות בדרך יחדהופעלו

בכנגד שנחשדו ביטחונחקרים עבירות אלה.ניותביצוע במספרשיטות ,וריאציותהופעלו

לתארן ניתן כלליבאו,אולם הבאה,פן :311בצורה
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1.



 

 

1( Wall standing:עלתהעמד הגורמותחשוד מסוימות בתנוחות שעות מספר למשך קיר

הקיר.לכאב אל החשוד של הצמדה כלל בדרך כללו אלה לקירכ,תנוחות צמודות שידיו

ראשו בלבד,מעל רגליו אצבעות על עומד והוא מפושקות לעמוד.רגליו חויבו חשודים

אלה וישבתנוחות ארוכות שעות הנראה,למשך זו,ככל בתנוחה שהוחזקו חשודים

הפסקות עם ימים מספר נרדמו.למשך והחשודים או,התמוטטו,במידה הכרתם איבדו

לבצע זוסרבו האמורהפעולה לתנוחה להחזירם כדי פיזית אלימות נגדם ננקטת .היתה

2( :Hoodingמה שמנע כהה בצבע בשק חשודים של ראשם למשךכיסוי הסביבה עם קשר ם

היות זמן .תוחקירבלמעט,במעצרםכל

3( :Noiseביותר חזק מתמשך רעש יש שבו בחדר חשוד של אוויר:כגון,החזקתו של בריחה

הליקופטר,דחוס של להבים רעש או קידוח ידי על שנגרם החשוד.רעש של החזקתו

החקירות שבין בהפסקות מתבצעת זה .בחדר

4( :Bread & water dietנית ונולחשודים קצובות כמויות ומיםמצומצמולאכול לחם של .ת

ימים מספר של לתקופה החקירה בתחילת כלל בדרך התקיימה זו .דיאטה

5( :Lack of sleepומניע ארוכות תקופות למשך ערים חשודים בכל,שינהתהשארת כאשר

אות מעירים היו נרדם שחשוד שינהוופעם ממנו אלה.מונעים עלולותהיותקופות

ימיםלהמשך שלושה .עד

לעיל שציינו ו,כפי הרחב לציבור ידועות היו לא אלה הוגדרולאהןשיטות ולא במקוםנכתבו

הבריטיים,כלשהו הביטחון ובשירותי בצבא השונים החוקרים בין פה בעל הועברו .אלא

בקולוניו רבות שנים במשך נהוגות היו האמורות שהשיטות העובדה שללמרות שונות ת

הבריטית ל,האמפריה נחשף הרחב להציבור אלהראשונה הרקשיטות שנות -בתחילת

בשיטותוזאת70312 נגדם שהשתמשו אירלנד בצפון נחקרים ידי על תלונות שהוגשו לאחר

להתנהל.אלה החל התלונות פרסום והחוקייםעם המשפטיים בהיבטים מקיף ציבורי דיון

ב שימוש חקירהשל .האלשיטות

המערכ.3 והפוליטיותהתמודדות המשפטיות עםוהבריטיות ת

בחקירות פסולים באמצעים שימוש על תלונות
 
 

כללי .א

נחקרים מצד תלונות של ארוכה סדרה אירלנדבעקבות שיטותבצפון לחץ,חקירההעל נוצר

בבריטניה הפנימי בקהיליה התלונותבינלאומיודרישה לבדיקת והוקמבירורהלצורך.ת

השנים,בבריטניה חקירהמספר,1976–1971בין שנראה.ועדות של,להלןכפי דעותיהם

חלוקות היו הועדות עקרונייםחברי נושאים של רב היו,במספר בהם האם:שהמרכזיים
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מוסרית מבחינה אלה חקירה שיטות של קיומן להצדיק את?ניתן תואמות הן הדיןהאם

בבריטניה התחייבויותהנהוג הבינלאומיותואת מסקנותלהלן?יה את בקצרה ועדותנסקור

השפעתן ואת בנושא שהוקמו העיקריות ההחקירה הסוגיהעל של המשפטי הסדר

.בבריטניה

Compton313עדתו .ב

אירלנדקומפטוןעדתו בצפון נחקרים ידי על שהוגשו התלונות את לחקור ,התבקשה

אוגוסט חודש האם1971במהלך נעשההחשיטותבולבחון שננקטו ברוטליקירה שימוש

פיזיים זה.באמצעים נושא לבדיקת שנדרשה הראשונה הועדה היתה לציין.זו כי,חשוב

החקירה רשויות ידי על שנחקרו מי מצד פעולה לשיתוף זכתה לא היא עבודתה במהלך

אירלנד בצפון ה.314הבריטיות אחד,נחקריםכל הועדהסרבו,למעט בפני והיאלהעיד

בשמיענאלצ להסתפק אחדתה ואנשי-צד אירלנדרשויותהחוקרים בצפון עם.הביטחון

והגישה,זאת נחקרים של כתובות עדויות על הועדה הסתמכה הפעולה שיתוף חוסר למרות

בנובמבר הבריטי לפרלמנט ממצאיה .1971את

כי מצאה אירלנהועדה בצפון החקירות במהלך השתמשו הבריטיות החקירה דרשויות

חקירות סוגי ו:בשני רגילות החקירות.in-depth interrogations-ותמעמיקותחקירחקירות

אירלנד בצפון בטחוניות עבירות בביצוע שנחשדו מהנחקרים חלק כלפי ננקטו .המעמיקות

את שכללו פיזיים באמצעים שימוש החקירה רשויות עשו המעמיקות החקירות במסגרת

שציינו החקירה שיטות הועדה.315לעילחמש מצאה לכך כל,בנוסף שבחנהכי העצורים

ו המעצר בשעת ממשקלם וחבורותכיאיבדו פצעים להם שנקטוש,היו כך על הצביעו

נוספות בשיטות או האמורות השיטות בחמש שימוש תוך באלימות .316כלפיהם

ה קבעה הבריטים הביטחון רשויות חוקרי עדויות בשיטותבעקבות כי נעשהרההחקיועדה

בריטיות בקולוניות בעבר נרחב ה,שימוש בשטחשיטותוכי הניסיון בעקבות ,כך.317שוכללו

רשויות שביצעו החקירות בעקבות שופרו אירלנד בצפון בהם שהשתמשו החקירה שיטות

בשנת בעדן הבריטיות טענו.1966החקירה החקירה נדרשות318רשויות אלה שיטות כי
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עיקריות סיבות החיכוך)1:ממספר את להקטין אפשרו לקיר וההצמדה הראש כיסוי

הנחקריםלביןהחוקריםביןוהפגישות ובין אחריםלביןהנחקרים עלו,נחקרים שמרו בכך

הנחקרים של ביטחונם ועל החוקרים של השיטו)2.ביטחונם שלחמשת ניתוקם אפשרו ת

סייעו ובכך הנחקרים של המשמעת את והגבירו מהמציאות לתוצאותהנחקרים להגיע

בחקירות יותר ומהירות יותר .טובות

בצפון שננקטו החקירה לשיטות ביחס הקשים הממצאים שלמרות היו הועדה של מסקנותיה

הבריטיות החקירה רשויות ידי על מהוות,אירלנד אינן אלה חקירה ששיטות שימושהרי

פיזיים באמצעים מהווים,ברוטלי השתמשו בהם שהאמצעים ראוילמרות בלתי פיזי טיפול

physical)    ill-treatment.(הגיעה זוהועדה שהגדירהלמסקנה באמצעים'כיוון ברוטלי שימוש

התנהגותכ'פיזיים של לסבלאכזריתסוג לגרום והמכוונת אדישותלנחקר בתחושת מלווה

הקורבן של לסבלו עונג הועדה.319או חברי לא,לדעת אירלנד שימושבצפון נעשה

האמוריםב פיזיים הקורבנותאמצעים של לסבלם לגרום בהתנהגותכדי מדובר שאין ומכאן

להמשך.ברוטלית באשר משמעותיות המלצות להמליץ שלא הועדה החליטה לכך אי

חקירה בשיטות .אלוהשימוש

זאת בדו,עם הניסוח בו"מצורת הדיון ומאופן הועדה מסקנות,ח שתי להסיק היה ניתן

ש בדועיקריות מפורשת בצורה נכתבו להטיל.ח"לא שיש היתה הראשונה פיקוחהמסקנה

החקירה רשויות על יותר האמורותרב מההנחיות חריגה היתה.ולמנוע השנייה המסקנה

הקשהש הביטחוני המצב אירלנדלאור ה,בצפון את לפסול בשיטותאין בחלק שימוש

האמורות הסףהחקירה על.320על נאמרו דומים אתדברים בהציגו הבריטי הפנים שר ידי

ועדת הבריטיקומפטוןממצאי הנבחרים בית דו.321בפני הגשת לאחר ימים ועדת"מספר ח

הדו,קומפטון ממצאי ועדת,ח"ובעקבות של הקמתה על ישParkerהוחלט האם לבחון כדי

ה בתיקון והנהליצורך טרורהמתייחסיםםחקיקה במעשי חשודים של בצפוןלחקירתם

.ירלנדא

הרוב 322Parker -ועדת .ג דעת

בנובמבר,פרקרועדת אחד,1971שהוקמה ומחבר שופטים משני הבריטיבהורכבה .פרלמנט

זו הבריטי1972רץבמהגישהועדה מסכם"בדולפרלמנט ודעתאשר,ח רוב דעת כלל

לגישור.מיעוט ניתנים בלתי היו הועדה חברי בין הדעות דבר,חילוקי של הוגשובסופו

של"הדו רוב מדעת מורכב כשהוא המיעוט.קרפנטר–בוידופרקרח יותר,דעת הארוכה

השופט,בהיקפה ידי על השופט.גרדינרנכתבה של שעמדתו דעתגרדינרלמרות היתה

בועדה רבה,המיעוט השפעה בעלת היתה זו שעמדה ספק שאין הסדרהעליותרהרי

                                                           
.304'בעמ,132הערהלעיל,רודולףוכן105פסקה,שם. 319

.305�304'בעמ,132הערהלעיל,רודולף. 320

.305'עמ,שם. 321



 

 

בעתיד הסוגיה של בסק,המשפטי כן זוועל וירה הרוב דעת את בקצרה בעיקרנציג נתמקד

המיעוטהצגתב .דעת

הרוב השאלהבדעת את בחנה בשיטות:ועדה השימוש את מוסרית מבחינה להצדיק ניתן האם

מודרנית ליברלית בחברה האמורות שאלה?החקירה לבחון דכדי הועדהונזו מספרבחברי

מקדמיות לנחקרים)1:שאלות שנגרם הנזק בכתוצאהמהו החקירהשיטותמשימוש

האמורות)2?ותהאמור החקירה בשיטות השימוש יעילות מדת ובאילו)3?מהי האם

ש התועלת מצדיקהמושגתנסיבות אלה בשיטות מוסרית,בחקירה הנזקים,מבחינה את

בהןה משימוש כתוצאה בכללהלן?נגרמים הרוב דעת של מסקנותיה את בקצרה נבחן

משמאחת :לואנהשאלות

משימושנגרםההנזק )1 האמוריםכתוצאה החקירה רפואיות-באמצעי דעת חוות סמך על

הנזקכי,נקבע את להעריך מאוד אלההקשה באמצעים משימוש כתוצאה נגרם

זאת.בחקירות הועדה,עם בפני שנשמעו העדויות כילאור התרשמו חששהם נזקלאין

וישמרו במידה ונפשי המאפגופני החקירההכללים על רפואי פיקוח  .323שרים

האמורות )2 החקירה בשיטות השימוש מטרות-יעילות לעניין אימצו הועדה חברי

בועדת שהוצגה כפי הבריטית הביטחון מערכת עמדת את פיזיים באמצעים השימוש

היו.קומפטון אלה החיצוני:מטרות מהעולם העצור ובידוד עוינת סביבה שמירה,יצירת

מפ בטחונו ידיעל על בעיקר שהושגה החוקרים בטחון על שמירה וכן אחרים עצירים ני

לקיר והצמדתו ראשו הרוב.324כיסוי ידישהסתמכה,דעת על שהובאו נתונים על

אירלנד בצפון החקירה יותרקבעה,רשויות יעילות חקירות מאפשרים אלה שאמצעים

והשג חשודים אחרת,מידעתשל בדרך מושג היה הואמהבאותהשלא בה ושגהירות

האמורות בשיטות שימוש למשל.תוך אלה,כך בשיטות שימוש כי הועדה חברי קבעו

מ יותר לפענח ולגילוי85-סייע עת לאותה עד מפוענחים לא שנותרו בטחונים אירועים

ונשק תחמושת של גדולות הועדה.כמויות זהוגיעהחברי מידע כי ניתן,למסקנה שלא

א בדרך להשיגו הושגחרתהיה הוא בה אנשים,במהירות חיי ועקיף ישיר באופן הציל

 .325רבים

 

האמורים )3 החקירה באמצעי לשימוש המוסרית הועדה-ההצדקה של הרוב לאדעת

האמצעיםהגרס כל את מקדשת המטרה לאמץ,כי יש לעיתים כי קבעה זאת עם אך

תועלתניים מוסריים זו.326שיקולים גישה פי מסוי,על קיימתבנסיבות ומוגבלות מות

האמורים החקירה מאמצעי בחלק להשתמש מוסרית מול,הצדקה במאבק במיוחד וזאת
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אירלנד בצפון למצב בדומה גרילה במלחמת טרור המציאות.ארגון מחוייבת זו ,מסקנה

בועדה הרוב ה,לדעת במונחיםמחירלאור האמורים באמצעים שימוש אי של הגבוה

ואוב נוספים פיגועים אדםשל חיי בהדעתחברי.דן בועדהרוב ההגנהראו עקרון

המתירהעצמית ומוסרי משפטי וה,בסיס הבריטי הדין פי על המשפטהן פי על ן

בחקירות,בינלאומי אלה באמצעים מיוחדיםשימוש בטרורבמצבים המלחמה כדוגמת

אירלנד  .327בצפון

זאתע הנסיבות,ם את ברורה בצורה פרטו לא הועדה באמצעיםחברי להשתמש מותר בהן

בחקירה אלה,פיזיים באמצעים המותר השימוש מידת את גם פירוט.328כמו חוסר למרות

אלה תנאים,נסיבות בשני בחקירות פיזיים באמצעים השימוש את התנו הועדה חברי

הללו,329עיקריים הנסיבות על ללמוד ניתן שע.מהם הוא הראשון אלההתנאי אמצעים ל

מופעלי מוסרייםלהיות סטנדרטים פי על לא,ם בחשודים שהפגיעה עלהמבטיחים תעלה

בכיר דרג ידי על במדויק שתוגדר ורק.מידה אך יתבצע זה ששימוש הוא השני התנאי

להשגתהואכאשר חשובחיוני מספר.ביותרמידע הועדה קבעה אלה תנאים להבטיח כדי

ב עליהם להקפיד שיש באעקרונות שימוש של מקרה האמוריםכל מפורשת:מצעים הוראה

באמצעים שימוש על בריטי שר של מסוימתוישירה בחקירה פקיד,האמורים של נוכחות

ב החקירהבכיר שלבי בחקירה,כל ניסיון בעלי חוקרים רופא,נוכחות ידעבעלנוכחות

וקיו הכליאה במתקן עציריםםבפסיכיאטרייה תלונות לבדיקת שיחק,מנגנון לגוף ורשיועברו

אלה .330תלונות

ה,לסיכום באמצעיםרובדעת שימוש מסוימותפיזייםמתירה בנסיבות ןובכלל,בחקירות

אירלנד בצפון למצב בדומה עירונית גרילה בתנאי הפועלים טרור בארגוני רובלדעת.מאבק

הועדה בהם,חברי אלהבמקרים באמצעים משימוש מנוס הפגיעהישאין כי להבטיח

מבנחקר קבעה.ינימליתתהיה כן,הועדה הפיקוחכי,כמו מנגנוני את לשנות עליש

האמורים באמצעים שימוש של שיקוליםהועדהתגיש.האישור בין שילוב על מתבססת

מוסרייםלביןתועלתניים-מוסריים מוסרית,כך.דיאנטולוגים-שיקולים הצדקה רואה הועדה

ה של בחריג הדיאנטולוגים מהשיקולים העצמיתהגלסטות החריג,נה את מגבילה אולם

ותואמתתגובהל בחקירההולמת שתושג לתועלת שיקוליםוזאתביחס פי .תועלתנייםעל

המרוככת הדיאנטולוגית לגישה מאוד דומה זו לעיל,גישה בחריגים,שהוצגה המכירה

בחקירה פיזיים באמצעים שימוש על האוסר .לכלל

של .ד המיעוט  ParkerבועדתGardinerדעת

                                                           
הרוב34-ו32פסקאות,שם. 327 .לדעת

.310�309'בעמ,132הערהלעיל,רודולף. 328

פרקר"וד. 329 ועדת פסקאות,121הערהלעיל,ח .46-ו37,39,42בעיקר

.שם. 330



 

 

וגרדינרהשופט הרוב למסקנות נחרצת בצורה כוונתוהתנגד מבחן על שההתבססות טען

ביותר קשים למצבים הבריטית החברה את להוביל עלולה החוקר את.של להמחיש כדי

של ההיגיון הרובחוסר ועדתעמדת שבקביעת ההיגיון החקירה,קומפטוןוחוסר שיטות כי

ה אין שכן ברוטליות לנחקרןאינן לפגיעה לגרום במטרה לב רוע מתוך מציג,נעשות הוא

הדוגמ :הבאהאאת

"if an interrogator believed, to his great regret, that it was necessary for him to cut off the 

fingers of a detainee one by one to get the required information out of him for the sole 

purpose of saving life, this would not be cruel and, because not cruel, not brutal."331 

של לחוקריםגרדינרלדעתו שגורם המניע מהו בהשאלה אינלהשתמש החקירה השיטות

המעשהתרלוונטי חוקיות או מוסריות לבחינת .כלל

גרדינרל סבור הרוב מעמדת פיזיהבדיל באמצעים שימוש חוקיכי אינו בחקירות על,ים הן

בינלאומיות באמנות בריטניה התחייבות פי על והן הבריטי החוק שיטות,דעתול.פי כל

האמורות פליליותהןהחקירה לעוקפןעבירות ניתן ולא הבריטי החוק פי ידי,על על אלא

החוק שימוש.שינוי כי במפורש מציין בחקירהגרדינר אדם כנגד פיזיים היאבאמצעים

הבריטיתקיפה הפלילי החוק פי הן,על מנוגדים מספיק מזון ומניעת שינה שמניעת בעוד

עצירים להחזקת ביחס בבריטניה החוקיות להוראות והן הבינלאומיים בנוסף.לכללים

הפליליים גםלהיבטים זה בנושא הפרטיהקשוריםהיבטיםקיימים המשפט ,לדעתו.בתחום

ב החוקרים את לתבוע תקיפהניתן של אזרחית שימושעוולה בגין נוספות נזיקיות ועוולות

חקירה שיטות טוען.באותן כן,הוא לאמנותכי,כמו מנוגד אלה בשיטות שימוש

בריטניההבינלאומיות את ז,המחייבות אמנת השלישית'וביניהן .332נבה

סבור הסוגיה של המוסריים להיבטים כיבהתייחס השפעגרדינר את לשקול שלתםיש

בחקירות האמורים באמצעים שימוש של המוסריות ההשלכות בבחינת גורמים .מספר

הבאיםב הגורמים את מונה הוא זה לבין:הקשר אירלנד בצפון השלטון גופי בין היחסים

אירלנד צפון בריטניה,תושבי של הציבורית שימוששפעותהה,תדמיתה של הבריאותיות

פיזיים הנחקרבאמצעים חקירהוייםעל לשיטות ביחס האמורות החקירה שיטות עילות

של.333אחרות לדעתו הסוגיה על האמורים הגורמים השפעות את בקצרה :גרדינרנסקור

ל )1 אירלנד בצפון השלטון גופי בין היחסים על החקירה באמצעי השימוש ביןהשפעת

אירלנד צפון של-תושבי הברורה עמדתו את זה בהקשר לצטט הראוי רגרדינמן
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החקירה באמצעי לשימוש ההצדקה בבחינת זה היבט לשקול יש לדעתו מדוע המסביר

 :האמורים

"...be balanced against the fact that in a guerilla type situation the position of the forces 

of law and order depends very much on how far they have the sympathy of the local 

population against the guerillas. If the sympathy of the local population is lost, the 

difficulties of the forces of law and order are increased"334. 

בריטניה )2 של הציבורית בפועלטועןגרדינר-תדמיתה הללו החקירה באמצעי שהשימוש

ש המתירים כללים או חוק של קשהוקביעה נזק יגרמו הבריטי בפרלמנט כזה ימוש

בריטניה של הציבורית לתדמיתה מהשפעה.ביותר מודאג -נוספתאפשריתהוא

אלה בשיטות לפגועבבריטניהשימוש אחרות למדינות לגיטימציה אדםביעניק ,זכויות

תוך הבריטיכותהסתמזאת המודל .335על

הנחקרים )3 על הדעההלאגרדינר-השפעות עם האמוריםסכים באמצעים שהשימוש

לנחקרים שוליים פיזיים נזקים רק הקשה,לדעתו.יגרום מהפגיעה להתעלם אפשר אי

האמורים באמצעים משימוש כתוצאה שנגרמת הנפשית בטווח,בבריאות בעיקר

הועדה.הרחוק בפני שהופיעו עדים של רפואיות דעת חוות על הסתמכה זו דעה

האמורי האמצעים כי לנחקריםוהצהירו חמור נפשי לנזק לגרום עלולים .336ם

המיוחדות )4 החקירה שיטות עלגרדינר-יעילות בלעדי באופן להסתמך ניתן לא כי סבור

אירלנד בצפון החקירה רשויות ידי על שסופק החקירההמידע שיטות יעילות בדבר

מציין.האמורות באופן,הוא רב מודיעיני מידע הניבו החקירה אמצעי אמנם מהירכי

להשי,יחסית האפשרות את פוסל הוא אין המידעאך את האמורג תוךהמודיעיני

חקירהבששימוש .337יותרמקובלותיטות

של,לסיכום בחוקגרדינרלדעתו בחקירות פיזיים באמצעים השימוש את להתיר אין

תועלת.הבריטי מול עלות שיקולי על מתבסס גרדינר של הטיעון שעיקר כלומר,נראה

תועלתניים לקבועגרדינר.שיקולים מתיימר הקיימות,במסקנותיו,אינו הנסיבות בכל כי

מוסרית מבחינה אסור יהיה בחקירות פיזיים באמצעים מציב.השימוש בפני,למעשה,הוא

אפשריות חלופות שלוש הבריטית שיתיר.338הממשלה חוק חקיקת היא הראשונה החלופה

בחקירות פיזיים באמצעים כיוון.שימוש תועלתניים במונחים גרועה זו חלופה לדעתו
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המיעוט13פסקה,שם. 336 לציין.לדעת בה,יש הכי של החקירה שיטות את גרדינר מזכיר זה בהןKGB-קשר שאף

המעמיקות בחקירות האמצעים ידי על שמושג לאפקט בדומה החשוד של בידודו של.מתבצע מספרו כי נציין

בשנת שהתפרסם וגרמה2000קונרוי ביותר קשה הייתה המיוחדות החקירה שיטות חמשת של השפעתם כי עולה

ונפשי רפואיים בהםלנזקים שהתנסו האנשים למרבית חמורים זה.ים לעניין .13פרק,64הערהלעיל,קונרויראה

ארוכות הן השפעותיהם קונרוי שלטענת השיטות בחמשת השימוש של השונים הנזקים מפורטים זה פרק במסגרת

היום עד מהקורבנות ניכר חלק על משפיעות ועדיין .טווח
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בריטניה של הבינלאומי במעמדה ביותר קשה באופן יפגע בבריאות,שהחוק גם כמו

אירלנד צפון תושבי לבין השלטון בין וביחסים יתקיימו.הנחקרים אלה קיים,פגיעות כאשר

מבלי מודיעינית מבחינה תוצאות אותן את להשיג ניתן לא אם באמצעיםספק להשתמש

האמורים לנזקים ולגרום במשתמע.אלה ולהתיר החוק את לשנות לא היא השנייה החלופה

הביטחון רשויות ידי על החוק בחקירות,הפרת פיזיים באמצעים שימוש ידי גרדינר.על

בריטניה של היסוד לערכי מנוגדת שהיא וקובע זו חלופה הסף על מכנה,פוסל הוא אותה

בעולםכדמוקרטיה ביותר כן.הגדולה על גרדינר,אשר של תועלתניים,לדעתו שיקולים

בצפון בחקירות פיזיים באמצעים השימוש ביטול והיא השלישית בחלופה בחירה מחייבים

.אירלנד

בחמשת .ה להשתמש לא בריטניה ממשלת החקירההחלטת וועדותשיטות

הנוספות  החקירה

דו רקע והדיון"על החקירה ועדות בחות שהתפתח לאור,ובעולםבריטניההציבורי וכן

הציבורי שנת339והבינלאומיהלחץ בסוף בריטניה ממשלת הפסקת1971החליטה על

האמורות השיטות בחמש ב.השימוש לפרלמנט נמסרה זה בעניין על,1972במרץ2-הודעה

בריטניה ממשלת ראש האמור,Heathידי השיטות בחמש השימוש הפסקת על ,ותשהכריז

ב שימוש כל לאחרכאשר רק יעשה בעתיד אלה הפרלמנטתקבלאמצעים כן.אישור ,כמו

החקירות ימשכו כי הממשלה ראש מסר במקוםאולם,)in-depth(המעמיקותבהודעתו

מכוח להם הנתונות הרגילות בסמכויות הבריטים החוקרים ישתמשו האמורות השיטות

.340החוק

זו ש,מהודעה על ללמוד זוניתן החלטה קבלת בעת הבריטית הממשלה במידה.יקולי

צריכה היתה החלטתה הרי דיאנטולוגים שיקולים על ורק אך מסתמכת היתה והממשלה

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש על מוחלט איסור של הודעה שניתנה.להיות מההודעה

הסמכות,בפרלמנט את בידה הותירה הבריטית שהממשלה מהעובדה להשתמשובמיוחד

מתאימה חקיקה ותתקבל במידה האמורים פסלה,באמצעים לא שהממשלה ללמוד ניתן

הקיימות הנסיבות בכל מוסריים בלתי היותם בשל בחקירות פיזיים באמצעים נראה.שימוש

תועלתניים שיקולים היו הממשלה את שהנחו השיקולים גרדינר,כי של לקביעתו .בדומה

להשתנו עשויים אלה מתאיםשיקולים שינוי יבוצע שינוי של ובמקרה מסוימות בנסיבות ת

הבריטית .בחקיקה

                                                           
אדם. 339 לזכויות האירופי הדין לבית אירלנד של בפנייה היה הציבורי הלחץ משיאי על,אחד בריטניה נגד בתביעה

אדם לזכויות האירופית האמנה העקרוני.הפרת הדין פסק ניתן שבעקבותיה תביעה

The Republic of Ireland v. The United Kingdom,הבינלאומי במשפט הסוגיה בהסדר בדיון בהרחבה נסקור .אותו

.315'בעמ,132הערהלעיל,רודולף. 340



 

 

לעיל האמור לא,למרות אירלנד בצפון החוקרים ידי על השיטות בחמש השימוש סוגיית

במרץ בריטניה ממשלת הודעת עם שימוש.1972הסתיימה על נחקרים של הדיווחים

ו בחקירה השיטות הפוכןבחמשת נוספות הנחקריםבשיטות את ומשפילות המשיכו,געות

הב ועדת.70341-שנות הקמת את גררו אלה זו.1978בשנתBennetדיווחים פרסמהועדה

אירלנד"דו בצפון החקירה רשויות ידי על הנהוגות החקירה שיטות בדבר מקיף .342ח

קבעהועד בנט להבטיח,ת יש כיכי ובתקנות הולויהיבחקיקה ויחס סבירים ואנושיתנאים ם

עציר במשטרהלכל חקירתו בשעת פסולים אמצעים מהפעלת יסבול לא הוא כדי.343וכי

חוקרים ידי על פסולים באמצעים שימוש ולמנוע הולם יחס מתן הועדההמליצה,להבטיח

זה יחס להבטיח שמטרתם כללים קביעת יבטיחו.על אלה כללים הועדה היתר,לגישת ,בין

ח לאכי עציר של המעצרקירתו בבית הארוחות בזמן לאחר,תתקיים חקירות יתבצעו לא

בכך דחוף צורך קיים בהם במקרים למעט חשוד,חצות משניבחקירת יותר נוכחים יהיו לא

תוך.חוקרים בכירים משטרה קציני ידי על הפנימי הפיקוח בהגברת קשורים נוספים כללים

היתר,שימוש סגור,בין במעגל וידיאו ארוכה.במצלמות שורה של והמלצות אלה המלצות

נוספות חקירה ועדות המשפט344של בתחום הבריטי הפרלמנט של חדשה לחקיקה הובילו

זו.הפלילי ה,חקיקה מנגנונים,)Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE-ובמיוחד קבעו

שבברי האפשרות את רבה במידה וצמצמו החקירה רשויות על לפיקוח ייעשהרבים טניה

חשוד בחקירת פיזיים באמצעים שימוש .כיום

איסורים המטילות הבינלאומיות האמנות למרבית בריטניה הצטרפה אלה לכללים בנוסף

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש אלה,נציין.על אמנות האירופית,כי האמנה ובעיקר

אדם הסוגי,לזכויות של המשפטי ההסדר על רבה במידה בשניםהשפיעו בבריטניה ה

                                                           
ומורגן. 341 המשיכו.40'בעמ,לעיל25הערה,אבנס האמורים החקירה באמצעי שימוש של אלה שדיווחים לציין ,יש

והם החקירה מרשויות חלק בגישת שינוי חל שלכאורה לפגועלמרות שעלול גורם אלה באמצעים בשימוש ראו

החקירה ולמסור.ביעילות פעולה לשתף שלא הנחקרים את יעודד אלה באמצעים ששימוש מכך נובעת זו פגיעה

בחקירות בדו.מידע למצוא ניתן חקירה אמצעי לאותם ביחס מהחוקרים חלק של זו שונה לגישה של"עדות נוסף ח

ט את לבחון כדי שהוקמה אירלנדועדה בצפון האלימות במיגור החוק רשויות :יפול

The Report of the Committee to Consider Legal Procedures to Deal with Terrorism in Northern Ireland  (Chairman: Lord 

    Diplock) Cmnd.5185 (London, HMSO- 1972))דיפלוק"דו:להלן ועדת ).ח

דו84בפסקה נקב"של זה שלא,עח רבים במקרים עלולות פיזיים באמצעים שימוש הכוללות חקירה שיטות כי

בה לפגוע אלא לחקירה זאת).”counter- proutctive“(לסייע שיטות91בפסקה,עם את להחליף כדי כי הועדה קובעת

להודות החשוד על לחץ וליצור האמורות הה,החקירה נטל את ולהטיל הראיות דיני על להקל שאימרהיש וכחה

לחץ תחת נגבתה התביעהלא על ולא הנחקר .על

342 .The Report of the Committee of Enquiry into Police Interrogation Procedures in Northern Ireland  (Chairman: Judge 

H.G.Bennett) Cmnd. 7497 (London, HMSO- 1979))בנט"דו:להלן ועדת ועד).ח כי לציין ההחלטהחשוב כי קבעה זו ה

מדיניות של שאלה היא בטרור במלחמה לנקוט צריכה ליברלית מדינה אותם האמצעים להיות,מהם ועליה

הפוליטי הדרג ידי על פסקה.מוכרעת .ח"לדו41ראה

הועדה"לדו183�180פסקאות,שם. 343 .ח

ראו. 344 אלה משפטיות התפתחויות של :וכן1002–990'מבע,2הערהלעיל,הרנון:לסקירה

The Report of the Royal Commission on Criminal Justice (London, HMSO- 1993) p.1�



 

 

זו.האחרונות השפעה האירופי,על הדין בית בפסיקת הן ביטוי לידי אדם345שבאה לזכויות

פנימיים חוקים באימוץ ה,346והן בסקירת,Human Rights Act 1998-כגון בהרחבה נעמוד

הבינלאומי במשפט הסוגיה של המשפטי  .ההסדר

וסיכום .4 מסקנות
 

הצרפת המשפט ממערכת עםאשריתלהבדיל להתמודד המחקרבחרה שלשאלת בדרך

מהבעיה היבטיה,התעלמות על הבעיה עם התמודדה האנגלית המשפט השוניםשיטת

ועדות של ארוכה ובשורה ציבוריציבוריות שונות.347בדיון דעות הובעו הועדות ,במסגרת

שונות מוסריות השקפות על לשיא,המתבססות הגיע ביניהן בדובהבדושהקונפליקט ח"לים

לפרקר המיעוט דעת הרובביןבין .דעת

בסוגיה הציבורי הדיון בכלבעקבות פיה על העמדה את לאמץ בריטניה ממשלת החליטה

בחקירות פיזיים באמצעים להשתמש אין זו.מקרה על,כאמור,התבססהעמדה רק לא

דיאנטולוגיים היתרב,אלא,שיקולים כגון,ין אחר ממין שיקולים של:348על מעמדה

בעולם בחקירות,בריטניה פיזיים באמצעים לשימוש אירלנד צפון תושבי של התייחסותם

בריטניה על שהופעל הרחב הבינלאומי להכריע,לסיכום.349והלחץ העדיפה בריטניה

פיה,סוגיהב על הדין וגזירת המוסרית בדילמה הכרעה ידי על על,לא פעולה של בדרך אלא

אח מסוג שיקולים עתיד:רפי תועלת של בעולםלבריטניהיתשיקולים הבינלאומי .ומעמדה

                                                           
345 .S. Farran, The UK Before the European Court of Human Rights (Blackstone London, 1996) 

סעיפים. 346 את ראה זה עינוייםהמגד,Criminal Justice Act-ל138�134לעניין של ספציפית עבירה לציין.ירים כי,יש

בסעיף הגנות סוגי מספר מוכרות זה ה)1(134לסעיף הגנת בסקירת נדון של".צורך"שבמשמעותם להשפעות

ה הHuman Rights Act-אימוץ של מיוחדת חוברת היתר בין ראה הבריטי הדין בנושא Criminal Law Review-על

.'99מאפריל

ל. 347 לעיל,צייןיש שהזכרנו הועדות על נוסף קומפטון:כי פרקר,283הערהלעיל,ועדת ועדת,121הערהלעיל,ועדת

דיפלוקו342הערהלעיל,בנט ה,341הערהלעיל,ועדת שנות במהלך ה'70-הוקמו שנות פחות'80-ותחילת לא

א בצפון המצב עם המשפטית ההתמודדות לבדיקת נוספות ועדות :ירלנדמשלוש

The Report of a Committee to Consider in the Context of Civil liberties & Human Rights Measures to Deal with 

Terrorism in Northern Ireland  (Chairman: Lord Gardiner) Cmnd.5847 (London, HMSO 1975). �

The Review of the Operation of the Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Acts 1974 and 1976  (Chairman: 

Lord Shackleton) Cmnd. 7324 (London, HMSO- 1978).�

The Report of the Review of the Operation of the Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) 1976 (Chairman: E. 

Jellicoe ) Cmnd. 8803 (London, HMSO- 1983). 

החקירה ועדות של עבודתם לאופן ביחס רבים חדשים פרטים לאחרונה התפרסמו קונרוי של בספרו כי נציין

אדם לזכויות האירופי הדין בבית אנגליה נגד אירלנד של לתביעה והרקע ראה.השונות אלה בנושאים :להרחבה

.9-ו5פרקים,64הערהלעיל,קונרוי

לפיה. 348 שונה ראולדעה דיאנטולוגים שיקולים בעיקרם היו בריטניה את שהנחו ,132הערהלעיל,רודולףהשיקולים

.332'בעמ

לעיל. 349 שציינו נגד,כפי בתביעה אדם לזכויות האירופי הדין לבית אירלנד של בפנייה היו זה לחץ משיאי אחד

אדם לזכויות האירופית האמנה הפרת על נ.בריטניה שבעקבותיה העקרוניתביעה הדין פסק יתן
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אפריקאי הדרום המלומד בדברי למצוא ניתן זו עמדה על בהתייחסושRudolphביקורת

קבעל גרדינר של :350מסקנותיו

"While this may be true 351 it would at the same time be cold comfort to anyone who 

had been killed or injured by the explosion of a bomb that could possibly have been 

defused if strong measures has been taken against the terrorist concerned".

                                                           
.315'בעמ,132הערהלעיל,רודולף.350

בשיטות. 351 ששימוש לטיעון בריטניהאלההכוונה של הבינלאומי במעמד .יפגע



 

 

ב”בארהסוגיהההסדר.ה
 
בחקירה-הכלל.1 פיזיים באמצעים שימוש על איסור

בארה הסוגיה של המשפטי הושפע”ההסדר רבה,ב המקובל,במידה במשפט 352מהסדרה

ה המאה של השנייה במחצית שפעלו ומשפטנים פילוסופים של בתקופת,18–ומדעותיהם

ארה של בחקירות,353ב"הקמתה פיזיים באמצעים השימוש לביטול מכך.שקראו ,כתוצאה

כלל התירה לא האמריקאית המשפט המקובל,מערכת המשפט של לגישתו שימוש,בדומה

חשודיםבאמצעי של בחקירותיהם פיזיים כהתיקו.ם הידועים האמריקאית לחוקה  Bill-נים

of Rights,האדםאשר זכויות של החוקתי במעמדם שימוש,הכירו בפני נוספת הגנה יצרו

בחקירות פיזיים והשמיני,החמישי,רביעיההתיקונים,כך.באמצעים לחוקההשישי

מ,האמריקאית כך קובעים שאינם המשפט,פורשותלמרות בתי בפסיקת פורשו

וא הנחקר זכויות על שמגנים כמי התעללותיםוסרהאמריקאיים הגוף,על בשלמות ,פגיעה

בחקיר פיזיים באמצעים העליון.354הושימוש המשפט בית בענייןהאמריקאיפסיקת

בארה355מירנדה המשפט בתי ידי על שניתנה המרחיבה לפרשנות דוגמא בהקשר”היא ב

.זה

ארהב אימצה לכך שימוש”נוסף על האוסרות בינלאומיות אמנות של ארוכה שורה ב

פדרלית בחקיקה אלה מעקרונות ניכר חלק יישמה ואף בחקירות פיזיים באמצעים

השלטון רשויות של מוצהרת אלה.356ובמדיניות והגבלות מוחלט להבטיח,איסור שנועדו

                                                           
המשפט. 352 בין ההבדל ראהלעניין בחקירות פיזיים באמצעים השימוש בשאלת הקונטיננטלי המשפט לבין המקובל

.74�73'בעמ,21הערהלעיל,לנגביין

זה. 353 במאות,לעניין בחקירה פיזיים באמצעים השימוש על האיסור הטלת בתקופת ההיסטורי ברקע הדיון את ראה

אר.לעיל19-וה18-ה של הקמתה תקופת אף היא זו וה”התקופה החוקה וקביעת  .Bill of Rights-ב

ובהם. 354 בחקירות פיזיים באמצעים שימוש הפוסלים מנחים דין פסקי של שורה ראה זה :לעניין

Brown v.  Mississippi, 297 U.S. 278 (1936) וכן, Chambers v. Florida 309 U.S. 236 (1940). 

355 .Miranda v. Arizona 384 U.S. 433 (1976)מסוימת,זאתעם במידה צומצמה זו פסיקה זה פרק בהמשך שנראה כפי

.הלאחרונ

בחקירות. 356 פיזיים באמצעים שימוש למניעת האזוריות באמנות נרחב דיון ראו זה המנחים.לעניין הדין מפסקי אחד

בינלאומיות אמנות בין היחס הנאשם,בעניין זכויות בדבר עולם באי לכל ההכרזה זה הפנימילמ,ובהקשר שפט

ואת.Filartiga v. Pena- Irala 630 F.2d. 876 (1980):ב”בארה נוספים דין פסקי במספר בהסכמה צוטט זה דין פסק

הבינלאומי במשפט המשפטי ההסדר בסקירת העבודה בהמשך נבחן באוקטובר.משמעותו כי נציין זה בהקשר

זה1984 בעניין עקרונית החלטה האמריקאי הקונגרס בשםקיבל זו.Joint Resolution on Torture:הקרויה החלטה

בחקירות פיזיים באמצעים לשימוש בהקשר לנקוט צריך האמריקאי שהממשל הפעולה קווי את ההחלטה.מתווה

ארה לממשלת בחקירות”קוראת פיזיים באמצעים השימוש להפסקת במדיניות לנקוט עם,ב בקשריה בעיקר

זו תופעה קיימת שבהן צבא,כך.מדינות אנשי ולחנך אלה מקרים לחקירת לפעול לממשלה הקונגרס ,קורא

לארה יש עימם זה”במדינות בתחום קשרים זכויות,ב בדבר עולם באי לכל ההצהרה לעקרונות בהתאם לפעול

וכו .'האדם

לכך בעניין,בנוסף הדין פסק משמעויות על המשפטית בעקבותיוFlartigaהביקורת הציבורי לשינויוהדיון הביאה

בארה זה”החקיקה בתחום הוא.ב המינהגי הבינלאומי מהמשפט חלק עינויים על האיסור בהיות כי קבע הדין פסק

האמריקאי החוק פי על נזיקית תביעה עילת זה.מאפשר בעניין הודאות חוסר את להסיר הביקורת,כדי בעקבות



 

 

ה,התקיימותו המוסרית הגישה על אדםלוגידיאנטומבוססים של בגופו פגיעה האוסרת .ת

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש על מוחלט איסור של זו הןגישה בחקירותקיימת

ו בחקירותפליליות הקיימות.ביטחוניותהן והעדויות הפרסומים פי המודיעין,על סוכנויות

ארה לסכל,A.I.C-והI.B.F.-ה,ב"של כדי אלה באמצעים להשתמש יכולות ביצועאינן

מדובר,פיגועים כאשר ביותרגם הקשים במקרים למשל.357בחקירות הפיגוע,כך בחקירת

בשנת נהרגו,1995באוקלהומה אדם168בו סברו.בני החקירה הבתחילת כי,I.B.F.-חוקרי

שותף יש הפיגוע בביצוע העיקרי כדיאולם,לחשוד פיזיים באמצעים שימוש כל נעשה לא

שות גאמדוג.זהףלאתר של במקרה לראות ניתן מאר'דומה אבו איברהים נעצראשר,אזי

ב יורק חבלני1998-בניו פיגוע לביצוע קשר קשירת מטען,באשמת נמצא בדירתו ובחיפוש

במקר.חבלה חופשי,זההגם המסתובבים שותפים מאר שלאבו הסכנה ננקטו,למרות לא

כלשהם פיזיים אמצעים בחקירה .358נגדו

של הסדרהלדעתם לבין הברית בארצות הסוגיה של המשפטי ההסדר בין ההשוואה רבים

אירלנד לאמת'אלג,בצפון חוטאת וישראל כי.יר סבורים זו בדעה אמנם"ארההתומכים ב

ארה בתוך טרור ארגוני של פעולות מאות עם להתמודד להמחווב”נאלצת אולם,359צה

מצבה את להשוות ביטחונית,קשה אלגלמצבה,מבחינה על בקרב צרפת של,יריה'של

אירלנד צפון על במאבק כיוםשלאו,בריטניה שהוא.ישראל מידה קנה ניתן,בכל לא

בארה המצב את חירום”להגדיר כמצב מוחשיתאינםאזרחיה.ב יומיומית בסכנה ,נמצאים

בישראל למצב בניגוד בעבר,כיוםזאת ששרר למצב אירלנד'באלגאו ובצפון לותפעו.יריה

המתבצעותה אזרחיותכוונותמב"בארהטרור ולא ממשלתיות מטרות נגד תשתית,לרוב

ממוקמת אינה מדינותוב”בארהלרובהטרור ידי על נחקרים הפעולות בביצוע החשודים

כמעטאינההסוגיה,למעשה,כך.אחרות בארהבמסגרתרלוונטית הציבורי היום .ב”סדר

כך להסבי,בשל רבה במידה ביישומהניתן והעקביות בנושא האמריקאית המדיניות את ר

ארה היום”מייסוד ועד בארה.ב המשפטי ההסדר את לאמץ ניתן אם שספק ב”מכאן

חירום במצבי הנמצאות במדינות שהוא כמות .ולהחילו

הברית.2 ארצות ידי על בחקירה פיזיים באמצעים לכלל-שימוש החריגים

                                                                                                                                                                      
זו החלטה על ש,המשפטית הפוכות החלטות בשתי תביעותשהתבטאה ולאפשר וכדי האמריקאים המשפט בתי ל

כאלה במקרים בארה,נזיקין זה”נחקק בעניין מיוחד חוק מאפשר.Torture Victim Protection Act 1989:ב זה חוק

מסוימות בנסיבות בעינויים נגדם שנקט אדם נזיקית בתביעה לתבוע וזרים אמריקאים מיצוי(לאזרחים שיהיה נדרש

מ באותה וכוסעדים הפנימיים).'דינה החוקים על השונות הבינלאומיות האמנות השפעות בעניין להרחבה

ראו”בארה :ב

F.H. Kaplan, Combating Political Torture in Latin America: An Analysis of the Organization of American States Inter-American 

Convention to Prevent and Punish Torture, Brooklyn J. of Int. L. (1989) 399, p. 410-414. �

מתוך. 357 לקוחים האמורות החקירות ותיאור אלה .52�51'בעמ,119הערהלעיל,בצלםנתונים

.שם. 358

מומחים. 359 של ההערכות פי ארה40%-על לגבולות מחוץ המבוצעים הטרור נגדה”ממעשי מכוונים .51'בעמ,שם.ב



 

 

לפיה לעיל שהוצגה זו באמצעיםתמונה שימוש על מוחלט איסור קובע האמריקאי הדין

שלמה אינה בפועל המציאות היא וכך בחקירות המשפטי.פיזיים הסדרה של לעומק בחינה

למרות בהם רבים ומקרים ברורה פחות תמונה בפנינו תציג הברית בארצות הסוגיה של

לשם בחקירות פיזיים באמצעים שיטתי שימוש נעשה המוחלט מידעהאיסור .השגת

ארה בתוך הן מבוצע בחקירות פיזיים באמצעים של"השימוש החקירה רשויות ידי על ב

לגבולות מחוץ והן המדינתי השלטון של החקירה וגופי הברית בארצות הפדרלי השלטון

ארה"ארה של ברית בנות ידי על בעיקר ידי"ב על לעיתים וכן ובידיעתה בעידודה ב

וכוחו המודיעין האמריקאיםסוכנויות הצבא מספר.ת נבחן העבודה של זה חלק במסגרת

ובסיועם מטעמם גורמים או הברית ארצות של החקירה רשויות בהם למקרים דוגמאות

עינויים על מוחלט איסור של המוצהרת למדיניות בניגוד שיטתי באופן .פעלו

הברThird Degree-ה .א בארצות משטרה בחקירות פיזיים באמצעים יתושימוש

 

בארה מסוימות ובתקופות מסוימים בחוקי,ב”באזורים במפורש נאסר שהדבר םלמרות

ל,ובחוקה בחקירות ביותר קשים פיזיים אמצעים רבים חשודים כנגד השגתצורךננקטו

פיזיים.מידע באמצעים זה השימוש על,Third Degree-כונה לרמז שלהדרגתכדי עוצמה

פיזיים באמצעים שהובחקירושימוש הבינייםת בימי באירופה קיימת.נהגה זו תופעה

מ”בארה ויוםב והיווסדה כן לפני מסוימיםכתנמשאף ארהבאזורים ב"של ימיםב

זה.360אלה מדינהלאבמקרה של כוללת במדיניות בבחינת,מדובר לעיל שראינו כפי

באלג המשפטיים אירלנד'ההסדרים ובצפון המתבצוביוזמאאל,יריה מקומיות עותת

מסוים באזור בפשיעה להלחם זוכה.במטרה זולעיתים אויוזמה בשתיקה לתמיכה

החוקל אכיפת במערכת יחסית בכירים דרגים של פעילה .עזרה

 

לעיל שצויין ה,כפי נהוגייתהThird Degree-תופעת הי”בארההה למן לפניווסדהוב כןאף

נרחבים שלפנ.361יחסיתבהיקפים הקולוניאלית השימושבאמריקה העצמאית הכרזת י

ביותר נפוץ היה בחקירות פיזיים באירופה,באמצעים עת באותה קיים שהיה למצב בדומה

רגילות פליליות ועבירות דתיות עבירות ובהם עבירות של שונים סוגים ,למשל,כך.בחקירת

בקונטיקט הקוויקרים ידי על בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של רבים מקרים תועדו

בורג הראשונים ארצות'והמתיישבים של הקמתה לפני נוספות קולוניות גם כמו יניה

בחקירות.הברית פיזיים באמצעים נרחב שימוש המשיך הברית ארצות של הקמתה לאחר

עבדים של חקירות של במקרה בעיקר הברית ארצות מדינות .במרבית

ענושא בלראשונהללהזה הציבורי היום הבריתסדר ממצאי,1931תנשבארצות פרסום עם

בארהWickershamועדת החוק"שהוקמה אכיפת מערכת לבדיקת מצאה.362ב זו ועדה

                                                           
ומורגן. 360 .33�32'בעמ,64הערהלעיל,קונרויוכן16�14'בעמ25הערהלעיל,אבנס

 .33�32'בעמ,64הערהלעיל,קונרוי. 361

ומורגן. 362 .33�32'בעמ,64הערהלעיל,קונרויוכן16�14'בעמ25הערהלעיל,אבנס



 

 

ארה של מסוימים בחלקים ביותר שכיחות היו פיזיים באמצעים שימוש תוך ב”שחקירות

ה מ.20-בשנות פחות בלא רווחות היו בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של 15-נורמות

רח בכל ארהערים יורק:ןוביניה,ב”בי פרנ,שיקגו,ניו ודאלאסססן מצאה.יסקו הועדה

פיזייםש באמצעים ביותרבחקירותשימוש ארה,נפוץ רחבי בכל מונהח"הדו.ב”כמעט

הוכו חשודים בהם רבים חפצים,הוצלפו,מקרים גופם בחלקי והוטחו קשה בצורה הותקפו

שונים לאז.כבדים מאזור השתנו אלה שיטות,ורשיטות יותרוכללו מאוחר השתמשו בהן

אירלנד'באלג ובצפון ב:כגון,יריה במים,יחשמלזרםשימוש חשודים של קיבה מניעת,מילוי

בתנו,הרעבה,שינה או לקירות צמודים ארוכות שעות במשך לעמוד חשודים תחוהכרחת

אחרות היהלהמשותף.כואבות השונות בהםששיטות לקנעשההשימוש אוכדי מידע בל

פשעים בביצוע להודות חשודים .לאלץ

זו תופעה למגר הרבים הניסיונות מתריעיםוח"דו,למרות אדם זכויות למען ארגונים של ת

האחרונות בשנים הקשות והשפעותיה קיומה ואינה.על כבעבר נפוצה אינה התופעה אמנם

החוקעודזוכה אכיפת במערכת בכירים דרגים של הי,לגיבוי הנראה,אאך עדיין,ככל

בארה משמעותי בהיקף הציבורי.363ב”קיימת היום לסדר פעם מדי ועולה חוזרת זו תופעה

בחקירות קיצוניים פיזיים באמצעים שימוש נעשה בהם קשים מקרים של גילויים בעקבות

למשל.חשודים ה,כך שנות החקירה60-בסוף שיטות במשך"המיוחדות"התגלו שיושמו

שנים ארקנסועשרות משטרת ידי מנחקרים.על מזון מניעת כללו אלה החדרת,שיטות

לציפורניהם של,סיכות רגישים בחלקים חשמלי זרם והעברת מגופם שונים חלקים ריסוק

מידע השגת לשם ה.גופם שנות בתחילת התרחשו פחות לא וקשים דומים 80-מקרים

יורק ובניו אורלינס בניו שונות משטרה חשודיםבמש.בתחנות של חקירתם אורלינס ניו טרת

בעזרת בראש והכאתם חנק לתחושת לגרום כדי לראשם פלסטיק שקיות הצמדת כללה

כבדים טלפונים הגורמים.ספרי במכשירים אחת לא השוטרים השתמשו יורק ניו במשטרת

מידע למסור ולאלצם בחשודים חשמליים זרמים להעביר כדי חשמלי פרשייה.364להלם

נוספ הקשה בשנות בשיקגו התגלתה של90-ת האיזורים אחד שוטרי כי התברר כאשר

לשם בחקירות ביותר קשים פיזיים באמצעים שיטתי באופן להשתמש נהגו שיקגו משטרת

השנים בין מידע .1984365�1972השגת

ארה .ב ידי על בחקירות פיזיים באמצעים לגבולותיה"שימוש מחוץ בריתה ובני ב

 

לעיל שציינו כ,כפי מומחים הערכות פי לגבולות40%-על מחוץ המבוצעים הטרור ממעשי

נגדה”ארה מכוונים ה.ב הנחיות הזרה בעיתונות פרסומים פי לשנתCIA-על עד 1985התירו

                                                           
363 .� United States of America: Race, Rights and Police Brutality  (Amnesty International Publications, 1999). Shielded from 

Justice: Police Brutality and Accountability in the United States  (Human Rights Watch, 1998).�

364 .Conroy,33'בעמ,64הערהלעיל.

בחקירות15-ו3,7,11פרקים,שם. 365 פיזיים באמצעים השימוש בהרחבה מתואר האיזוריםבהם האחד שוטרי ידי על

זו פרשייה גילוי לאחר שהתנהל הארוך המשפטי וההליך שיקגו משטרת .של



 

 

בחקירות פיזיים באמצעים הנחיות.366שימוש של החוקי מקורם את להבין קשה כי נציין

והפדר האמריקאית והפסיקה החקיקה לאור הבינלאומיות,ליתאלה התחייבויותיה ולאור

לעיל שנסקרו כפי עת באותה הברית ארצות המתועדים.של המקרים מרבית כי לציין חשוב

או אמריקאיות חקירה רשויות ידי על שבוצעו בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של

הברית ארצות לגבולות מחוץ בוצעו רשו.בעידודם של התפיסה בין רב דמיון יותקיים

ארה גבולות בתוך שאסור מה לפיה האמריקאיות הגישה"השלטון לבין להם מחוץ מותר ב

מחוץ רק לביצוע המותרים מעשים קיימים לפיה לעיל שנסקרה הבריטית והגישה הצרפתית

לאומי בטחון של מטעמים וצרפת בריטניה .לגבולות

בתמיכ מידע השגת לשם בחקירות פיזיים באמצעים השימוש אינועיקר אמריקאית ה

של בריתה בבנות עקיף שימוש באמצעות אלא אמריקאיות ויחידות כוחות ידי על מבוצע

הברית ב.ארצות זה משנה"שימוש ה"קבלני ביצוע המלוכלכת"לשם והשגת"עבודה

כספי לעידוד רבים פרסומים פי על זוכה של,המידע שונות זרועות של ואירגוני מקצועי

האמריקאי של.367הממשל החדש בספרו התפרסמו למשל ביותרConroyכך קשות עדויות

אורוגואי צבא שביצע בחקירות פיזיים באמצעים בשימוש הברית ארצות של מעורבותה על

ה שנות בסוף הקומוניסטית במפלגה בתמיכה שנחשדו המשטר מתנגדי פי.70368-כנגד על

ונחקרים אורוגואי בצבא לשעבר חוקרים של המודיעיןסיפק,עדותיהם סוכניות ו

המקצועית ההנחייה את והן הנדרשת והמדינית הכספית התמיכה את הן האמריקאיות

בחקירות פיזיים באמצעים השימוש אופן העבודה.בדבר של זה חלק בהמשך שנראה כפי

המודיעין רשויות מדיניות את רבה במידה ומאפיינים דופן יוצאי אינם אלה מקרים

ה בתקופת הקרההאמריקאיות .מלחמה

                                                           
מתוך. 366 לקוחים האמורות החקירות ותיאור אלה .34'בעמ,119הערהלעיל,בצלםנתונים

ב. 367 שימוש של זו שיטה כי משנה"נציין באמצעי"קבלני שימוש ידי על בחקירות מידע השגת בחקירותלשם פיזיים ם

רבות מדינות בקרב ונהוגה הברית לארצות ורק אך ייחודית בין.אינה נהוגה הייתה זו שיטה להלן שנראה כפי

בוויטנאם שלטונם בעת הצרפתים ידי על לעיל(היתר הערה בינלאומיים).ראה אירגונים של טענותיהם פי על

בדרום ישראל מדינת ידי על נבנה דומה מודל בחקירות.לבנוןנוספים קשים פיזיים באמצעים שימוש כלל זה מודל

ל ובסיוע בהשתייכות חשודים דרום"חיזבאללה"של צבא אנשי ידי על לבנון בדרום שפעלו אחרים טרור ולארגוני

הישראליים הבטחון שירותי לידי מידע אותו והעברת אל.לבנון בכלא בנעשה בעיקר התמקדו אלה טענות כי נציין

הלוגיסטיתיאם'ח משכורות(ובתמיכה הישראליים(והמקצועית)שמירה,תשלום הבטחון שירותי של ייעוץ

השונים הגופים בין מודיעני מידע והעברת זה)השונים בהקשר לבנון דרום בצבא ישראל בשל.של עבודה במסגרת

ח אל ובכלא לבנון בדרום בנעשה ישראל של מעורבתה בשאלת נדון לא היריעה ראה.אםי'קוצר זה בצלם:לעניין

ישראל בידי לבנון אזרחי של האדם זכויות אל",אלגזי'י.41�25'בעמ)2000ינואר,ירושלים(הפרת מכלא עדות

:וכן25.7.97הארץ"חיאם

� Amnesty International, Israel's Forgotten Hostages: Lebanese Detainees in Israel and Khiam Detention Center (MDE 

15/18/97) July 1977.  

האורוגואי. 368 החקירות במערך לשעבר חוקרים שני של עדויות על בעיקר מבוססים אלה וחוליו(נתונים גארסיה הוגו

ארה)קופר של הבטחון זרועות נציגי של הרבה המעורבות על ביותר"המעידים קשים פיזיים באמצעים בשימוש ב

לדבר.בחקירות התבטאה זו בארהעזרה שהתקיימה בהדרכה הן ולוגיסטי"יהם כספי בסיוע והן ובאורוגואי .ב

.109�107'בעמ,64הערהלעיל,קונרוי



 

 

של בריתה בנות ידי על שהתקיים מידע השגת לשם בחקירות פיזיים באמצעים השימוש

ויטנאם מלחמת במהלך לשיאו הגיע הקרה במלחמה הברית זו.ארצות מלחמה במהלך

אנשי של בחקירות פיזיים באמצעים ביותר נרחב שימוש קונג"התקיים כוחות"וויט ידי על

דר של והבטחון ויטנאםהשיטור כללו.ום אלה היתר,שיטות חשמלי,בין בהלם שימוש

האמריקאים הצבא של שדה גנרוטורי ה(באמצעות שיטת כונתה זו אכזרית  ding a“שיטה

ling”(,בסכינים גופם של חלקים וחתיכת הכאתם וכן להתעלפותם עד חשודים של הטבעה

א.369חדות יזמו לא האמריקאיות המודיעין וסוכניות חקירההצבא בשיטות השימוש ת

אלה והיוו,אכזריות הנראה,שפותחו הצרפתית,ככל הקולוניאלית מהמסורת אך,370חלק

ב אחת לא והשתמשו אותן למנוע משמעותית בצורה פעלו לא המודיעיניים"הם "תוצרים

חקירות אותן .371של

מ חלק האמריקאי והצבא הבטחון רשויות אימצו המלחמה של יותר מאוחר השיטותבשלב

חשודים של בחקירות אחת לא בהן והשתמשו ויטנאם דרום משטרת ידי על שהונהגו

ב קונג"בחברות האוייב"וויט לכוחות סיוע הראשי,למשל,כך.או הצבאי הפרקליט דיווח

בשנת האמריקאי הצבא של1971של התופעה נהוגה הייתה האמריקאיים הכוחות בקרב כי

לס לגרום חשמלי בזרם מידעשימוש למסור ולאלצם לנחקרים גופני קשה.372בל עדות

על ניתנה האמריקאים הביטחון כוחות ידי על בחקירות פיזיים באמצעים השימוש על ביותר

בויטנאםDon Dzagulones373ידי הצבאי שירותו במסגרת כחוקר של.ששימש עדותו פי על

Dzagulonesה להכשרה ולחבריו לו הועברו הכשרתו בתקופת שלכבר התיאורטיים היבטים

בחקירות פיזיים באמצעים בחקירות.שימוש פיזיים באמצעים השימוש בוויטנאם לדבריו

אנשי קונג"של ידי"וויט על והן אמריקאיים חוקרים ידי על הן והתבצע קבוע נוהל היה

בוויטנאם שהוקמו השבויים במחנות כסוהרים ששימשו אמריקאים צבאיים .שוטרים

כי המודיעיןנציין סוכנות ידי על בחקירות פיזיים באמצעים שימוש על לאיסור זה מקל יחס

בחו נעשה הוא כאשר היום"האמריקאיות עד רבה במידה נמשך למשל.ל ,29.1.2001-ב,כך

וכירסמה מנהטן במחוז הפדרלי המשפט בית ידי על שניתנה תקדימית החלטה התפרסמה

ש לחקירות בקשר מירנדה הלכת ארהבתחולת לגבולות מחוץ טרור באירגוני פעילים .ב"ל

הנאשמים שני מקרה עודה,באותו צדיק ומוחמד אוולי אל דאוד רשד נחשדו,מוחמד

                                                           
האמריקאי. 369 העיתונאי של ספרו מתוך נלקחו אלה שלBrowneנתונים ביותר אכזריים מקרים למספר עד שהיה

הב כוחות ידי על מידע השגת לשם בחקירות פיזיים באמצעים השימוש שנות בתחילת הוויטנמים :'60-טחון

M.W. Browne The New Face Of War (Bobbs- Merrill Company, Indianapolis, 1965) p. 114-119.�

ב. 370 להשתמש נהגו הם ואף ביותר אכזריות היו בוויטנאם הצרפתים של החקירה שיטות כי ויטנמים"עוזרים"נציין

עינויי של ביצועם בעת להם אלהשסייעו של.ם בספרו מובאים אלה חקירות של ביותר קשים לעיל,קוריתיאורים

של,280הערה בספרו וכן .שם,280הערהלעיל,מאסישם

באמצעים. 371 שימוש באמצעות שהושג המידע והעברת והאמריקאים הוויטנמים הבטחון כוחות בין הפעולה לשיתוף

לאמריקאי הוויטנמים מהכוחות בחקירות ראהפיזיים :ם

G. Lewy America in Vietnam (Oxford University Press, New York, 1978) p. 287-288, 328-329.�

.329'עמ,שם. 372

373 .Conroy,113'עמ�122.



 

 

הברית ארצות נציגות בפיצוץ ובמעורבות לאדן בן אוסמה של הטרור בארגון בחברות

בשנת הפדרלי.1998בקניה השופט קובע ח,Sandבהחלטתו חקירת של במקרה שודיםכי

בחו טרור מירנדה"בפעולות הלכת את לקיים צורך אין בקשתם.ל בעקבות ניתנה זו החלטה

העבירות בביצוע הודאותיהם את לפסול השניים חוקרי,של ידי על מהם נגבו אלה שכן

שונים איומים ותוך דין לעורך זכותם שלילת תוך האמריקאיות הבטחון כי,נציין.רשויות

מהווה זה דין זופסק בסוגיה האמריקאית בפסיקה פרופ.חידוש הנודע האמריקאי 'המשפטן

Yale Komisarבחו בטרור למלחמה בהקשר מירנדה הלכת של זה שצמצום נראה כי ל"ציין

נוספות טענות על גם להתפרס ישירה.עשוי התייחסות כוללת אינה ההחלטה כי נציין

בחקירה פיזיים באמצעים השימוש מירנדהע,אולם.לשאלת הלכת תחולת על ההגבלה צם

התייחסות תוך וזאת זו לסוגיה גם ההתייחסות את לשנות בעתיד עשויה זה בהקשר

ארה של לעיל"להיסטוריה שתוארה זה בהקשר .374ב

סיכום.3

לעיל שהראינו שימוש,כפי על מוחלט איסור שקיים הוא האמריקאי במשפט הכלל

בחקירה פיזיים זאת.באמצעים המערכת,עם ההתמודדות של ההסטוריה בחינת

נוצרה השנים במשך כי מוכיחה הברית בארצות השונה,בפועל,המשפטית פרקטיקה

כלל אותו של הברורה מהלשון רבה .במידה

העונשין בדיני הקיימות להגנות הקשורה נוספת הערה להוסיף עלינו זה בהקשר

ארה מדינות הפליליב”ארהבתמסוימובמדינותבדין.ב"במרבית המדינתי-המשפט

ב הצורךמכיר זו.375הגנת הישראלי,הגנה הדין בסקירת בהרחבה נבחן ,אותה

מסוימות,מאפשרת גישות פי מסוימים,על במקרים להשתמש החקירה לרשויות

בחקירות פיזיים כי.באמצעים לציין האמריקאיתחשוב מעולםבפסיקה התקבלה לא

כי מעניקההטענה הצורך המשטרהסמכותהגנת בחקירות פיזיים באמצעים .לשימוש

זאת זו,עם הגנה של סקירתנו,הרחבתה בהמשך שנראה במידה,כפי להשפיע עשויה

האמורה הסוגיה של המשפטי ההסדר על .רבה

האמריקאי במשפט הסוגיה בהסדר הדיון כיום,להשלמת המשפט שיטות ביתר גם כמו

ההוראות,בעולם את לבחון הבינלאומיעלינו במשפט אלה.הרלוונטיות מעבר,הוראות

הסוגיה עם נוספת משפטית מערכת של ההתמודדות אופן את מציגות שהן בעלות,לכך הן

העולם מדינות בכל הפנימי הדין על רבה ישראל,השפעה במשפט.וביניהן הסוגיה הסדר

העבו של הבא בחלקה יבחנו זה הסדר של המשפטי ומעמדו .דההבינלאומי

                                                           
המשפט. 374 בית החלטת רשמי(לתקציר באופן פורסמה :ראו)שטרם

B. Weiser "Judge Admits Kenya Statements in Embassy Terrorism Case" New York Times, Jan. 30, 2000..�

375.Robinson,ראה.שם,14הערהלעיל כן :כמו

 G. Fletcher, Rethinking Criminal Law (Little Brown, Boston, 1978) 774-79. American Law Institute Model Penal Code and 

Commentaries- Proposed   

  Official Draft ( American Law Institute, Philadelphia, 1985) sec. 3.02.  



 

 

הבינלאומי.ו במשפט הסוגיה ∗הסדר

 
על .1 בעינוייםהאיסור מלחמהשימוש שבויי  בחקירות

 כללי .א

המקומות בהםבהראשוניםאחד השימוש לסוגיית מפורשת התייחסות עינוייםהיתה

המלחמה בדיני היה המודרני הבינלאומי במשפט מלחמות.בחקירות של הגבוהה השכיחות

פני על רבים הארץבאיזורים הכדור המלחמה שדיני לכך התחומיםםגרמה אחד

שהוסדרו הבינלאומיבהראשונים קביעתמשפט נורמובאמצעות הצורך.376תמערכת

מהאופב בעיקר נבע הבינלאומי במשפט המלחמה דיני תחום של משפטי בוהמוחלטןהסדר

למלחמ משאביהם כל את מקדישים השונים מ,ותהצדדים שהמלחמות לא,ותביאומכך

מוסריים,אחת שפל לשיאי האנושי המין אחת.את לא נוצרו אלה מוסריים שפל שיאי

מוסריים לא שמעשים תחושה שלוםה,מתוך של בתקופה במלחמה,אסורים כפי.מותרים

האש המפורסמתקובעת במלחמה("A la guerre comme a la guerre":מרה כמו דיני).במלחמה

כד נוצרו המודרניים מלחמההמלחמה בתקופת שנגרם הרב הסבל את לצמצם הלךאשר,י

למנוע וכדי המונית להשמדה נשק כלי של הכנסתם עם המודרניות במלחמות והתעצם

מלחמה,סטייה המ,בעתות בסיסיות מוסריות אתמנורמות האומותחיבות .כל

העולםההסדר .ב למלחמות עד הבינלאומי במשפט הסוגיה של  המשפטי

הצבאי פרופ,Lieber Code(377-ה(האמריקאיהמדריך ידי על ליבר’שנקבע אתופרנץ שימש

ארה צבא האמריקאית)הצפון(ב”חיילי האזרחים חשובהוא,במלחמת בהיווצרותמקור

המלחמה זהל16סעיף.דיני כימדריך :קובע

"Military necessity does not admit of cruelty ... nor of torture to extort confessions "378  

�

זאת ב,הוראה השימוש על במעשיםעינוייםהאוסרת משבויייםבאכזריאו מידע להשיג כדי

אחת,מלחמה הבינלאומיותהראשונהיא .המודרניבמשפט

                                                           
העבודה,נציין*. של זה בחלק המושג,כי של המיוחדות והמשמעויות המושגים שבהגדרת החשיבות  Tortureלאור

כ יתורגם הוא הבינלאומי בחקירות"עינויים"במשפט פיזיים באמצעים כשימוש זאת.ולא בשימוש,עם כוונתנו אין

כלשהיבמושג ערכית עמדה לקבוע ההפניות-זה וכן לעבודה הראשון בפרק ההערה את זה בהקשר לעיל ראה

.לעיל12בהערה

מלחמה,דינשטיין'י. 376 ואונ(דיני שוקן .24)1983,א"ת'הוצאת

בבג.377 העליון המשפט נ81�69צ"בית עיטה איו'אבו ואחרים"מפקד ל"פ,ש ע244�197,242)2(ז"ד חשיבותועמד ל

המלחמה דיני בהיווצרות הראשונים המקורות כאחד ליבר קוד .של

378 .Lieber Code (Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field) 1863; The Law of War, A 

Documentary History 158 (1972).



 

 

דומה מלחמהאשר,גישה לשבויי ממש של הגנה נותנת האג,אינה באמנת למצוא 'מסניתן

לא1907משנת4 המצורפות האג אמנהובתקנות הם.379ותה אלה מהמשפטמקורות חלק

המודרנייםהבינלאומי המלחמה בדיני חשובה פינה ואבן קובע4סעיף.380המינהגי לתקנות

אנושית בצורה מלחמה בשבויי לנהוג יש לפיו הכללי העיקרון היחידה.את ההתייחסות

בסעיף מצויה החקירות כי,לתקנות9לנושא נקבע חייב"בו מלחמה שבוי להודיעכל

הנכונים ודרגתו שמו את זו,בהיחקרו הוראה על עבר היתרונות,ואם לאובדן צפוי הוא

מלחמה לשבויי לראות".המוענקים שניתן אי,כפי שלנההאמנה הנחיות או מגבלות קובעת

בחקירותירתלחקבנוגעממש להשתמש ניתן האם לשאלה מתייחסת ואינה מלחמה שבויי

פיזיים באמצעים ממשכ.אלה של משפטי הסדר ללא נותר זה נושא מעשי שבאופן ך

ה המאה בתחילת הבינלאומי .20-במשפט

 

העולם .ג מלחמות בעקבות לסוגיה המשפטית בהתייחסות  השינוי

הובילו העולם מלחמות בשתי מלחמה בשבויי הטיפול את שאפיינו הרבות הזוועות

מיוחדותשתישלןלקביעת ז:אמנות מהשניםטיפוללנבה'אמנות מלחמה 1929381בשבויי

תופע.1949382-ו עם להתמודד ניסו אלה אמנות איסורהעינויתשתי הטלת ידי על שבויים

לצבאםלכפותמוחלט ביחס מידע למסור מלחמה שבויי זאת.על האיסור,עם למרות

שנקבע ז3פסקהב5סעיףבהאמור משנת'באמנת מלחמה1929נבה בשבויי הטיפול ,בדבר

בשבוייםשהרי הטיפול השנייה העולם שבויי,ככללבמלחמת חקירות של האכזרי ואופיין

הלוחמותביאוה,בפרטמלחמה המדינות מרבית בקרב מוסרי שפל של חדשים .לשיאים

מכך ז,כתוצאה אמנת משנת'ניסתה מלחמה בשבויי טיפול בדבר השלישית 1949נבה

המותר את יותר ומקיפה ברורה בצורה מלחמהלהגדיר שבויי של בחקירות 383והאסור

 :)17סעיף(

 

אלא למסור את שמו , כל אימת שייחקר בעניין זה, כל שבוי מלחמה לא יהא מחויב “

האישי או , הגדודי, מספרו הצבאי, תאריך לידתו, דרגתו, שמותיו הפרטיים, המשפחתי

 . פרטים כיוצא בהם- הסידורי או בהעדר פרטים אלה

חמה לשום עינוי גופני או רוחני או לכל צורת כפייה אחרת על אין לשעבד שבויי מל

שבויי מלחמה המסרבים לענות אסור . מנת להוציא ממנו ידיעות מאיזה מין שהוא

 .להעליבם או להפקירם ליחס בלתי נעים או ליחס מזיק מאיזה מין שהוא, להפחידם

 ."חקירת שבויי מלחמה תבוצע בשפה שהם שומעים אותה

                                                           
379 .Hague Convention Respecting the Law and Costumes of War on Land, 1899 (No. 4) Scott The Hague Conventions 100.

Hague Regulations Respecting the Law and Costumes of War on Land, 1899 (No. 4) Scott The Hague Conventions 107.

.20�19'בעמ,376הערהלעיל,דינשטיין. 380

381 .Geneva Convention Relating to the Treatment of Prisoners of War, 1929, 27 A.J.I.L. supp., 59 (1933). 

מספר. 382 אמנה א,30כתבי .453'בעמ',כרך

בסעיף. 383 הקבועה בהוראה כי עינויים3נציין על האיסור של להיווצרותו המתייחס הבא הפרק בתת נדון לאמנה

הבינלאומי במשפט אנושי בלתי .ויחס



 

 

המ מלחמהפרשנותו משבויי מידע ולהשיג לנסות ניתן כי היא זה סעיף של אולם,קובלת

בסעיף המפורטים האמצעים את בחקירתם להפעיל קטגורי באופן הגבלות.17384אסור

בסעיף גם למצוא ניתן ז32-ו31דומות הרביעית'לאמנת לש385נבה בבנוגע עינוייםימוש

תושבים של בבחקירות בתפיסההחיים המוחזק מידעשטח השגת לשם .386מלחמתית

בה .ד שימוש על איסור להטלת המוסרית שבוייעינוייםהצדקה בחקירת

 מלחמה

לראות שניתן לחלוטין,כפי אוסר הפומבי הבינלאומי בעלהמשפט בעתעינוייםשימוש

מלחמה שבויי מוסריתישלכאורה.חקירת לעמדה תמיכה משום זה באיסור לראות

אסורהלפיה,אבסולוטיתיתדיאנטולוג בחקירות פיזיים באמצעים בכלמוחלטבאופןשימוש

זאת.הנסיבות יסודו,עם זה ניכרת,איסור אחרים,במידה במהותם,באינטרסים ,תועלתניים

מוסריים שיקולים על ורק אך מתבסס הוא היא.דיאנטולוגיםואין לכך עובדהבהוכחה

הת בחקירות פיזיים באמצעים שימוש על העולם,ייחסשהאיסור מלחמת לסיום עד לפחות

במצב,השנייה מצויה שלא רגילה אזרחית לאוכלוסייה ולא מלחמה לשבויי ורק אך

מוסרי,לכאורה.מלחמה בשיקול הוא האיסור של מקורו כלשהודיאנטולוגאם הבדל אין י

השונות האוכלוסיות הדין.בין ידי על המוגנות אוכלוסיות בין הבדל שקיים העובדה

אוכלוסיותהבינלאומי זהאחרותלבין דין ידי על מוגנות אחרים,שאינן באינטרסים ,נעוצה

במהותם היום,תועלתניים ועד קדם מימי המלחמה דיני של בבסיסם .העומדים

בדבר לכלל המוסרית ההצדקה את לבחון הכדי באיסור במלחמהעינוייםשימוש ,בחקירה

מ אינם המלחמה דיני כי לזכור כלליותיגיש הומניטאריות מוסריות נורמות על ורק אך .נים

של העיקרית היהמטרה המלחמה הקייםביןלאזןאדיני המתמיד מהמתח הצורךכתוצאה

ה הפגיעה את לצמצם המוסרי הצורך לבין ובמלחמה בקרב לנצח ההצבאי קשהמוסרית

מלחמהש במצבי ד.387נגרמת את המסדירים השונים והאינטרסים זו המלחמהמטרה יני

משנת פטרסבורג סנט להצהרת בהקדמה ברורה בצורה עקרונות.1868388מסוכמים

זו דרך,הצהרה אבן המודרנייםחשובההמהווה המלחמה דיני :קובעים,בהתפתחות

 ששומה על קידמת התרבות להביא להקלת פורעניות המלחמה במידת ךבשים לב לכ"

 .האפשר

ת להשתדל לבצע בשעת מלחמה היא החלשת שהמטרה החוקית היחידה שעל מדינו

 .כוחותיו הצבאיים של האויב

                                                           
384.J.S. Pictet, Commentary III Geneva Convention (International Committee of the Red Cross, Geneva, 1960) p. 163-164. ,וכן

.114�113'בעמ,376הערהלעיל,דינשטיין

מספר. 385 אמנה א,30כתבי .559'בעמ',כרך

386.J.S. Pictet, Commentary IV Geneva Convention (International Committee of the Red Cross, Geneva, 1958) p. 223. 

 .G. Best War and Law Since 1945 (Clarendon Press, London, 1994) chapter 7וכן25�24'בעמ,376הערהלעיל,דינשטיין. 387

.128�126'בעמ,376הערהלעיל,דינשטיין. 388



 

 

שלהשגת מטרה זו יהיה די בהוצאת מספר רב ככל האפשר של אנשים מכלל כושר 

 .פעולה

שהשימוש בכלי נשק המחמירים ללא צורך את סבלותיהם של האנשים שהוצאו 

אמצעי יתר לגבי מכלל כושר פעולה או ההופכים את מותם לבלתי נמנע יש בו משום 

 .השגת מטרה זו

 ."ושהשימוש בכלי נשק כאלה יהיה על כן נוגד את כללי האנושות

מוסריים שיקולים על מתבססת אינה זו על,יםדיאנטולוגהצהרה ההגבלה את מצדיקה אלא

ה של תועלתניים בשיקולים במלחמה מסוימים באמצעים בפורעשימוש ניותפחתה

של.המלחמה אחד,ההדדיותבעקרוןהואאלהתועלתנייםשיקוליםמקורם שהוא

המלחמה דיני בתחום ביותר החשובים מקנהעקרון.389מהעקרונות פרדוקסאלי,זה ,באופן

אינטרס הלוחמות בשלמדינות לפגוע קדושיםלא אזרחית,ברכוש,מקומות באוכלוסייה

מדי קשה באופן השני הצד כובחיילי האווזאת של דומה פגיעה למנוע באותםדי יב

לוחם צד אותו אצל דיניעקרון.אובייקטים של ההיסטורית בהתפתחות נוצר ההדדיות

הסכמה מתוך התמודדות"נטלמנית'ג"המלחמה או משחק כללי על הצדדים שני לוחמי בין

אלה.390מקובלים ההדדיות,הסכמות עקרון על בין,המבוססות הדדי כבוד בכללי מקורם

הש במשך שהתפתחו למשל.ניםלוחמים ב,כך היתהכבר העברי ההבחנהמשפט מוכרת

גברים וילדים,בין השני391נשים הצד מטעם בשליחים לפגוע האיסור בשליחות,או הבאים

התפתחו.מדינית הביניים זה,בימי עקרון פי בדיני,על כיום הנהוגים מהכללים רבים

המודרניים ידיים:כגון:המלחמה בהרמת לב,כניעה דגל והותרתהנפת לכניעה כאות ן

ע בחיים הלחימהדשבויים .392תום

מכרעתל השפעה ההדדיות המלחמהבעקרון בדיני הבינלאומיות וההכרזות האמנות מרבית

זהבהתאם.המודרניים איסוריםלעקרון בתחום הראשונות הבינלאומיות האמנות קבעו

מהצרכ המתחייב על עולה שפגיעתם נשק בכלי שימוש על לפגועמוחלטים הצבאיים ים

האויב למשל.בכוחות משנתבהצהרת,כך פטרסבורג זהנקבע,1868סנט לעקרון בהתאם

לעלאיסור מתחת שמשקלו טיל בכל של.גרם400-שימוש השפעתו ניכרת האג אמנת מאז

המשפטיות האמנות במרבית בחקירות בעינויים שימוש על איסור בהטלת ההדדיות עקרון

לנוש וביניהןהמתייחסות המלחמה דיני זואמנא מלחמה'ת בשבויי הטיפול בדבר .נבה

ב .2 שימוש על בעינוייםהאיסור כלליותבחקירות בינלאומיות  אמנות

                                                           
389 .Best,26'בעמ,389הערהלעיל�31.

א126'בעמ,376הערהלעיל,דינשטיין. 390 ומ'וכן דוד'חסון הקרבבן בשדה הלוחמה למשפט(דיני הספר בית הוצאת

).1998,צבאי

391 .P. Bordwell, The Law of War Between Belligerents (Callaghan & Co., Chicago, 1908) Chapter 2. 

בדין. 392 המלחמה דיני עיקרי של י,העברילסקירה והערותמיקלישנסקי.ק.ראה ההלכה-ערכים בחקר סוגיות

א(והמשפט .132�80)ד"תשל,ירושלים'כרך



 

 

לאחר .א הבינלאומי במשפט האדם זכויות על ההגנה בדבר התפיסה שינוי

השנייה העולם  מלחמת

כיו הבינלאומי במשפט הסוגיה של המשפטי ההסדר את להבין את,םכדי לבחון עלינו

הבינלאומי במשפט האדם זכויות על ההגנה בדבר הכללית התפיסה מלחמתשינויי לאחר

השנייה ה.393העולם המאה להגן20-עד שמטרתם בינלאומיים הסכמים כמעט נכרתו לא

כלפי לנקוט חייבת מדינה שכל הגבלות בינלאומיים בהסכמים נקבעו ולא האדם זכויות על

ז.אזרחיה בשנתגישה מוחלט באופן השתנתה וחשיפת.1945ו השנייה העולם מלחמת

זו מלחמה שאפיינו זכויות,הזוועות על ההגנה מהות של בתפיסה השבר נקודת את היוו

הבינלאומי במשפט באוכלוסייה.394האדם הקשות במדינות,אזרחיתההפגיעות בעיקר

הנאצית גרמניה ידי על הכרהוהביא,שנשלטו האדםצורךבלידי זכויות על ההגנה בהגברת

אדם הוא הבינלאומי.באשר הדין כישלון עקב אף נוצרה זו הבינלאומייםהכרה והמוסדות

בזכויות הקשות והפגיעות הזוועות האדםבמניעת .בני

יצרו אלה תפיסתיים האדםשינויים זכויות על ההגנה בתחום הבינלאומי במשפט .מהפכה

המ התפיסה המלחמה לפני היתהאם בתחום עניינה,רכזית היא אדם זכויות על ההגנה כי

מדינה כל של על,ומדינההפנימי שההגנה היתה המלחמה לאחר השלטת התפיסה הרי

האדם העולםהיאזכויות אומות כל של רעיון.395עניינן על התבססה זו חובההגישה

שלה אומהמוסרית באשרלכל אדם כל של בזכויותיו פגיעה זו.אדםהואמנוע חובה

האנושי המין בני כל של הדדית ערבות של ותפיסה דיאנטולוגים שיקולים על .396מבוססת

                                                           
393 .J.H. Burgers & H. Danelius, The United Nations Convention against Torture- A Handbook on the Convention against 

Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Martinus Nijhoff, The Hague, 1988) p. 5.

394 .M.N. Shaw, International Law (4ed., Cambridge U.P., Cambridge,1997) p.196-202.

.6�5'בעמ,393הערהלעיל,Burgers & Daneliusוכן,שם. 395

.שם. 396



 

 

האו .ב וה"פעילות האדם זכויות על להגנה בדבר'ם עולם באי לכל הכרזה

האדם 'זכויות

אדםיסהתפ הוא באשר אדם כל בזכויות פגיעה למנוע יש היתר,עמדה,לפיה ביסוד,בין

הארגוני האדםהקמת זכויות על השמירה להבטחת הבינלאומיים האומות,ם ארגון ובראשם

המאוחדות.המאוחדות האומות ארגון מקימי ידי על נקבע ב,כך בסןעתכבר הארגון יסוד

בשנת העיקריים,1945פרנסיסקו מתפקידיו אחד האדםיהיהכי זכויות על ההגנה קידום

זה.בעולם ביטויתפקיד לידי ה,בא האו55בסעיף,יתרבין המדינות,ם"למגילת שעל שקבע

האדם זכויות על השמירה על לקדם בארגון לכך.החברות מהמשימות,בנוסף אחת

רוזוולט אלינור עמדה שבראשה מיוחדת ועדה על הארגון שהטיל הכנתיתהה,הראשונות

האדם זכויות על להגן במטרה בינלאומית .397אמנה

הועדה את לחלק החליטה עיקרייםה שלבים לשלושה היהשלבה:398עבודה הראשון

את המתארת הכרזה עליהקביעת להגן שיש האדם הבינלאומיןזכויות השלב,במשפט

אלהכללהשני זכויות להגנת מדינה כל של משפטית התחייבות אמנהיצירת באמצעות

השלישיבינלאומית בוהשלב שלקשור קיומן להבטחת בינלאומית מערכת הקמת

אלהה ה.תחייבות מעבודת הועדהכתוצאה זכויות'התקבלה בדבר עולם באי לכל הכרזה

בשנת,)Universal Declaration of Human Rights('האדם הכללית1948שאומצה האסיפה ידי על

האו האו,ם"של לפעילות היסוד כמסמך האדם"ונחשבת זכויות בנושא זו.ם שהיא,הכרזה

ה בעבודת הראשון להגן,עדהוהשלב שיש האדם זכויות את המשפטןליהעקבעה במסגרת

בשנת.הבינלאומי רק הסתיימו הועדה לעבודת והשלישי השני של1966השלבים בניסוחן

בינלאומיות אמנות  International-והInternational Covenant on Civil & Political Rights399:שתי

Covenant on Economic, Social & Cultural Rights400.הי אלה אמנות של חובותתהמטרתן לעגן

בהכרזה המוכרות הזכויות על להגנה הבינלאומימשפטיות מנגנוןוקבלו,במשפט ע

אלה משפטיות חובות של קיומן זאת.להבטחת בשנת,עם האמנות1976רק לתוקף נכנסו

ה חקיקת תהליך והושלם הבינלאומיBill of Rights-האמורות המשפט .הפומבישל

לעיל שציינו הה,כפי כי היא המקובלת להגנהתפיסה המוסרית האדםהצדקה זכויות על

מוסרייםבעיקרמתבססת שיקולים אלה.401םדיאנטולוגיעל הכרהשיקולים שלשל בזכותו

אדם אדם,כל הוא בסיסיות,באשר יסוד באילזכויות לכל ההכרזה בבסיס העומדים הם

האד זכויות בדבר להכרזה.םעולם במבוא היטב ניכרים זו תפיסה של :עקבותיה

                                                           
397 .Burgers & Danelius,6'בעמ,393הערהלעיל.

.שם. 398

מספר. 399 אמנה (269'עמ,31כרך,1040כתבי ב. ישראל ידי על )18.8.91-אושררה

מספר. 400 אמנה (295'עמ,31כרך,1037כתבי ב. ישראל ידי על )18.8.91-אושררה

401 .Shaw,שם,394הערהלעיל.



 

 

 

והבלתי  ובזכויותיהם השוות בני משפחת האדםהואיל והכרה בכבוד הטבעי אשר לכל "

 .הצדק והשלום בעולם,  הוא יסוד החופשעותגנפ

מעשים פראיים שפגעו קשה במצפונה להואיל והזלזול בזכויות האדם וביזוין הבשילו 

ן עולם שבו ייהנו כל יצורי אנוש מחירות הדיבור והאמונה ומן ובניי, של האנושות

 .החירות מפחד וממחסור הוכרז כראש שאיפותיו של כל האדם

שלא , ה מוגנות בכוח שלטונו של החוקנוהכרח חיוני הוא שזכויות האדם תהייהואיל 

 .להשליך את יהבו על מרידה בעריצות ובדיכוי, כמפלט אחרון, יהא האדם אנוס

  "402…ל והכרח חיוני הוא לקדם את התפתחותם של יחסי ידידות בין האומותהואי

במקור( אינן ).ההדגשות

קובע זו לרוח :להכרזה5סעיףבהתאם

 

בלתי אנושיים או , לא יהיה אדם נתון לעינויים ולא ליחס או לעונש אכזריים"

 ". משפילים

מגן ואינו כללי באופן אדם לכל מתייחס זה מלחמה,רכבעב,סעיף שבוי על ורק .אך

מנחה משפטי מסמך של מעמד לה מקנה להכרזה הצטרפו העולם מדינות שרוב העובדה

האדם זכויות על ההגנה רבים.בנושא משפטנים של האיסור,לדעתם את הופך זה מעמד

אכזרי עונש או יחס מתן או בעינויים שימוש מהמשפט,על לחלק משפיל או אנושי בלתי

ידי.המינהגיהבינלאומי על גם הובעה זו לערעוריםדעה האמריקאי המשפט בית

בהרחבה Filartiga v. Pena- Iralaבפרשת זה פרק בהמשך נבחן קבע.403אותו זה דין פסק

ההכרזה לאחר כי בעינויים לשימוש :בהקשר

�

"The torturer has become - like the pirate and slave trader before him - hostis humani 

generis- an enemy of all mankind."�

זאת החתומות,עם המדינות ידי על הוראותיה לאכיפת מנגנונים קובעת אינה ההכרזה

הכללי העיקרון על להצהרה מעבר בהכרזה.404עליה הנמנות הזכויות על להגן וביניהן,כדי

אנושי לא יחס ועל עינויים על והאיסור לכבוד האדם של אכזרימש,זכותו או נקבעו,פיל

נבחן אותן ואזוריות כלליות בינלאומיות באמנות האדם זכויות על להגנה מנגנונים מספר

הבא הפרק .בתת

                                                           
מתוך. 402 האמנה .72'בעמ,37הערהלעיל,גביזוןתרגום

נדוןרא.403 המינהגי הבינלאומי מהמשפט חלק מהווה עינויים על האיסור האם ובשאלה זה דין פסק בהשלכות דיון ה

זה פרק של הערה.בסופו ראה הדין פסק .356לאיזכור

ומורגן. 404 .64�63'בעמ,25הערהלעיל,אבנס



 

 

זכויות .ג על להגנה כלליות בינלאומיות אמנות במסגרת הנחקרים זכויות

האדם

אזרחי לאוכלוסייה מלחמה משבויי האדם זכויות על ההגנה והרחבת ההתפתחות תלאור

אמנות,רגילה ארבע היו בנושא שדנו הראשונות הבינלאומיות שהאמנות הוא טבעי אך

ז,405נבה'ז בועידת בשנת'שהתקבלו ב,1949נבה עיסוקן בינלאומיועיקר הומניטרי .משפט

אל מינימום,לראשונה,קבעוהאמנות כללי עלםשתחולתמספר רק אף,חייליםאינה אלא

מעל שאינם וחיילים בלחימהאזרחים של,שתתפים בשטחה מזוין סכסוך של מקרה בכל

לאמנה החברות מהמדינות בסעיף.אחד נקבע האמורים המינימום כללי המשותף,3בין

ז אמנות ארבעת לבצע,נבה'לכל האמנה חברי על מוחלט היתר,איסור הדברים,בין את

:האמורים

�

"(a) Violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel 

treatment...and torture... 

(c) Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading 

treatment..."�

�

זסעיף לאמנות לשימוש'שלוש גם כמתייחס הבינלאומית בספרות פורש האמורות נבה

בחקירות לשרשמטרתוכאשר.בעינויים היתה המוחלט האיסור זושל נחרץ.תופעה ביטוי

ב למצוא ניתן זו לפרשנות זהביותר לסעיף האדום הצלב של הרשמית :פרשנות

"Of all weapons torture is probably the most cruel and most harmful. Its cruelty needs no 

proof, the injury it does results not only from what it does to the victim, who is often 

forced to violate his conscience and betray his loved ones, but also the torturers 

themselves and to their superiors, and finally to the whole of the country in which 

torture is practiced "406 .  �

הדין מפסקי בסעיףהד,אחד הקבוע האיסור במשמעות בהרחבה בשנת,3נים ,1995ניתן

בעניין ביוגוסלביה מלחמה לפשעי המיוחד הבינלאומי הדין בית של הערעור בערכאת

                                                           
מספר. 405 אמנה א,30כתבי הן.453'בעמ',כרך :האמנות

ז .1 להטבת'אמנת הקרבנבה בשדה המזוינים הכוחות אנשי מבין וחולים פצועים של .מצבם
ז .2 הפצועים'אמנת של מצבם להטבת בים,נבה המזוינים הכוחות אנשי מבין הספינות ונטרפי  .החולים
ז .3 מלחמה'אמנת בשבויי הטיפול בדבר  .נבה
ז .4 מלחמה'אמנת בימי אזרחים על הגנה בדבר  .נבה

אושרו אלה אמנות כי לציין ידייש האו,מדינות188על חברות כל מדינות,ם"ובהן שתי ראה,למעט זה :לעניין

N.S. Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law (Oxford U.P., Oxford,  2nd ed. 1999) p. 57-58.�

406 .Pictet,הערה :וכן38'בעמ,384לעיל

The International Committee of the Red Cross and Torture, 1976 International Review of the Red Cross p.1.�



 

 

407Tadic.הדין בית קבע דין פסק בסעיףאיסוריםהכי,באותו ז3הקבועים נבה'לאמנות

הבי מהמשפט חלק וחלנמהווים המינהגי בכיםלאומי בסכסוכיםכיום העולם מדינות ל

ובמלחמו זה.408תפנימיים דין להבפסק ניתן לא כי אלהאיסורפרנקבע בנסיבותים אף

אישיתוכי,קיצוניות פלילית אחריות מטילים אלה המעניםאיסורים .על

בסעיף שנקבע לזה דומה ז3איסור בנבה'לאמנות  & International Covenant on Civil-נקבע

Political Rightsבשנת לתוקף האדם.1976409שנכנסה זכויות על לעניינינוההגנה הרלוונטית

סעיף במסגרת :International Covenant on Civil & Political Rights-ל7נקבעה

"No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment..."�

:לאמנה)1(10בסעיףכןו

"All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for 

the inherent dignity of the human person". 

הוקמה אלה סעיפים הוראות יישום את לוודא האדםכדי זכויות ועדת האמנה מכוח

(Human Rights Committee).הפרתוע על פרטים ושל מדינות של בתלונות לדון מוסמכת זו דה

הסכמתם,האמנה בהעדר השונים הצדדים את מחייבות אינן החלטותיה אולם

בצ.410המפורשת פירשה בסעיףהועדה הקבוע האיסור את ביותר רחבה יחד,לאמנה7ורה

סעיף מוחלטכאיסו,לאמנה4עם כאשרר אף הוראותיו את להפר ניתן מצויהשלא מדינה

חירום חשודים.במצב חקירת של במקרה גם חלות הסעיף הוראות כי קבעה אף הועדה

אלה מהוראות לסטות אפשרות ואין טרור פעולות של ובביצוע .411בתכנון

איסור הטלת של זו אנושימגמה בלתי יחס ועל עינויים על אכזרי,מוחלט או חזרה,משפיל

בינל ובהכרזות באמנות עצמה שוניםעל בתחומים נוספות כלליות הכרזות.אומיות

נשאו לא אלה התחייבו,לרוב,בינלאומיות של ראויים,תיואופי התנהגות כללי של אלא

האדם זכויות על לשמור כדי להפעילם העולם מדינות ההכרזות,לרוב.שעל או האמנות

                                                           
ראה. 407 זה בעניין נוספים דין הדין73�68'בעמ,364הערהלעיל,Rodleyלפסקי פסק את  ,Prosecutor v. Tadicוכן

Decision on 

The Defense Motion for an Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-94-I-Ar72, 2 Oct. 1995, para. 137.  

מינהגי. 408 בינלאומי כמשפט עינויים על האיסור של מעמדו שאלת זה-לעניין פרק בהמשך דיון .ראה

409 .Rodley,53'בעמ,403הערהלעיל�55.

ומורגןוכןשם. 410 .65�64'בעמ,25הערהלעיל,אבנס

מיוחד. 411 פירוש במסגרת לסעיפיםזאת ומורגן:לאמנה10-ו7שניתן כן.65�64'בעמ,24הערהלעיל,אבנס כמו
ישראל1998באוגוסט ידי על בחקירות בעינויים לשימוש ביחס הועדה לדו,קבעה לנדוי"בהתאם ועדת יכח

הראש על שק חבישת כגון פיזיים באמצעים סעיף,השימוש של הפרה מהווים שינה ומניעת .הלאמנ7טלטול
קבעה ישראל,הועדה מדינת של הקשה הביטחוני מצבה ציון ה,תוך עינוייםאיסורכי ולאעל מוחלט איסור הוא

אותו להפר נתוניםניתן ומצב זמן הישראלי.בכל בדין הסוגיה הסדר בחינת במסגרת נדון הועדה של זו .בקביעה



 

 

בל יחס במתן או בעינויים חלק לקחת שעלולים מקצוע לבעלי אנושימתייחסות משפיל,תי

אכזרי וכו,משפטנים,רופאים:כגון,או כןכ.412'שוטרים המטילות,מו הוראות קיימות

ספציפיים בתחומים אדם זכויות על להגן שמטרתן באמנות דומה על:כגון,איסור הגנה

וכו ילדים אלה.413'זכויות והכרזות אמנות על בעינוייםעלאיסורנקבע,נוסף שימוש

ארוכה אזוריותבשורה בינלאומיות אמנות הבאשל הפרק בתת נבחן .אותן

הקובעות .ד אזוריות בינלאומיות באמנות בעינויים שימוש על איסור קביעת

האדם זכויות על כללית  הגנה

האדם זכויות בדבר עולם באי לכל ההכרזה בינלאומיות,לאחר אמנות של שורה ,נקבעה

בהכרז שנקבעו הזכויות על להגן הראשונה.השמטרתן האזורית זכויותהאמנה על להגנה

ב,האדם האדםהיתה1950שנתשהתקבלה זכויות על להגנה האירופית -414האמנה

European Convention on Human Rights and Fundamental freedoms.זו מיועדת,באמנה שהיתה

אירופה מערב למדינות כיום,במקור הקימה.415מדינות40חברות זו המועצהאמנה את

אדם לזכויות האירופי הדין בית ואת האדם,האירופאית זכויות על להגנה .כאמצעים

על באמנה החברות מדינות ידי על או אנשים ידי על המוגשים בתלונות דנים אלה מוסדות

החברות המדינות ידי על האמנה ה.הפרת ידי על שהוקם מהמנגנון  International-להבדיל

Covenant on Civil & Political Rights,האירופי הדין בית החלטות כי קבעה האירופית האמנה

באמנה החברות את מחייבות אדם מקרהלזכויות בכל לדיון הסכמתם נדרשת ולא

.416ומקרה

הבינלאומית באמנה הקיים לאיסור סעיף,בדומה שימוש3אוסר על האירופית באמנה

ומשפיל אנושי לא יחס ועל :בעינויים

�

                                                           
למשל.412 :כך

UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (ECOSOC Res. 663 C (XXIV)) 31 July 1957; Code of 

Conduct for Law Enforcement Official (General Assembly Res. 34/169) 19 Dec. 1979; Principles of Medical Ethics 

Relevant to the Role of Health Personnel, Particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees Against 

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (General Assembly Res. 37/142) 19 Dec. 1982; 

The Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment (General 

Assembly Res. 43/173) 1988.    

למשל. 413 עם2סעיף,כך השמדת של הפשע מניעת בדבר  The Convention on the Prevention and Punishment of:לאמנה

the Crime of Genocide (1948) (General Assembly Res. 260 A (III) 9 Dec. 1948.,סעיף זכויות37וכן לשמירת לאמנה

מצויה..The Convention on the Rights of the Child (1989) (General Assembly Res. 44/25 20 Nov. 1989:ילדה נוספת הגנה

הגזעית האפליה לביטול באמנה  The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial:גם

Discrimination (1965) (General Assembly Res. 2106 A (XX) 21 Dec. 1965.37–ו5בסעיפים. 

414 .224�213 U.N.T.S. 222, 

415 .Rodley,56'בעמ,405הערהלעיל.

ומורגן. 416  A. Boulesbaa, Theוכן11-12'בעמ,393הערהלעיל,Burgers & Daneliusוכן,3פרק25הערהלעיל,אבנס

U.N. Convention on Torture and the Prospects for Enforcement (Martinus Nijhoff, The Hague,  p.1999) p. 118- 126.



 

 

"No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or 

punishment". 

�

איסור של למשמעותו ביחס תביעות במספר דנה האדם לזכויות האירופי הדין בית פסיקת

האיסור.417זה של האבסולוטי אופיו את אחת לא מדגישה זו ניתן,פסיקה לא להפראשר

חיגםואות מלחמהבשעת או הוראת,רום על בהסתמך ,למשל,כך.לאמנה15סעיףוזאת

בענייןב הדין השאלה.Tomasi v. France418פסק ב:נדונה להשתמש ניתן עינוייםהאם

חירום משטר של בתקופה בטרורבחקירות מלחמה ידי.או על נעצר העותר מקרה באותו

טרור לארגון בהשתייכות כחשוד צרפת חק,ממשלת נגרמובמהלך פציעותעותרלירתו

ב חוקריו לו שנתנו ממכות כתוצאה החקירה14-שטחיות של הראשונות נציגי.השעות

טענו עת,צרפת באותה בקורסיקה ששררו המיוחדות הנסיבות החשדות,כי חומרת

קטלניתל טרור בהתקפת לחשודוה,השתתפות שנגרם הקל המקרה,נזק את מוציאות

סעיף ה.לאמנה3מתחולת וקבעדיןבית הטענה את :דחה

�

"The requirements of the investigation and the undeniable difficulties inherent in the 

fight against crime, particularly with regard to terrorism, cannot result in limits being 

placed on the protection to be afforded in respect of the physical integrity of 

individuals" 

�

דומה בסעיףבדבר,מסקנה הקבוע האיסור האירופינית,3מוחלטות הדין בית ידי על נה

נוספים דין פסקי במספר האדם ניתן.לזכויות בסוגיה המרכזיים הדין מפסקי בפרשתאחד

Chahal v. United Kingdom419.כנג הודי אזרח עתר מקרה בריטניהבאותו ממשלת החלטת ד

העותרלטענת.הודוללגרשו של היה,ו בארגואשר הודוקיצוניןפעיל ממשלת נגד ,הפועל

להודו לגרשו לבריטניה שימושוזאתאסור יעשה שם שבחקירתו הממשי הסיכון בשל

ובעינויים פיזיים טענה.באמצעים בריטניה העותרפעילשממשלת של בדלניותו בארגון

ח בוהיותו ואלימות טרור מעשי בתכנון במעורבות של,מצדיקים,בריטניהשוד מטעמים

בטרור ומאבק לאומי בטחון הגירוש,שיקולי העותר,את של האמורה טענתו אף בית.על

הכיר האירופי זה,הדין לגרוםהעותרשבסכנות,במקרה בילבעלול הלאומי .בריטניהטחון

זאת וקבע,עם הדין בית במקר,חזר גירושכי של שיגורש,ים שאדם ממשי חשש יש כאשר

נגדו שיופעלו בסכנה יהיה האמנה אחרעינוייםממדינות משפיל יחס וזאת,או לגרשו אין

למעורבותללא טרורוקשר מעשי של ובתכנון בביטחוןבביצוע האפשרית ולפגיעתו

                                                           
ראה. 417 זה בעניין :להרחבה

F.G. Jacobs & R.White, The European Convention on Human Rights (Clarendon Press, Oxford, 2nd ed. 1996) Section 5;  

L.Cameron, National Security and The European Convention on Human Rights (Clarendon Press, The Hague, 2000)  p. 

265-276.�

418 .Tomasi v. France ,115פסקה,299הערהלעיל

419 .Chahal v. U.K. 23 E.H.R.R.1413 (1996)78פסקה.



 

 

פי.הלאומי באמצעים לשימוש האיסור של המוחלט מהאופי נובעת זו בחקירהמסקנה זיים

ה בית שקובע :דיןכפי

�

"The court is well aware of the immense difficulties faced by states in modern times in 

protecting their communities from terrorist violence. However, even in these 

circumstances, the convention prohibits in absolute terms torture or inhuman or 

degrading treatment or punishment, irrespective of the victim's conduct..."�

שימוש על נוספותבעינוייםהאיסור אזוריות אמנות במספר ,1981תבשנ,כך.נקבע

זו.Charter on Human Rights and People’s RightsAfrican420-ההתקבלה ע,באמנה לשנחתמה

האפריקאי53מתוך51ידי האיחוד בארגון החברות בסעיף,421המדינות :כי5נקבע

 

"Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human 

being and to the recognition of his legal status. All forms of exploitation and 

degradation of man particularly slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman or 

degrading punishment and treatment shall be prohibited."�

�

האיסלאמית ההכרזה במסגרת שנה באותה נקבע במהותו דומה עלאיסור זכויותלהגנה

זאת.422האדם האירו,הכרזה האיסלאמית המועצה ידי על 7בסעיף,אסרה,פיתשנקבעה

ב,להכרזה שימוש כל אחרעינוייםעל משפיל ביחס או,או מידע למסור אדם לאלץ כדי

כלשהי לפעולה .להסכים

נוספת חשובה אזורית ב,אמנה שימוש על איסור פיזייםעינוייםהקובעת ובאמצעים

ריקה,בחקירות בקוסטה אמריקה יבשת מדינות ידי על זו.נקבעה  American-ה,אמנה

Convention on Human Rightsל,1969423משנת אמריקה36-מיועדת מדינות25,כיום.מדינות

לאמנה צד האדם.424מהוות זכויות בדבר עולם באי לכל להכרזה האמנה,בדומה

אדם הוא באשר האדם זכויות על להגנה מיועדת הסעיף5סעיף.האמריקאית הוא לאמנה

לעניינו :הרלוונטי

�

"Every person has the right to have his physical, mental, and moral integrity respected... 

no one shall be subjected to cruel, inhuman, or degrading punishment or treatment. All 

                                                           
420 .21 I.L.M. 59,60 (1982).

421 .Rodley,חירוםלדיון.56'בעמ,405הערהלעיל במצבי אפריקה במדינות ויישומה האמנה השפעות על תוך,מעניין

בזימבבוא הסוגיה של המשפטי ההסדר בחינת על  J.Hatchard, Individual Freedoms & State Security in:ראה,הדגש

the African Context- the Case of Zimbabwe  (Baobab Books, Hararee,1993)  p. 73-83.

422 .Burgers & Danelius,11'בעמ,393הערהלעיל.

423 .OEA/Ser.L/V/II.23 doc. 21 (English) Rev., 17 December 1970, at 50.

424 .Rodley,56'בעמ,405הערהלעיל.



 

 

persons deprived of their liberty shall be treated with respect for the inherent dignity of 

the human person." 

�

קובע27סעיף ה,לאמנה האיסור בסעיףכי ואבסולוטיהינו5קבוע מוחלט קובע.איסור כן

מלחמהכי,הסעיף של במצב אף הסעיף מהוראות לסטות ניתן כל,לא או לציבור סכנה

באמנה החברות המדינות של העצמאות או הביטחון על המשפיע אחר חירום בשנת.מצב

מדי1985 של נוספת ועידה אמריקהכונסה יבשת למנוע,נות בעינוייםבמטרה שימוש

בבחקירות המשתמשות מדינות בחקירותולהעניש הניסיונות.עינויים אחד נעשה זו בועידה

ל בחקירותהראשונים בעינויים שימוש על בינלאומיתאסור ורקבאמנה אך שדנה מיוחדת

זה העבודה,425בנושא של הבא בחלק נבחן .אותה

                                                           
ראה. 425 זה שימוש,שם,356הערהלעיל,קפלןלעניין על האוסרות ספציפיות לאמנות המתייחס הפרק בתת דיון וכן

בחקירותבעינ .ויים



 

 

שימוהאיסור .3 בעינוייםעל ספציפיותבש  אמנות

 רקע .א

ב שימוש על האיסור הטלת בחקירהבועינוייםלמרות אנושי ובלתי משפיל בשורה,יחס

השנייה העולם מלחמת מסוף החל בינלאומיות אמנות של המשיכה,ארוכה זו תופעה

רבות במדינות שימוש.426להתקיים על בינלאומיים ארגונים של דיווחים אחת לא הגיעו כך

קשים פיזיים באמצעים הבשיטתי בשנות העולם ממדינות משליש מדינותעם.427'80-יותר

מדינות בעיקר נמנו טוטליטאריאלה משטר אמריקה:כגון,בעלי ומרכז דרום ,428מדינות

צ פינושה'ובמיוחד גנרל של הצבאית ההפיכה לאחר אפריקה,ילה ערב,דרום מדינות

הקומ הגוש עג.ניסטיוומדינות נרחבמצב ציבורי ללחץ הוביל זה תנועות,ום של בעידודן

אדם זכויות על להגנה אמנסטיןוביניה,בינלאומיות ללחימה,ארגון עולמי מסע על שהכריז

בשנת .1972429בעינויים

האו .ב של הכללית האסיפה וההכרזה"פעולות עינויים על איסור להטלת ם

עינויים למניעת

הנרחב הציבורי הלחץ לדיוןועלהה,בעקבות העינויים בינלאומייםנושא ובעיקר,בארגונים

ה,ם"באו שנות במהלך שונות הזדמנויות השנים.'70–במספר האסיפה,1975�1973בין דנה

האו של פעמים,ם"הכללית באמצעים,מספר ושימוש עינויים על איסור הטלת בנושא

בחקירות ע.פיזיים מדיווחים רבה במידה הושפע זה באמצעיםדיון והשימוש העינויים ל

בצ ביותר קשים תקופה,ילה'פיזיים באותה לשלטון שעלה פינושה גנרל ידי במהלך.על

וקראו בעינויים השימוש את שגינו החלטות מספר הכללית האסיפה קיבלה אלה דיונים

האדם זכויות שמירת על שיקפידו שונים בתחומים מינימליים סטנדרטים .430לקביעת

                                                           
הדו. 426 את ראה זה בנושא"בהקשר האדם זכויות אירגוני של הרבים הערהלעיל,Torture in the Eightiesובעיקר,חות

לציין.שם,23 יש כן בארה,כמו שונים ממשלתיים גופים וכן בינלאומיים ארגונים דו"כי מפרסמים חות"ב

זה בהקשר והשפ.תקופתיים אלה ארגונים בארהלפירוט ראה"עותיהם .שם,356הערהלעיל,קפלן:ב

.שם. 427

פרופ. 428 של מאמרו את ראה זה של Rodley'בהקשר הביקורת לשימוש Ligia Bolivarומאמר שניהם המתייחסים

אמריקה בדרום בחקירות פיזיים :באמצעים

N.S. Rodley "Torture and Conditions of Detention In Latin America" The UN Rule of Law and the Unprivileged in Latin 

America (Editors J.E. Mendez, G. O'Donnell and P. S. Pinheiro, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1999) p. 

25. 

Ligia Bolivar O. "Comments on Rodley" The UN Rule of Law and the Unprivileged in Latin America (Editors J.E. Mendez,        

G. O'Donnell and P. S. Pinheiro, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1999) p. 42. 

10-14'בעמ,393הערהלעיל,Burgers & Daneliusוכן20-21'בעמ,405הערהלעיל,Rodley,שם. 429

430 .Rodley,וכן20-27'בעמ405רההעלעילBurgers & Danelius,את,13-16'בעמ,393הערהלעיל זה בהקשר ראה

האו של הכללית האסיפה זו"החלטות מתקופה :ם

UNGA resolution 3059(XXVIII), 2 Nov. 1973 

UNGA resolution 3218(XXIX), 6 Nov. 1974� �



 

 

לשיאםמאמצים הגיעו בעינויים השימוש בתופעת להלחם הכללית האסיפה של אלה

האובה,1975בשנת של הכללית האסיפה אחד"קבלה פה על,431הכרזהם הגנה שמטרתה

אכזרי טיפול או ענישה כל או לעינויים חשוף להיות שלא האדם של אנושי,זכותו לא

ז.ומשפיל הכרזה של מפותהיומטרתה באופן לאסור בעינוייםה השימוש את וברור רש

זה בנושא העולם למדינות מנחים קווים ולקבוע בחקירה פיזיים ההכרזה.ובאמצעים

רבה,מתבססת ו,במידה האמנות סעיפי של ההוראות הכלליותעלעל ובעיקר,ההכרזות

וסעיף5סעיף האדם זכויות בדבר עולם באי לכל  International Covenant on Civil-ב7להכרזה

& Political Rights.מהי לראשונה לקבוע מנסחיה של בניסיון היה זו בהכרזה החידוש עיקר

המושגים של ".Cruel, Inhuman or Degrading Treatment"ו"Torture"המשמעות

עינויים1סעיף של המשפטי המושג את לראשונה להגדיר מנסה :להכרזה

�

"1. For the purpose of this declaration, torture means any act by which severe pain or 

suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted by or at the 

instigation of a public official on a person for such purposes as obtaining from him 

or him or a third person information or confession, punishing him for an act he has 

committed or is suspected of having committed, or intimidating him or other 

persons. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or 

incidental to, lawful sanctions to the extent consistent with the Standard Minimum 

Rules for the Treatment of Prisoners". 

נוספים עקרונות מספר וקובעת לעינויים ההגדרה בקביעת מסתפקת אינה ,ההכרזה

נוספות בינלאומיות אמנות לבין בינו הגומלין וליחסי האיסור של לאופיו המתייחסים

האדם זכויות על .המגנות

קוב2סעיף אכזרית,עלהכרזה אחרת פגיעה או עינוי המהווה מעשה כל אנושית,כי בלתי

כעבירהי,ומשפילה האובהפוגעתחשב מגילת של וכהפרה האדם לכל"כבודו וההכרזה ם

האדם זכויות בדבר העולם :באי

2. "Torture constitutes an aggravated and deliberate form of cruel, inhuman and 

degrading treatment or punishment".�

האיסור3סעיף כי הקביעה על שוב חוזר אחריםועלעינוייםעללהכרזה מעשים עשיית

מוחלט,אכזריים הינו בחקירות ומשפילים אנושיים קובע.לא לאמנות,הסעיף בדומה

בחנו אותן אחרות זה,לעילבינלאומיות איסור להפר ניתן לא חריגותגםכי כגון,בנסיבות

אחר חירום מצב כל או מלחמה .מצב

                                                           
431 .UNGA resolution 3452(XXX), 9 Dec. 1975..



 

 

אחרים קובעיםבסעיפים צעדים,לראשונה,הכרזה של לבצעשורה המדינות חייבות ,אותם

האמנהוזאת הוראות את ליישם :כדי

הציבור5סעיף .1 עובדי של הכשרתם כי קובע החוק,להכרזה באכיפת ,המעורבים

האיסור של לימוד ומעשיםעלתכלול בעינויים אנושיים,אכזרייםשימוש לא

אחרים הסעיף.ומשפילים קובע כללים,כן במסגרת אלה איסורים לכלול יש כי

החוק באכיפת העוסקים ציבור לעובדי  .והוראות

התאמת6סעיף .2 על לפקח מדינה כל על חובה והתנאיםןמטיל החקירה שיטות של

במעצר חשודים מוחזקים בהכרזה,בהם הקבועים  .לעקרונות

פ .3 סעיףעל של,להכרזה7י מעשים פלילית כעבירה להגדיר מדינה כל על חובה

אכזריים מעשים או אחרים,עינויים ומשפילים אנושיים עבירותהעובראדם,לא

משמעתייועמדאלה או פלילי סעיף,לדין הוראות פי  .10על

קובעים9-ו8סעיפים .4 כלחובהשלהכרזה להתלונןמדינהעל אדם לכל עללאפשר

ול ההכרזה הוראות רציניהפרת באופן האמנהחקור הפרת על תלונה  .כל

סעיף .5 פי מדינה,ההכרזל11על כל על שנפגעחובה שהוכח אדם כל לפצות

אכזריים אחרים מעשים או מעינויים ומשפילים,כתוצאה אנושיים  .לא

קובע12סעיף .6 אוכי,להכרזה בעינויים משימוש כתוצאה שהושגה אמרה תוךכל

אכזריים באמצעים שימוש לא,כדי ומשפילים אנושיים הליךהקבילתהיהלא בכל

אחר אדם כל או אמצעים אותם הופעלו נגדו האדם כנגד .משפטי

ההכרזה קבלת נוספת,בעת החלטה העקרונותאשר,התקבלה מימוש את להבטיח נועדה

בהכרזה זו.432שנקבעו הכלליתשהתקבלה,החלטה האסיפה ידי האועל מבקשת,ם"של

האומ ההגנה"ועדת על המופקדת אדםם זכויות בעל עיקרייםלנקוט צעדים ,האחד:שני

ההכרזההגדרת יישום על לפיקוח עלעריכת,והשני,אמצעים להגן המיועד עקרונות מסמך

האוההורתה,במקביל.עצורים של נוספות לועדות לכונן"אסיפה לרופאיםם אתי קוד

הציבורדומיםהתנהגותיכללולקבוע החוקנוספיםלעובדי אכיפת על יישוםהאחראים ועל

האמורה ההכרזה .הוראות

הליך לתחילת הביאו הכללית האסיפה של אלה קביעתהחלטות שמטרתםשל כללים

בהכרזה הקבועים העקרונות שוניםיישום בינלאומיים למסמכים למשל.בהתייחס ,כך

הרפ האתיים הקודים להשתתףונקבע,ואייםבמסגרת רפואי צוות אנשי על האוסרים כללים

ל או לעינויים לסייע אכזריאו ומשפיל,טיפול אנושי נוספים.לא אתיים המיועדים,קודים

אלה הוראות דין,ליישם לעורכי ביחס גם ההכרזה בעקבות ולעובדיל,נקבעו משפטנים

החוק לאכיפת האחראים .433ציבור

                                                           
432 .UNGA resolution 3453(XXXI), 9 Dec. 1973.

הבאים.433 הקודים את היתר בין :ראה

� Code of Conduct for Law Enforcement Official (General Assembly Res. 34/169) 19 Dec. 1979; Principles of Medical 

Ethics Relevant to the Role of Health Personnel, Particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees 



 

 

הא ועדת פעלה ל"ובמקביל עלהגנם האדםה ההכרזה,זכויות להוראות וניסחה,בהתאם

אכזריתאת התנהגות או ענישה של אחרות ושיטות עינויים כנגד אנושית,האמנה לא

זו434ומשפילה עבודה של הבא בפרק נבחן .אותה

אכזרית .ג התנהגות או ענישה של אחרות ושיטות עינויים למניעת לא,האמנה

ומשפילה אנושית

משנת,1984בשנת שנמשכה ארוכה ניסוח עבודת הבינלאומית,1977לאחר האמנה נקבעה

אכזרית התנהגות או ענישה של אחרות ושיטות עינויים ומשפילה,נגד אנושית  The(לא

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment(435.

התבססה זו לאמנהכפ,אמנה במבוא שנקבע משנת,י האמורה הכרזה הוראות ,1975על

אדם5סעיף זכויות בדבר עולם באי לכל  & International Covenant on Civil-ל7סעיף,להכרזה

Political Rightsהאו55וסעיף האמנהכינקבעלאמנהבמבוא.ם"למגילת לקדםהואתפקיד

הלחימה אחרותבאת ובשיטות אכזריתעינויים התנהגות או ענישה אנושית,של לא

:ומשפילה

�

"... Desiring to make more effective the struggle against torture and other cruel inhuman 

or degrading treatment or punishment throughout the world." 

�

ההיא,סעיפים33הכוללת,האמנה ביותר המקיפה המשפטית לשאלההאמנה מתייחסת

ב שימוש מגדיר1סעיף.בחקירהעינוייםשל הבא'עינויים'לאמנה :באופן

�

"... any act whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such 

purposes as obtaining from him or third person information or a confession... when 

such pain or sufferings is inflicted by or at the instigation of or with the consent or 

acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does 

not include pain or suffering arising only from, inherent or incidental to lawful 

sanctions." 

  �

ענישה2סעיף של אחרות ובשיטות בעינויים שימוש על האיסור מוחלטות את קובע לאמנה

אכזרית התנהגות בחקירות,או ומשפילה אנושית קובע.לא חריגות,הסעיף בנסיבות אף כי

מלחמה של ובמצב אחר,ביותר חירום מצב או פוליטית יציבות הצדקה,אי כל אין
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האו. 434 של נוספות ההכרזה"לפעולות בעקבות האם,ם שיבדוק שאלון של ניסוח הוראותובכללן את מיישמת מדינה

ראה,ההכרזה נוספות והחלטות עינויים כנגד הכרזות .45�37'בעמ,405הערהלעיל,Rodley:עידוד

אמנה. 435 ב(249'בעמ31כרך,1039כתבי ).4.8.91-אושררה



 

 

בעינויים ק.436להשתמש לכך הסעיףבנוסף לא,ובע מוסמכת רשות של צו או פקודה כי

עינוייםמצדיקים .הפעלת

הוראה3סעיף קובע בהכרזה,חדשהלאמנה קיימת עלשאינה שנסקרו האמנות ובמרבית

לעיל להסגירהאוסרת,ידנו או לגרש מדינות להניחלמדינהעל סביר יסוד ויש במידה אדם

לעינויים צפוי יהיה הוא זו .שבמדינה

על8-ו4סעיפים כי וכיותמדינהקובעים עינויים על הפלילי בדין חמור איסור לקבוע

אחרות למדינות הסגרה ברות להיות צריכות אלה קובעים7-ו5,6יםסעיפ.עבירות ,לאמנה

מוטלתכי מדינה כל עינוייםעל המבצע אדם כל לדין להעמיד לא,חובה והוא במידה

אחרת למדינה .מוסגר

בהכמ הקבועות ההוראות על האמנה חוזרת כן עובדי,כרזהו את לחנך מדינות המחייבות

החוק אכיפת במערך ו,הציבור האמורים האיסורים פיקוחבבדבר של מנגנונים ,הקמת

אלה עבירות על תלונות לבדיקת וחקירה .ביקורת

באמנה נקבע אמ,כן לאנגבתהשהריכי בעינויים שימוש לפצותכראייהתשמשתוך יש וכי

מעינויים כתוצאה שנפגע .אדם

בין16סעיף מבחין אכזרית"לבין"עינויים"לאמנה התנהגות של אחרות אנושית,שיטות לא

אכזרית."ומשפילה התנהגות ולמנוע לנסות אחריות מדינה כל על מטיל זה לא,סעיף

ומשפילה זאת.אנושית התנהגות,עם של זה סוג על מחיל אינו הכלליםהסעיף כל את

לעינויים ביחס ה.האמורים לכך אלהיהסיבה התנהגויות להגדיר הקושי סותר.א זה ,סעיף

אחרות,לכאורה באמנות המצויות של,הוראות במקרים לטיפול בהקשר בחנו אותן

אכזרית ומשפילה,התנהגות אנושית זו.לא סתירה למנוע קובע)2(16סעיף,כדי לאמנה

ההגנ,במפורש שכברכי ההגנות את לחזק רק אלא לגרוע באה אינה האמנה שמעניקה ה

אכזרי יחס על האוסרות הלאומי בדין או הבינלאומי במשפט אנושי,קיימות בלתי

משמעות.437ומשפיל השימושהעל שאלת על והשפעתם הללו ההגדרות בין הבדלים

הבא בפרק נדון בחקירות פיזיים .באמצעים

העיקרית האמנמטרתה אכזרי,כאמור,אינההשל יחס על או עינויים על איסור הטלת

משפיל או אנושי הינם.בלתי אלה איסורים הבינלאומי בדין כי הנחה מתוך יוצאת האמנה

ידי,מוחלטים על אלה איסורים לחזק היא מטרתה פיקוחתקביעועיקר אשר,מנגנוני

העקרונות של יישומם את לוודא מכוחהוקמהכךשםל.438באמנההקבועיםמטרתם

עינויים נגד ועדה יישום,).Committee Against Torture)C.A.T-ה,האמנה את לבחון שמטרתה

עליה החתומות במדינות סמכויות.האמנה זו האמנה,לועדה דו,מכוח חות"לבחון

לה באמנה,המוגשים החברות במדינות חקירות וכן,לבצע אלה חקירות לביצוע המסכימות

                                                           
436 .Rodley,84'בעמ,405הערהלעיל;Burgers & Danelius,וכן124'בעמ,393הערהלעילBoulesbaa,416הערהלעיל

.78'בעמ

437 .Burgers & Danelius,סעיף.150'בעמ,393הערהלעיל הוראת את זה בהקשר הוראה,לאמנה)2(1ראה הקובע

עינויים על לאיסור ביחס .38�37'בעמ,416הערהלעיל,Boulesbaa:דומה



 

 

ב אולדון מדינות של מסוימיםיחידיםתלונות אנשים דו.כנגד מפיקה זו תקופתי"ועדה ח

האמנה יישום את דו439הבוחן פיזיים"וכן ובאמצעים בעינויים שימוש על מיוחדים חות

מסוימות במדינות חסויות.440בחקירות אמנם נותרות הועדה ביוזמת שנעשו אולם,חקירות

בדו מוצגות החקירות ה"סיכומי שלחות הכללית האסיפה בפני המובאים תקופתיים

ידי,נציין.441ם"האו על שנקבעו המנגנונים יעילות על מועטה לא ביקורת קיימת כי

על.האמנה האמנה הוראות קיום את לכפות היכולת בחוסר בעיקר מתמקדת זו ביקורת

באמנה שנקבעו האכיפה מנגנוני של ובחולשה אותה מיישמות שאינם .442מדינות

אכזריתאמ .ד ענישה או עינויים למניעת אזוריות ומשפילה,נות אנושית בלתי

אכזרית התנהגות או ענישה של אחרות ושיטות עינויים למניעת אנושית,האמנה לא

רבה,מהווהומשפילה בסוגיה,במידה בטיפול מפנה קובעתכיווןנקודת ,לראשונה,שהיא

ברורים האמורותכללים בתופעות התקבלוותבעקב.לטיפול זו אמנותאמנה שתי

אזוריות את,בינלאומיות ברובשאימצו שנקבעו והכללים האמנההעקרונות הוראות

בסוגיה לטיפול נוספות הוראות מספר והוסיפו הראשונה.האמורה  -443Inter-ה,האמנה

American Convention to Prevent and Punish Torture,האמר המדינות ארגון ידי על יקאיותנקבעה

בשנת בשנת.בקולומביה1985ונחתמה שהתקבלה השנייה אמנהההיתה1987האמנה

זה444האירופית  European  Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or-ה,בעניין

Degrading Treatment or Punishment.

האמריקאית העול,האמנה האמנה לאחר יחסית קצר זמן כללים,מיתשנחתמה קובעת

העולמית באמנה שנקבעו לאלה דומים אכיפה להגבלות,למשל,כך.445ומנגנוני בדומה

העולמית באמנה בעינויים,446שנקבעו שימוש על האיסור כי האמריקאית האמנה קבעה

הקיימות הנסיבות בכל וחל מוחלט לכך.הינו על,בהמשך התחייבויות מטילה האמנה

ה למיגור לפעול .עינוייםמדינות

האמנות שתי בין הרב הדמיון מרכזיים,למרות הבדלים מספר ביניהן :447קיימים

עינויים )1 למושג יותר רחבה הגדרה קובעת האמריקאית .האמנה

                                                                                                                                                                      
438 .Burgers & Danelius,1'בעמ,393הערהלעיל.

למשלח"לדו. 439 ראה אלה תקופתיים  L. Holmstrom, Conclusions and Recommendations of the UN Committee Against:ות

Torture (1993- 1999)  (Marinus- Nijhoff Publishers, The Hague, 2000)

ה,נציין. 440 דו CAT-כי מספר מיוחדים"הוציאה ספציפיות,חות מדינות למשל.שעניינם טורקיהח"דו,כך על מיוחד

בשנת1993בשנת ראה.1996ומצרים זה ומורגןלעניין .66'בעמ,25הערהלעיל,אבנס

.שם. 441

442 .Boulesbaa,5-ו4פרקים,416הערהלעיל.

443 .OAS Treaty Series, No. 67 OEA/Ser. A/42 (SEFT) 

444 .European Treaty Series, No. 126.

האמנה. 445 של ראה,לסקירה וחולשותיה החזקות נקודותיה .שם,356הערהלעיל,קפלןעל

ומורגן. 446 .67'בעמ,25הערהלעיל,אבנס

447 .Rodley,51'בעמ,405הערהלעיל�52.



 

 

זרות )2 מדינות לתושבי יותר רחבה הגנה מקנה האמריקאית של,האמנה בהיבט

בעינויים כנגדם להשתמש העלולות למדינות הסגרתם  .מניעת

משמעותייםלמרות )3 חדשים אכיפה מנגנוני קובעת אינה האמריקאית שהאמנה

האמנה הוראות של,ליישום נוספות ואמנות שהאמנה בכך להתחשב שיש הרי

אמריקה מדינות על)OAS(ארגון ההגנה על הפיקוח לגופי יחסית רב כוח מקנות

האדם העולמי,זכויות האמנה ידי על המוצעים הפיקוח במנגנוני .448תבהתחשב

מתמקדת האירופית העולמית,האמנה ומהאמנה האמריקאית מהאמנה בקביעת,יותר

האמנה הוראות ליישום מ.449מנגנונים אלה היתר,יםתבטאמנגנונים ועדהבהקמת,בין

האמנהבינלאומית של יישומה זו).CPT(לבדיקת בדיקותועדה לאמבצעת ביקורים ידי על

המדינמתוכננים בכל מעצר באמנהבבתי החברות אינן.ות אלה ביקורים מסקנות

לפירסום,מתפרסמות לבקשה יש כאשר או הביקורת נערכת בה המדינה של באישורה אלא

הועדה מחברי שלישים שני של רוב דו.זה הועדה מגישה של"כן השרים למועצת שנתי ח

באמנה החברות אירופה לפיה.450מדינות חדשה גישה מציגה זו להב,ועדה אתכדי טיח

יותר הדוק בפיקוח צורך יש האמנה עקרונות ביקורת.יישום מערך ידי על נעשה זה פיקוח

באמנה החברות השונות במדינות פיקוח הדוקבדיקהמערכת.וביקורי פיקוח מאפשרת זו

יישו על ואמין רב מידע קבלת ומבטיחה בשטח האמנה הוראות יישום האמנהםעל

בה החברות הכללית,נציין.במדינות האמנה במסגרת גם עלתה זה מנגנון לשלב הצעה ,כי

ובהם אירופה מדינות של שונים נציגים ידי נדחתה,Berrier-וGautierעל זו הצעה אולם

דבר של האו.451בסופו ידי על הוקמה האחרונות שינוי"בשנים את לבחון שנועדה ועדה ם

העולמית לזה,האמנה דומה בדיקה מנגנון לקבוע האירופיוכן במודל .452הקיים

אכזרי .4 ויחס בעינויים שימוש על האיסור של המשפטי או,מעמדו אנושי בלתי

הפרתו ומשמעות  משפיל

 
אכזרי וביחס בעינויים שימוש על האיסור מקורות את שבחנו משפיל,לאחר או אנושי בלתי

הבינלאומי הפומ,במשפט הבינלאומי במשפט המשפטי מעמדו את בקצרה בינבחן

הפרתו לעיל.ומשמעות שראינו כי,כפי היא כיום המשפטנים מרבית בקרב הרווחת הדעה

המנהגי הבינלאומי המשפט של נורמה מהווה האמור בדעה.453האיסור התומכות החלטות

בינלאומיים משפט בתי ידי על התקבלו רבות454זו במדינות משפט בתי ידי למשל.ועל ,כך

                                                           
.53�52'בעמ,שם. 448

ומורגן. 449 .68�67'בעמ,25הערהלעיל,אבנס

450 .Jacobs & White,67'בעמ,417הערהלעיל�68.

451 .Burgers & Danelius,29-30'בעמ,393הערהלעיל.

ומורגן. 452 .68'בעמ,25הערהלעיל,אבנס

.74�62'בעמ,405הערהלעיל,Rodley;62'בעמ,שם. 453

לעיל. 454 בסעיף,ראה הקבוע האיסור של בהיותו ז3דיון הדין'לאמנת ופסק המנהגי הבינלאומי מהמשפט חלק נבה

בעניין  .שם,407הערהלעיל,Tadicהמנחה



 

 

ש456ובאנגליה455ב”בארה שונותהתקבלה מערכאות החלטות של באיסור,ורה המכירות

המינהגי הבינלאומי מהמשפט כחלק הבינלאומי.זה מהמשפט חלק הוא זה שאיסור כיוון

ישיר,המינהגי באופן המדינות כל על חל בינלאומית,הוא באמנה לחברותם קשר .ללא

ההסכמי הבינלאומי המשפט מכוח עליהם גם חל מדינותכ,למעשה,כך.457האיסור ל

אכזרי יחס ועל בעינויים שימוש על המוחלט לאיסור כפופות ומשפיל,העולם אנושי .בלתי

פי על מההסכמים רק לא נובע עינויים על האיסור רבים משפטנים של לדעתם לכך בנוסף

המנהגי הבינלאומי ומהמשפט השונות גם,האמנות מהווה ,כלומר.Jus Cogens458אלא

נורמ הוא זה לערעוראיסור ניתנת שאינה הפומבי הבינלאומי המשפט של על כי.ת נציין

מופעל אינו שהאיסור כיוון כי סבורים מסויימים משפטנים כאשר ויכוח קיים זה בהקשר

כ מעמד לו ואין המנהגי הבינלאומי מהמשפט חלק מהווה אינו לטענתו.Jus Cogens459הוא

פרופ שהאיסור'של העמדה את נאמץ אם אף הואשלף בעינויים שימוש איןJus Cogensעל

הנסיבות בכל אסור יהיה בחקירה פיזיים באמצעים שימוש כי לקבוע כדי בכך

פרופ.460האפשריות מעלה זה ה'במקרה כי המוכיחות אפשריות טענות שלוש  Jusשלף

Cogensשימוש לאפשר ניתן בזכותן אשר הפלילי במשפט קיימות הגנות שולל אינו

פ לקדושתבאמצעים האדם כבוד בין נמנע בלתי עימות נוצר בהם במקרים בחקירה יזיים

בחקירות מסויימים פיזיים באמצעים שימוש או ה.החיים כי היא הראשונה  Jusהטענה

Cogensאפשרי חריג של קיומו שולל הוא אין אך עינויים בדבר האיסור לגבי ורק אך חל
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כלליבאמצ באופן בסוגיה האחד אלא בחקירה פיזיים עם)וייסבורד(עים השמדת על האיסור בנושא והאחרים

להחשב יכולה היא אין גדול בהיקף מסויימת תופעה בהתקיים כי ביחס.Jus Cogensוקובעים אף נעשית זו קביעה

ה העולם מלחמת לאחר שנערכו הבינלאומיים המשפטים למרות עם השמדת של וההסכמיםלפשע שנייה

זה בתחום שנחרתו :הבינלאומיים

 D. Weisburd "Customary International Law: The Problems of Treaties" 21 Vanderbilt J. of I. L. (1988) p.1. 

J. Watson "A Realistic Jurisprudence of International Law" 34 Yearbook of World Affairs (1980) p.265. 

E. Lane "Mass Killing by Governments: Lawful in World Legal Order?"  12 N.Y.U.J. of I.L. & Politics (1979) p. 239. 

פרופ.שם,10הערהלעיל,שלףוכן214�202'בעמ,5הערהלעיל,שלף. 460 מותח אלה קשה'במאמרים ביקורת שלף

ליצור האפשרות בדבר דיון מתקיים שלא העובדה ממוקדיםעל חמורים במקרי עינויים על האמור לאיסור .חריגים

של בדרך חריג ליצור מאפשר אינו לדיון כלל עולה אינו זה שנושא העובדה מוכרOpinio Jurisלדעתו מקור המהווה

הפומבי הבינלאומי המשפט ראה.של זה הערה,Malanczuk:לענין  .52�51'בעמ,458לעיל



 

 

זה ה.לכלל כי היא השנייה חירוםJus Cogensהטענה במצבי חריג של להעדרו מתייחס

וממוקד נקודתי חירום מצב של הנושא את ומסדיר דן הוא אין אך רשמי באופן שהוכרזו

שימוש יעשה לא אם לרציחתו וודאי ממשי ואיום ספציפי אדם של חטיפתו של מקרה כגון

כלשהו אדם של בחקירתו פיזיים באמ.באמצעים ששימוש היא השלישית צעיםהטענה

אינו בחקירות מסוימים אנושי"אלא"עינוי"פיזיים לא ומשפיל,מעשה זו".אכזרי גישה

על שהופעלו השיטות בחמשת בדיון אדם לזכויות האירופי הדין בית פסיקת על מסתמכת

ב מדובר אין כי קבע הוא בה אירלנד בצפון בריטניה לא"עינויים"ידי במעשים אלה

ומשפיל,אנושיים אדם"יםאכזריים לזכויות האירופית הנציבות לעמדת אימוץ.בניגוד

מהווה אינו בחקירות מסויימים פיזיים באמצעים שימוש על שהאיסור פירושו זו מסקנה

מה כחלק אסור אינו ולכן בעינויים בהמשך.Jus Cogens-שימוש ידון זה נושא כי נציין

ה בחינת במסגרת ובעיקר נוספים מקומות במספר עלהעבודה הבינלאומי המשפט שפעת

בסוגיה הישראלי .הדין

אכזרי,נציין יחס ועל בעינויים שימוש על המוחלט האיסור של להפרה או,כי אנושי בלתי

הבינלאומי במשפט משמעויות מספר קטגוריות.משפיל בשתי להבחין זה בהקשר :חשוב

המבצעים האנשים ואחריות המדינות למדינות.461אחריות היאהתפ,ביחס המקובלת יסה

מבצעת המינהגי הבינלאומי המשפט של נורמה המפרה מדינה ה,כי ידי על שהוגדר -מה

International Law Commission)ה-ILC(,כ" :international delicts"462 .הועדה פי מחובתה,על

האפשר ככל לקדמותו ולהשיבו המצב את לתקן זו מדינה בעינויים.של שימוש של במקרה

אכזריו ומשפיל,יחס אנושי המדינה,בלתי על מטילה לקדמותו המצב להחזרת החובה

לבצע שעליה פעולות מספר המקרה:המפירה נסיבות את לחקור הינה הראשונה הפעולה

האחראים את ביצוע;ולהעניש על הקורבן של כספי לפיצוי חובה הינה השניה הפעולה

לע;ההפרה מחובה מורכבת השלישית אתהפעולה למנוע כדי סבירים מאמצים שות

המקרה מחוייבת.הישנות והמדינה האמור,במידה על האמנות,בנוסף אחת מכוח

שצויינו,הבינלאומיות אלה על נוספות פעולות מחייבים,לבצע הבינלאומי המשפט עקרונות

המינהגי הבינלאומי המשפט מכוח החובות לקיום בנוסף ההתחייבויות קיום  .463את

בויכוחהמצב נתון המעשה מבצע של אישית לאחריות בהקשר כיום ,היסטורית.המשפטי

בין ולא שונות מדינות בין הפעולות את המסדיר כללים כאוסף נתפס הבינלאומי המשפט

זאת.פרטים השנים,עם של,במשך ומעשיהם השנייה העולם מלחמת זוועות לאור ובעיקר

והיפנים הנאצים המלחמה והואהולכת,פושעי הבינלאומי המשפט של גישתו ומשתנה

כנגד ופשעים מלחמה פשעי מבצעי על אישית אחריות להטיל ויותר יותר נוטה

הדין.464האנושות פסקי של בשורה ביטוי לידי ובאה האחרונות בשנים התגברה זה ,מגמה

                                                           
מ. 461 זה משפטי שלניתוח בספרו זו בסוגיה הנרחב המשפטי הניתוח על בעיקר .4פרק,405הערהלעיל,Rodleyבוסס

.108-109'בעמ,שם. 462

.120–107'בעמ,שם. 463

.121�120'בעמ,שם. 464



 

 

סעיף של המשפטי במעמדו ז3הדנים על.נבה'לאמנת ניתן זה בעניין המנחה הדין ידיפסק

ביוגוסלביה מלחמה פשעי לשיפוט המיוחד הפלילי המשפט בית של הערעורים ערכאת

לעיל.465Tadicבפרשת)לשעבר( שציינו במפורש,כפי נקבע זה דין המשפט,בפסק פי על כי

של קשות הפרות המבצע אדם על אישית פלילית אחריות להטיל ניתן המינהגי הבינלאומי

ז3סעיף ה.נבה'לאמנת זבין אמנת של האמורות נכללת'הפרות העינויים,נבה עבירת גם

אכזרי ביחס ומשפיל,והשימוש אנושי קשות,בלתי להפרות מתייחסת שהיא ככל לפחות

מלחמה בעת זה איסור .466של

מלחמה בעת שלא האמורות העבירות את המבצע אדם של אישית לאחריות קיים,באשר

הבי במשפט שונים מלומדים בין גורסים.נלאומיויכוח האמורות,חלקם העבירות מכוח,כי

המינהגי הבינלאומי מהמשפט חלק מבצעיהן,היותן על אישית אחריות זו.מטילות גישה

היתר,הובעה בעניין,בין שניתן אזרחי דין בפסק אגב . 467Filartiga v. Pena-Iralaבאימרת

פאראג בבירת החוקרים מחלקת כראש שימש הנתבע מקרה לטענת.אסונסיון-ואיבאותו

ה,התובע בן בשנת17-אחיו הנתבע1976נחטף של יחידתו ידי על,על כנקמה ונרצח עונה

עת באותה בפראגואי לשלטון שהתנגד אביהם של הפוליטית ניצל1980בשנת.פעילותו

הפרת של בעוולה בנזיקין אותו ותבע הברית בארצות ביקר שהנתבע העובדה את התובע

חק בערעור.וקהחובה והתקבלה פרוצדורליים מטעמים הראשונה בערכאה נדחתה תביעתו

לערעורים הפדרלי המשפט בסמכותו.לבית לערעורים הפדרלי המשפט בית הכיר בפסיקתו

ההסכמי הבינלאומי המשפט מכוח הנתבע על בנזיקין אישית אחריות ה(להטיל -הסכם

OASלעיל בחנו הבינלא)אותו המשפט מכוח המינהגיוכן זה.ומי דין פסק קבע,במסגרת

הפדרלי המשפט אגב,בית היות,באמרת מכוח עינויים על אישית אחריות להטיל ניתן כי

המינהגי הבינלאומי מהמשפט נפרד בלתי חלק זה .איסור

כזאת,מנגד אישית אחריות מוטלת לא העברה מבצע על כי סבורים רבים אלא,משפטנים

להישפ מסכים הוא השופטתאם הערכאה בפני פרופ.468ט מציין אותה רודלי'הדוגמא

אסטיץ אלפרדו קפטן של למקרה מתייחסת זו במסקנה בצי,אסטיץ.התומכת קצין

בשנת,הארגנטינאי פוקלנד במלחמת בריטניה ידי על בשבי.1982נשבה נפילתו לאחר

במאסר מעורב היה אסטיץ כי ש,חטיפה,התברר להורג והוצאתם פוליטייםעינוי יריבים ל

בארגנטינה שנים באותן השלטת החונטה היתר.של בחטיפתם,בין מעורב היה הוא

שוודית ואישה צרפתיות נזירות שתי של אלה.וברציחתם גילויים ממשלת,בעקבות תבעו

באירועים מעורבותו בדבר אסטיץ את לחקור בריטניה מממשלת צרפת וממשלת שבדיה

ל.האמורים סירב אמנתאסטיץ הוראות פי על מוגן הוא כי בתואנה השאלות על השיב

השלישית'ז אסטיץ.נבה של להסגרתו בקשה הגישו לא וצרפת הנראה,זאת,שבדיה ,ככל

כזאת הסכמה בהעדר לדין להעמידו סמכותן בדבר משוכנעות היו לא הן כי העובדה בשל

                                                           
465 .Tadic,שם,407הערהלעיל.

466 .Rodley,122-125'בעמ,405הערהלעיל.

467 .Filartiga v. Pena- Irala,שם,356הערהעילל.



 

 

א(מצידו כי מהעובדה נבעה ההסגרה בקשת אי כי ייתכן כי זאם אינה'מנת השלישית נבה

זאת מאפשרת אינה הנראה וככל מלחמה שבויי הסגרת בנושא כלל ).דנה

הבינלאומית בפסיקה הוכרע טרם זה נושא כי נציין כיום,לסיכום הכללית הנטייה ,אולם

פרופ של בספרו שסוכמה אלה,Rodley'כפי במקרים אישית אחריות להטיל שלא היא

מת שלא במעשים לוחמהכשמדובר בשעת זאת.469בצעים עשוי,עם זה משפטי מצב

הבינלאומי הפלילי הדין בית של הקמתו עם בית.להשתנות פעילות את המסדירה האמנה

או עינויים של המבצעים על האישית האחריות הטלת את מרחיבה הבינלאומי הפלילי הדין

משפיל אנושי,יחס לא או בעינויי.אכזרי השימוש מוגדר זו אכזריבאמנה יחס ומתן ,ם

לאדם אנושי ולא מלחמה,משפיל כפשע האנושות,לאמנה8בסעיף-הן נגד כפשע -והן

שכאשר.470לאמנה7בסעיף היא כפשעים אלה מעשים הגדרת של המעשית משמעותם

לפעול יחל הבינלאומי הפלילי הדין הפשעים,בית למבצעי אישית אחריות לייחס יהיה ניתן

האמורהאחריו.471האמורים האמנה מכוח תוטל כזאת אישית לתוקף,ת כניסתה ,לאחר

באמנה החברות במדינות יפעלו הפשע ומבצעי .במידה

מכירה,נציין האמנה ה,31בסעיף,כי מאחריות472"צורך"בהגנת פטור להעניק שעשויה

קיצוניים במקרים בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של במקרים משמעות.פלילית על

סקירתהגנ במסגרת בהרחבה נעמוד בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של בהקשר זו ה

הישראלי במשפט .ההסדר

                                                                                                                                                                      
468 .Rodley,133–126'בעמ,405הערהלעיל.

.שם. 469

470 .Rome Statue of the International Criminal Courtוכן:

M. Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law (Kluwer Law, The Hague, 1999) p. 330- 337.

471 .Bassiouni,8פרק,470הערהלעיל.

סעיף. 472 ב שנקבע כפי ההגנה שונות)d(31נוסח משפטיות גישות של שילוב הוא הבינלאומי הפלילי הדין בית :לחוקת

"The conduct which is alleged to constitute a crime within the jurisdiction of the court has been caused 

by duress resulting from a threat of imminent death or of continuing or imminent serious bodily harm 

against that person or another person, and the person acts necessarily and reasonably to avoid this 

threat, provided that the person acts necessarily and reasonably to avoid this threat, provided that the 

person does not intend to cause a greater harm then the one sought to be avoided. Such a threat may 

either be: 

(1) Made by other persons; or 
(2) Constituted by other circumstances beyond that person's control." 

הנו למרות כי לציין כייש היא הבינלאומי במשפט כיום המקובלת הפרשנות האמור הסעיף של יחסית הרחב סח

ה אלא'צורך'הגנת האנושות נגד כפשעים הדין בית בחוקת המוגדרים לפשעים ביחס כללי באופן תחול לא

ביותר נדירים של.במקרים בספרו הדיון את ראה זה הערה,Bassiouniבהקשר בסיוני.491�484'בעמ,424לעיל

זה בהקשר כנגד,לספרו490'בעמ,מביא לפשעים ביחס הצורך הגנת תחול בו חריג כמקרה הבאה הדוגמא את

:האנושות

"One case in which it may be hypothetically apply to "crimes against humanity" would be an instance 

of a famine in which the state may have to eliminate some of its citizens, or a minority group, for the 

benefit of  other civilians."�

 



 

 

 

המושגים .5 משמעות אכזרי"ו"עינויים"בחינת ומשפיל,יחס אנושי בהקשר"בלתי

בחקירות פיזיים באמצעים לשימוש

 

 כללי .א

וע בעינויים שימוש על האיסור של המשפטית המשמעות את שבחנו אכזרילאחר יחס ,ל

ומשפיל אנושי אלה,בלתי למושגים שניתנו המשפטיות ההגדרות את לבחון בהקשר,ננסה

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של שנעשתה.לסוגיה העיקרית ניכר,ההבחנה בחלק

הבינלאומיות עיקריים,מהאמנות מושגים שני בין "היא אכזרי"ו"עינויים: אנושי,יחס בלתי

להגדרהמ.473"ומשפיל קשים אלה המושגים,ושגים של השונות ההגדרות לאור במיוחד

ו השונות ואזוריות בינלאומיות זאת.474באמנות השונים,ככלל,עם המשפט בתי נוטים

ביחס אף כתקפות מסוימת לאמנה בהקשר מסוימים למושגים שניתנו ההגדרות את לאמץ

אחרת .לאמנה

המוש הגדרות של משמעותן בחינת האלהלצורך הרלוונטיים,גים המרכיבים את נבדוק

מהווה בחקירה פיזיים באמצעים שימוש האם ונבחן המחקר לסוגיות יחס'או'עינוי'שלהם

ומשפיל אנושי בלתי נוספים.'אכזרי בהיבטים בפירוט לדון בכוונתנו אין היריעה קוצר בשל

אלה הגדרות פי,של באמצעים השימוש לסוגיית קשורים אינם בחקירותאשר בשל.זיים

השונות האמנות בין בהגדרות היסוד,השוני מושגי את ראשית בפסיקה,ננתח שפורשו ,כפי

השימוש על העיקריות באמנות הניתנות בהגדרות ההבדלים בהשלכות נדון מכן ולאחר

בחקירות פיזיים .באמצעים

והמרכזיים הראשונים הדין מפסקי ה,אחד מושגי את להגדיר ניסו בסוגיהאשר ידוע,יסוד

יוון בעניין הדין האדם,)The Greek Case(כפסק לזכויות האירופי הדין בית ידי על שנדון

השתמשו.1969475בשנת היוונים הביטחון ששירותי בכך יוון הואשמה מקרה באותו

חשודים בחקירות קשים פיזיים ובאמצעים לשלטון,בעינויים פוליטיים מתנגדים שרובם

עלאמ.ביוון עינויים וכן קשה בצורה גופם חלקי בכל חשודים של הכאה כללו אלה צעים

עצבים במרכזי רגלם כף הכאת גופם,ידי על סימנים מותירה שאינה .בצורה

                                                           
זו. 473 שציינו,חלוקה משפילים,כפי ענישה או טיפול וכן עינויים כנגד העולמית באמנה בעיקר אנושיים,מקובלת לא

זאת.ואכזריים בהכרח,עם מאפיינת אינה זה בחלק שנראה כפי זו האמנותחלוקה כל מהן,את :כגון,ובחלק

האירופית עיקריים,האמנה מושגים לשלושה היא "החלוקה משפילים","עינויים: אנושי"ו"אמצעים בלתי ".יחס

במושג משתמשת אינה האירופית האמנה כי נציין זה ראה".אכזרי"בהקשר זה שוני משמעות :על

.B.M.Klayman, The Definition of Torture in International Law, 51 Temple Law Q. (1978) p. 449�

האמורים. 474 המושגים את להגדיר המנסה ענפה משפטית ספרות קיימת מאמרים.נציין מספר נציין זה בהקשר

בישראל בנושא :שנכתבו

P. Baruh Sharvit, “The Definition of Torture in the U.N. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading 

Treatment or Punishment”, 23 Israel Yearbook on Human Rights 147 (1993). �

N. Lerner, “The Definition of Torture in International Law”, 16 Israel Yearbook on Human Rights 126 (1988).  

475.� No. 3321/67 Denmark v. Greece No. 3322/67 Norway v. Greece No. 3323/67 Sweden v. Greece No. 3344/67 Netherlands v. 

Greece, 12 Yearbook (1969).  �



 

 

נדרש האדם לזכויות האירופי הדין זו,בית פרשה בסוגיה,בבחינת היסוד מושגי את .להגדיר

קטג משלוש מורכב הסעיף כי נקבע הדין שונותבפסק חומרתן,וריות בדרגת :והן,הנבדלות

משפיל" אנושי","יחס לא וטיפול "עינויים"ו"יחס אנושי". לא וטיפול מקרה"יחס ככל הוגדר

מקרה באותו מוצדק בלתי שהוא גופני או נפשי לנזק לגרום כדי נעשה מסוים טיפול .בו

משפיל" אחרים"יחס בפני אדם של להשפלה הגורם כיחס בניגוד,הוגדר לפעול לו גורם או

מצפונו ולצו כדי,לרצונו עולה אינו אנושי"אולם לא וטיפול של".יחס להגדרה בהקשר

הדין"עינויים"המושג בית של,קובע מוחמרת צורה מהווה זה מושג לא"כי וטיפול יחס

שנגרם,"אנושי הסבל מידת מבחינת הסבל,הן גורם של הכוונה מבחינת ז.והן והיררכיה

מושגים שלושה חריפותם,בין בדרגת "השונים משפיל: אנושי","מעשה לא "מעשה

בסוגיה,"עינויים"ו האירופי הדין בית של הדין פסקי מרבית את אלה.476מאפיינת הגדרות

השונים הבינלאומיים הדין בתי ידי על דין,פורשו פסקי של ארוכה אותן,בשורה נבחן ואנו

העבודה של הבא הפרק .בתת

המושגים .ב אנושי"הגדרת בלתי משפיל"ו"יחס לשימוש"יחס בהקשר

בחקירות פיזיים .באמצעים

לבחון המושגים,יש הגדרת מידה,לצורך אמות שמעשה:שתי כדי הנדרשת הפגיעה מידת

משפיל או אנושי כבלתי יחשב הפגיעה,מסויים של הצדקתה מידת שתי.וכן נבחן להלן

אלה מידה .אמות

משפילהמידת .א או אנושית בלתי פגיעה המהווה פגיעה

הפגיעה מידת הגדרת לשאלת פעמים מספר נדרשו האירופי הדין בית של הדין פסקי

משפיל או אנושי כבלתי ייחשב מסוים שמעשה כדי סעיף,הנדרשת פי לאמנה3על

אדם לזכויות נחקרים.האירופית כנגד פיזיים באמצעים שימוש של הסוגיה חשוב,בבחינת

מורחבת הגנה להקנות יש הבינלאומי במשפט הרווחת הגישה פי על כי להבין ראשית

המשטרה בחסות המצויים אדם בני אמנות.לזכויות במספר הן ביטוי לידי באה זו גישה

עצורים זכויות על להגנה מינימליים סטנדרטים הקובעות בתי477בינלאומיות בפסיקת והן

השונים לגישה.478המשפט האירופי,זובהתאם הדין בית של זה,פסיקתו מאמצת,בהקשר

                                                           
של. 476 בספרו הדין פסק ניתוח .78�76'בעמ,405הערהלעיל,Rodleyראה

למשל. 477 עצורים,כך זכויות על מוגברת בצורה מגינות הבאות וההכרזות :האמנות

UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (ECOSOC Res. 663 C (XXIV)) 31 July 1957. Principles of 

Medical Ethics Relevant to the Role of Health Personnel, Particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and 

Detainees Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (General Assembly Res. 

37/142) 19 Dec. 1982. The Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form of Detention or 

Imprisonment (General Assembly Res. 43/173) 1988.    

נצ. 478 זה בענייןבהקשר האירופי הדין בית של הדין פסק את כדוגמא Hurtado v. Switzerland, comm. Rep.8 July 1993יין

נקבע דין פסק כי,79בפסקה,באותו זה :בהקשר



 

 

יחסית מחמיר פיזית,מבחן באלימות שימוש כל מהווה,לפיו נחקר נגד כוח הפעלת כולל

ומשפיל אנושי בלתי לזכויות.479יחס האירופי הדין בית של המרכזיים הדין מפסקי אחד

זה בנושא בעניין,אדם הדין פסק בעבירות.Ribitsch v. Austria480הוא חשוד מקרה באותו

מזרועותיו אחת על חבורות לו ונגרמו חקירתו בעת הוכה זה.סמים בהקשר חזר הדין בית

ומשפיל אנושי בלתי יחס מהווה בעצור פיזית פגיעה כל לפיו המחמיר המבחן :על

"In respect of a person deprived of his liberty, any recourse to physical force which has 

not been made strictly necessary by his own conduct diminishes human dignity and is 

in principle an infringement of a right set forth in Article 3 of the Convention."481 

לעיל לאמור או,בנוסף לחץ אמצעי להפעלת רבה בחומרה מתייחס האירופי הדין בית

באמצעיםאמצע שימוש כדי עולים ואינם הנחקר של כבודו את המשפילים אחרים ים

הנחקר,למשל,כך.פיזיים של ביתו הריסת מסוימים במקרים כי הדין בית בהתאם,קבע

הקיים מסוימות,לדין בנסיבות בכבודו פגיעה להוות לכך.עלולה כיום,בהתאם רווחת

בית פסיקת את המפרשים משפטנים בקרב אדםהדעה לזכויות האירופי כיסוי,הדין אף כי

מסוימות בנסיבות ארוכות לתקופות החשוד של בכבודו482עיניו כפגיעה להחשב .עלולה

לעיל שציינו בכל,כפי כי וקובע קלות עבירות לבין חמורות עבירות בין מבחין אינו זה מבחן

מ יהיה בחקירה הנמצא אדם כלפי פיזיים באמצעים שימוש של אכזרימקרה יחס ,שום

אנושי ובלתי וההגנה,נציין.483משפיל זה בנושא השונות הבינלאומיות האמנות לאור כי

עצורים לזכויות קובעות שהן את,המוגברת מציב זה בהקשר האירופי המבחן כי נראה

בסוגיה הבינלאומי הדין עמדת את המשקפים לכך.הסטנדרטים בשם,בנוסף השוני למרות

והעובדה למרכיבהמושג מתייחסת אינה האירופית זה,"אכזרי"שהאמנה פירוש כי נראה

אנושיים בלתי ענישה או ויחס עינויים כנגד העולמית לאמנה ביחס אף משפילים,תקף

האמנה.ואכזריים הוא זה בסעיף ההגדרה שמקור העובדה על מתבססת זו דעה

.484האירופית

תהיה .ב "מוצדקת"הפגיעה

                                                                                                                                                                      
"...the state has a specific obligation to protect the physical well being of persons deprived of their 

liberty." 

479 .Tomasi,ראה,שם,378הערהלעיל ומורגןוכן .105�98'בעמ,25הערהלעיל,אבנס

480 ..Ribitsch v. Austria, 21 E.H.R.R. 573 (1995)מזה,נציין בהרבה מחמיר מבחן מציגה האירופי הדין בית של זו גישה כי

בסוגיה בעבר ידו על בעינ,שניתן שימוש של למקרים סבלנות ביתר חמורותוהתייחס בעבירות חשודים כנגד ויים

נ אירלנד של במקרה היווני'כמו ובמקרה .בריטניה

הדין38פסקה,שם. 481 .לפסק

482 .Cameron,שם,417הערהלעיל.

483 .Tomasi,ראה,שם,299הערהלעיל ומורגןוכן .105�98'בעמ,25הערהלעיל,אבנס

ומורגן. 484 .77�76'בעמ,25הערהלעיל,אבנס



 

 

בא ששימוש להוכיח ישכדי ומשפיל אנושי בלתי יחס מהווה בחקירות פיזיים מצעים

יוון,להוכיח בעניין הדין פסק פי מוצדקת,על היתה לא זו פגיעה מאפשר.כי זה ,תנאי

כחוקי,לכאורה פיזיים באמצעים בשימוש פי,להכיר על מוצדק יהיה זה ששימוש במקרה

המוסר או לעיל.הדין שראינו מוסרי,כפי גישות פי מסוימותעל של,ות הערך בהם במקרים

ומיידית ודאית בסכנה נמצא החיים מבחינה-קדושת מוצדק יהיה פיזיים באמצעים שימוש

.מוסרית

המרכיב פרשנות בדבר לשימוש"מוצדק"השאלה בהקשר האירופי הדין בית ידי על נדונה

א בצפון האנגליות הביטחון רשויות ידי על בחקירות פיזיים פסק.485ירלנדבאמצעים באותו

נקבע במרכיב,דין הכוונה אין זה"מוצדק"כי שימוש בהם במקרים בעינויים שימוש להתיר

אחרים תועלתניים משיקולים או בטחון של מטעמים סעיף.מוצדק על מסתמך זה 15פירוש

בסעיף,לאמנה הקבוע האיסור כי במפורש אינו3הקובע ומשפיל אנושי בלתי יחס מתן על

אחרנית קיצוני מצב בכל או חירום שעת במצבי אף להתניה במספר.ן הופיעה זו הלכה

האדם לזכויות האירופי הדין בית של נוספים דין בעניין,פסקי הדין פסקי 486Tomasiוביניהם

לעיל487Chahal-ו בחנו הבינלאומיות.אותם באמנות ניתנה זה למרכיב זהה פרשנות

אנושי לא יחס מתן על .ומשפילהאוסרות

אנושיים לא ענישה או וטיפול עינויים כנגד העולמית לאמנה ומשפילים,ביחס אכזריים

ה האירופי)CAT)Committee Against Torture-קבעה להסדר זו בנקודה הזהה משפטי .מצב

דו במסגרת זו בטענה דנה מסוימות"הועדה בנסיבות כי ישראל טענות פורטו בו מיוחד ח

באמצ אנושישימוש לא יחס או עינויים מהווה אינו ולכן מוצדק הינו בחקירה פיזיים עים

וקבעה.אחר זו טענה דחתה  :הועדה

�

"The Committee acknowledges the terrible dilemma that Israel confronts in dealing with 

terrorist threats to its security, but as a State Party to the Convention Israel is precluded 

from raising... exceptional circumstances as justification for acts prohibited by Article 1 

of the Convention. This is plainly expressed in Article 2 of the Convention."488 

 

למרכיב,לסיכום היום הדומיננטית המושג"מוצדק"הפרשנות ביחס"ינוייםע"של הן

האחרות לאמנות ביחס והן האירופית בלתי489לאמנה יחס ועל עינויים על האוסרות

היא,אנושי ומשפיל שיקולים,אכזרי של הכנסתם המאפשר שסתום במושג מדובר אין כי

                                                           
נ. 485 .שם309,הערהלעיל,בריטניה'אירלנד

486 .Tomasi,שם,299הערהלעיל. 

487 .Chahal,שם,419הערהלעיל.

488 .Report of the Committee Against Torture, GAOR, 52nd Session supp. No.44 (1997) para. 258. 

ה. 489 ידי על הובעה דומה לHRC-דעה בסקירת,International Covenant on Civil & Political Rights-בהקשר שצויין כפי

לעיל זו העבודה,נציין.אמנה בהמשך הישראלי,כי המשפט לשימוש,בסקירת בהקשר זו עמדה בהרחבה תבחן

ישראל ידי על בחקירות פיזיים .באמצעים



 

 

בחקירה פיזיים באמצעים שימוש הצדקת לצורך זו.מוסריים פרשנות פי הכוונה,על

מ"מוצדק"ב להוציא שלהיא ההגדרה או"עינויים"גדר נפשי סבל לאדם נגרם בהם מקרים

לו,פיזי לסייע כדי שמתבצע רפואי מטיפול .490כתוצאה

זה,נציין בפירוש בעייתיות שקיימת נראה פרופ,כי ידי על ככל,שכן,491רודלי'המוצע

מהווה,הנראה שאינו רפואי טיפול הדיון מגדר להוציא הייתה לא זה תנאי טיפול"כוונת

פרופ".עינוי"או"משפיל של התנאי492שלף'לדעתו את להסביר ידי"מוצדק"ניתן על

חירום מצבי של סוגים שני בין ומצומצם:הבחנה ממוקד חירום ומצב כללי חירום על.מצב

הגדרתו הוא,פי כללי חירום במלחמה,למשל,מצב איום או מלחמה של בו,מצב מצב או

יד על כזה מצב הינומוכרז ממוקד חירום שמצב בעוד השלטונות בן,למשל,י של מקרה

אדם בחיי לפגוע ועומדת מסתור במקום המוטמנת פצצה או מחבלים בידי הנמצא .ערובה

פרופ של שימוש'לדעתו על מהאיסור לסטות הצדקה אין כללי חירום מצב של במקרה שלף

בחקירות פיזיים זאת.באמצעים ח,עם במצב מדובר ומצומצםכאשר ממוקד בו,ירום

הנחקר של וכבודו החיים קדושת של הערכים זה מול זה נסיבות,עומדים הן שאלה הרי

בחקירות"מוצדקות" פיזיים באמצעים להשתמש ניתן ובהן בפסיקה שנקבע התנאי פי .על

בין .ג אנושי"לבין"עינויים"ההבחנה ובלתי משפיל אכזרי לשימוש"יחס בהקשר

פיז בחקירותבאמצעים  .יים

כי,ככלל היא הבסיסית מאשר"עינויים"התפיסה יותר ובלתי"חמורים משפיל אכזרי יחס

מהווה.493"אנושי בחקירה פיזיים באמצעים שימוש מתי לקביעה ומתי"עינויים"המבחן

מהווה אכזרי"הוא אנושי,יחס ובלתי שנגרם,מורכב"משפיל הנזק מידת את הן ושוקל

את והן העושיםלחשוד שבמעשי מספר.494הכוונה זו לשאלה נדרש האירופי הדין בית

בצפון הבריטיות הביטחון רשויות חקירות בנושא ניתן בעניין המנחה הדין ופסק פעמים

החקירה.495אירלנד שיטות חמש בחוקיות האירופי הדין בית דן זה דין עמדנו,בפסק עליהן

זה פרק סעיף,בתחילת האירופית3לאור האדםלאמנה קבע.לזכויות האירופי הדין בית

אדם,בעניין לזכויות האירופית הנציבות לדעת ובניגוד דעות אין,ברוב זה במקרה כי

ב הדין".עינויים"המדובר בית פסיקת פי מהווה,על השיטות חמש של במשולב הפעלתן

                                                           
490 .Rodley,84'בעמ,405הערהלעיל;Boulesbaa,78'בעמ,410הערהלעיל;Burgers & Danelius,393הערהלעיל,

והאזוריות.124'בעמ הכלליות האמנות מרבית סעיפי במסגרת האיסור למוחלטות ההתייחסות את ראה כן

עינויים על האיסור את .הקובעות

491.Rodley,84'בעמ,405הערהלעיל.

.שם,10הערהלעיל,שלף.492

493 .Rodley,85'בעמ,405הערהלעיל�99.

ומורגן. 494 .98�79'בעמ,25הערהלעיל,אבנס

נ. 495 .שם,309הערהלעיל,בריטניה'אירלנד



 

 

ומשפיל אנושי בלתי יחס לכדי,משום מגיע אינו לנחקרים שנגרם הסבל על,"עינויים"אולם

החומרה דרגות מבחן .496פי

האחרונות,כאמור בחינה,בשנים רק כולל אינו האמצעים של החומרה דרגת של המבחן

המופעלים האמצעים ידי על הנגרמים והסבל החומרה דרגת לפי מקרים ,למשל,כך.של

בעניין הדין מסוימת,נקבע–Askoy v. Turkey497בפסק התנהגות האם בבחינה מהווהכי

המענים,"עינוי" שבמעשי וההכנה הכוונה את לבחון מבחן,נציין.יש של הוספתו למרות כי

מהווה מסוימים פיזיים אמצעים של הפעלה האם השאלה כי נראה יחס"או"עינויים"זה

אנושי ומשפיל,בלתי מקרה"אכזרי כל בנסיבות ותלויה רבה במידה פתוחה .498נותרת

                                                           
הדין167פסקה,שם. 496 .לפסק

 497.Askoy v. Turkey, E.C.H.R. Judgment, 18 Dec. 1996, para. 64 וכןRodley,85'בעמ,405הערהלעיל�90.

ומורגן. 498 .98�79'בעמ,25הערהלעיל,אבנס



 

 

של .ד המשפטית כההשפעה בפעולה כ"עינויים"הכרה אנושי"או בלתי ,יחס

ומשפיל "אכזרי

אינה,נראה האמורים המושגים שני בין להבחנה בהקשר להישאל שצריכה השאלה כי

ביניהם להבחין זו,כיצד בהבחנה כלשהי נפקות קיימת האם לעיל.אלא שראינו ,כפי

התנהג או ענישה של אחרות ושיטות עינויים למניעת אכזריתהאמנה אנושית,ות לא

המושגים שני בין משמעותית הבחנה יוצרת מוגברת.499ומשפילה הגנה מקנה זו אמנה

מפורשים חובות כלפי:כגון,ומטילה הראיות ובדיני האזרחי בדין זו".עינויים"חיובים הגנה

ל בנוגע קבועים אינם אלה ומשפיל"וחובות אנושי בלתי אכזרי סע,למשל,כך".יחס יףקובע

ב,לאמנה15 שימוש תוך שהושגו ראיות קבילות"עינויים"כי כראיות לשמש יוכלו ,לא

ל בנוגע דומה קביעה אין זאת אכזרי"ולעומת ומשפיל,יחס אנושי כן".בלתי אין,כמו

על האיסור מוחלטות את הקובע סעיף אכזרי"באמנה ומשפיל,יחס אנושי בניגוד,"בלתי

ב2לסעיף המתייחס ללאמנה ורק אך זה כן".עינויים"הקשר נפקות,לכאורה,קיימת,אם

האמורה להבחנה .רבה

זאת האמורה,עם האמנה של מטרתה את לשכוח לנו המשפט,אל על להוסיף באה אשר

מהם לגרוע ולא בו הקיימים האיסורים את ולחזק הקיים במפורש,הבינלאומי שמצוין כפי

זה.500לאמנה16-ו1בסעיפים חובותאופי מספר בפני השונות המדינות את למעשה ,מציב

הבינלאומי במשפט שונים מקורות של בשורה לעיתים,המפורטות של,כאשר במקרה כמו

על אכזרי"האיסור ומשפיל,יחס אנושי במקורות,"בלתי שונה עליהם ההגנה היקף

זה,מובן.501השונים במצב באמנה,כי המפורשות ההוראות הא,לאור היאכוונת מנה

על המוחלט האיסור ואת המקסימלית ההגנה את משפיל"לאמץ אנושי,יחס ולא "אכזרי

המינהגי הבינלאומי ובמשפט האחרות באמנות זה.הקבוע מוחלט לאיסור ההתייחסות

להוראות ורק אך מצטמצמת האמורים המושגים שני בין ההבחנה שנפקות לכך מביאה

ב המדינות על שהוטלו זוהאופרטיביות אלה.אמנה הוראות לשאלת,משמעות בהקשר

בחקירות פיזיים באמצעים השימוש של והחוקיות בין,ההצדקה התנגשות של במקרה

זניחה היא האדם וכבוד החיים קדושת של הקבועים,הערכים הברורים האיסורים בשל זאת

המינהגי הבינלאומי ובמשפט נוספות .באמנות

                                                           
העונשין. 499 חוק עינויים(תזכיר איסור .8�5'עמ,1999-ס"התש)תיקון

500 .Burgers & Danelius,1'בעמ,393הערהלעיל.

ומורגן. 501 .68�67'בעמ,25הערהלעיל,אבנס



 

 

סיכום

שראינו ה,כפי פיזייםהמשפט באמצעים שימוש על האיסור את לראשונה קבע בינלאומי

מוסריים,בחקירות שיקולים על המלחמה-בהסתמך בדיני שמקורם לאחר.תועלתניים

מוסרית גישה ואומצה זה מוסרי בסיס נזנח השנייה העולם הקובעת,דיאנטולוגית–מלחמת

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש על מוחלט זה.איסור שלאיסור ארוכה בשורה קבוע

רבה,אמנות במידה חופפות קובעות הן אותן ביניהן,שההגנות השינויים ורלוונטיות

יחסית קטנה המחקר ממש,נציין.לשאלת של פתרון מציג אינו הבינלאומי המשפט כי

והמוחלט הכללי באיסור לדבוק ובוחר המחקר בתוצאותיו,לשאלת להתחשב מבלי

.ובנסיבותיו

ז המקובלת,אתעם הפרשנות כי לעיל,נציין שנסקרה האפשרות,502כפי את פוסלת אינה

הפעולה מבצע על אישית אחריות יטיל לא בחקירה פיזיים באמצעים השימוש אם.כי אף

קיצוניים במקרים פלילית אשמה לחוסר לטעון הפעולה מבצע יוכל כזו אחריות בשל,תוטל

המשפט של ההגנות בתנאי עומד בסעיף,503הפליליהיותו לאחרונה הוכרו לחוקת31אשר

הבינלאומי הדין אלה.בית בהגנות ההכרה משמעות ה,על הגנת גם,"צורך"ובמיוחד כמו

בישראל הפנימי הדין על הבינלאומי המשפט השפעת העבודה,על של הבא בפרק .נדון

                                                           
502 .Rodley,84'בעמ,405הערהלעיל;Boulesbaa,78'בעמ,416הערהלעיל;Burgers & Danelius,393הערהלעיל,

והאזוריות.124'בעמ הכלליות האמנות מרבית סעיפי במסגרת האיסור למוחלטות ההתייחסות את ראו כן

עינויים על האיסור את .הקובעות

503 .Bassiouni,484'בעמ,470הערהלעיל�490.



 

 

הישראלי.5 במשפט הסוגיה הסדר

כללי.א

מתמודד דמוקרטיות באמצעיםמדינות השימוש סוגיית של המשפטיים ההיבטים עם ות

שונות בדרכים מהבעיה.פיזיים התעלמות היא לסוגיה להתייחסות אחת אפשרית ,דרך

באלג הצרפתי למודל ובסופו.יר'בדומה נרחב ציבורי דיון קיום היא אחרת אפשרית דרך

בחקירה פיזי בכוח השימוש אפשרות ביטול על שראינו,החלטה בצפוןכפי האנגלי במודל

אחרות,אירלנד התמודדות דרכי גם התמודדותה.וקיימות את נבחן העבודה של זה בחלק

מהקמת בחקירות פיזיים באמצעים השימוש סוגית עם הישראלית המשפט מערכת של

היום ועד עם.המדינה בישראל המשפטית המערכת בהתמודדות שינויים חלו השנים במשך

נסקור ואנו כרונולוגיהסוגיה באופן ההתמודדות דרכי ציון,את בנקודות התמקדות תוך

על.מרכזיות שניתנו הפילוסופיות ההצדקות בדיקת על מיוחד דגש יושם הסקירה במסגרת

המשפטיים להסדרים שונות רשויות האם.ידי השאלה של ביקורתית בחינה תערך כן

מוסריות תפיסות אותן עם אחד בקנה עולים .ההסדרים

בסוגיה הישראלי במשפט השונות ההתפתחויות יסקרו לציין,בטרם ההסדר,חשוב אם כי

כ מוגדר טרור של תופעות עם המתמודדת דמוקרטית במדינה זו סוגיה של מקרה"המשפטי

כ,"קשה להגדיר ניתן בישראל הסוגיה הסדר שאת מאוד"הרי קשה בשל,504"מקרה זאת

בישר הטרור פעילות של המדינההאינטנסיביות של המיוחד מצבה ובשל מיום,אל אשר

מלחמות של ארוכה בשורה והיהודי הדמוקרטי אופייה ועל קיומה עצם על נלחמת הקמתה

מתוכה הפועלים טרור וארגוני שכנותיה לעיל.נגד שהוצגה הדילמה את מעצים זה מצב

הישראלי במקרה לסוגיה פתרון מציאת על .ומקשה

                                                           
ראה. 504 זו ומורגןאוכן.שם,53הערה.לעיל,דרשוויץ,346�345'עמב,4הערהלעיל,קדישלדעה הערהלעיל,בנס

החיים.42�41'עמב,24 קדושת בין האיזון במציאת הקיים הקושי כי המצבלביןמובן רקע על מתעצם האדם כבוד

ישראל מדינת של הקשה לנדוי.הביטחוני ועדת בהרחבה מתייחסת בישראל הסוגיה בהסדרת המיוחד לקושי

בהתיי,)4.13פסקה,4הערהלעיל,לנדוי( זההקובעת שימוש כי בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של לסוגיה חס

היתר,הכרחי "בין אזרחיה: חיי ועל קיומה על המאיימות הסכנות המדינה(נוכח החבלה)של ארגוני סכנות,מאת

תבל ממדינות מדינה בשום לחומרתן דומה פרופ".שאין של דעתו ראה זו סוגיה של כלליים ,הופנונג'להיבטים

חירוםהמבוסס במצבי דמוקרטיות מדינות של השוואתי מחקר על של,לדעתו,כך.ת רבים מקרים למצוא אין

לאורך חירום משטר קיום תוך אזרח זכויות של סבירה רמה על השומר דמוקרטי משטר לשמר שהצליחו מדינות

ארוכות יוצ.שנים תופעה היא ישראל זו מבחינה כי הופנונג קובע זו קביעה על הבהתבסס במאה דופן .מ(20-את

החוק-ישראל,הופנונג שלטון מול המדינה נבו(בטחון זו).347�345'עמ)1991,ירושלים,הוצאת עמדה השווה

של :למאמרו

A. Dowty "The Use of Emergency Powers in Israel " Middle East Review, Vol. XXL, No. 1 (1988) 34. �

פרופ של לדבריו גם לביןז'כמו המדינה בטחון של האינטרס בין ראוי לאיזון להגיע המיוחד הקושי על העומד מיר

ישראל במדינת האדם זכויות של המדינה"זמיר'י(האינטרס ובטחון האדם ).17,19)1989(יטמשפטים"זכויות



 

 

מהקמ.ב המשפטי דוההסדר ועד המדינה לנדוי"ת ועדת ח

היסטורי .1 הישראלי-רקע במשפט הסוגיה הסדר על הבריטי המנדט השפעת

 

שאפיינה החשיבה ומצורת מהמודל רבה במידה הושפעו בישראל והמשפט השלטון רשויות

הבריטי המנדט של והשלטון המנהל רשויות נב.505את זו גורמיםמספרמעההשפעה

וב בהעוב:הםיניעיקריים המנדט של המנהלי שהמנגנון כבסיסארץדה שימש ישראל

ישראל במדינת המנהל רשויות לחוקי,להקמת המנדט מתקופת המשפטיים ההסדרים אימוץ

המנדט בתקופת והמשפטי המנהלי המנגנון מעובדי ניכר חלק השארת וכן ישראל מדינת

ישראל במדינת תפקידים בה.באותם מהתחומים המםאחד של הבריטיהשפעתו היתהנדט

ביותר חירוםהיהרבה מצבי של המשפטי .506ההסדר

להתמודד נאלצו המנדט של השלטון רבים,רשויות קשה,במקרים אלימות בין,עם הן

הבריטי השלטון כלפי והן עצמם לבין המנדט רווחו.תושבי אלה אלימות במיוחדגילויי

הערבי"תקופתב ה"המרד שנות ועדשבתקופהו',30-בסוף השנייה העולם מלחמת מסיום

ישראל ארץ על הבריטי המנדט שררה,לסיום רבהבה ה,אלימות הערביעקב -סכסוך

זו.הישראלי אלימות עם להתמודד טרור,כדי עם להתמודדות רבה במידה עמד,הדומה

שיטור כוח הבריטי המנדט וחיילים700מנהש,לרשות .קצינים

                                                           
ישראלמלחי'א. 505 בארץ המשפט ישראל-תולדות במדינת למשפט היסטורי שנ(מבוא דינים,ייהמהדורה ,הוצאת

בספרו196�181)ג"תשי-ב"תשי,א"ת מלחי המדינה,השופט הקמת לאחר שנים חמש יצא את,אשר מסכם

הצעירה ישראל מדינת על המנדטורי המשפט "השפעת לומר: יהיה הבריטי,איפוא,נכון המנדט תקופת מורשת כי

ישראל מדינת של למשפטה הבסיס את מהווה דומה."בארץ ילגישה בישראלוינס.ראה ממשל עובד(סדרי ,עם

אביב ישראלמדינה'וברובינשטיין'אוכן,30�25)1970,תל מדינת של הקונסטיטוציוני ,תחמישימהדורה(המשפט

שוקן אביב,הוצאת הראשון.19�18'עמ)1996,תל הממשלה ראש של מדבריו ציטוט מובא זה גוריון,בספר בן דוד

המ הכנסת ישראלבפני מדינת של וחוקיה משטרה על הבריטית ההשפעה את :מחיש

. וראש הממשלה לא פחות ממצחצח נעלים, באנגליה כפוף המלך לחוק לא פחות ממנקה הארובות"

 חירות האזרח באנגליה לכל …והעדר חוקה מיוחסת לא הפחית אלא הגביר גם שלטון הדמוקרטיה

.819)י"תש(4כ"ד" …וקההדעות אינה פחותה מאשר בארצות שיש להן ח

ש של מאמרו את גם ישראל"סגר'ראה במדינת הפרלמנטרי המשטר של מקורותיו .22327,338מולד,"על

המדינה של הראשונות לשנותיה בהתייחסו ברק השופט העליון המשפט בית נשיא גם מגיע דומה ברק'א:למסקנה

בישראל" משפט שנות כתבים"חמישים וי'חעורכים(מבחר א,זמיר.כהן נבו'כרך 'עמ)2000,ירושלים,הוצאת

237�243.

מציין,55�50'עמ,504הערהלעיל,הופנונג. 506 הבספרו בימי למעשה הוכרז חירום מצב כי הערבי"הופנונג "מרד

היום1937בשנת עד ברציפות מתקיים ישראל.והוא ארץ על במועצתו המלך דבר ד1937)הגנה(ראו המלךוכן בר

חירום לשעת הסמכויות על המושבות(במועצה ה.1939)הגנת בהשפעה להבחין עלניתן המנדט תקופת של רבה

בבחינת למשל החירום שעת של כיום המשפטי חירוםההסדר לשעת ההגנה ראה,תקנות זה תקנותצור'מלעניין

חירום[ההגנה לדמוקרטיה(1945]שעת הישראלי בנושאו6�5)1999,המכון אבנור של לעמדתה ,אבנור'ח:השווה

חירום" לשעת החקיקה עמהפרקליט,"מדיניות ומדינהוכן528'כג .270–261'עמ,505הערהלעיל,רובינשטיין



 

 

של השני בחלקה שהראינו הבריטיות,העבודהכפי החקירה םעןבהתמודדות,רשויות

אל של הבריטיותיתופעות בקולוניות קשה בחקירות,מות פיזיים באמצעים להשתמש .נהגו

ה המאה בתחילת באירלנד הסכסוך הבריטים20-במהלך צבאי,השתמשו כוח ובמיוחד

בשם בחקירותםבאמצעי,Black and Tansשנקרא ביותר קשים לאחר.507פיזיים פורק זה כוח

הבריטי הסכסוך לאותה-סיום סמוך האירית הרפובליקה של והקמתה אירלנד בדרום אירי

הבריטי508עת המנדט של השיטור לכוח הצטרפו זו יחידה ומחיילי מקציני ניכר בארץוחלק

באותהישראל החירום ומצבי האלימות עם בהתמודדות אלה חקירה שיטות ויישמו

אל.תקופה שנקראושיטות היתר,הופעלוBlack and Tan tendenciesה ה,בין שנות -בסוף

הערבי30 המרד עם הבריטיות החקירה ורשויות השיטור מערכת של סמית.509בהתמודדות

הבריטי השיטור כוח ידי על שהופעלו לשמצה הידועות החקירה שיטות את מתאר במאמרו

הערבי1938בשנת המרד :במהלך

“Suspects arrested for interrogation and held in police stations were now tortured as a 

matter of course; bastinado, suspending suspects upside down and urinating in their 

nostrils, extracting fingernails and pumping water into a suspect before stamping on him, 

became commonplace".�

ז להתבצעהופעילות חקיקהבניגוד המנדטדברי בתקופת המשפט,שנקבעו בהשפעת

אסרו,המקובל בחקירותאשר פיזיים באמצעים שימוש במפורש.על קבעו אלה חקיקה דברי

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש על שאסרו פליליות עבירות של ,תקיפה:הםיניוב,שורה

וכו,איומים חמורה .510'חבלה

הבריטיותלתפעו החקירה גורמים,לחוקבניגוד,כאמור,שהתבצעה,רשויות ממספר נבעה

פעילותם כי התפיסה שביסודם דמדומים"במתבצעתעיקריים שיקולי"אזור שבו משפטי

החוק שלטון על גוברים ז.הביטחון לתחושה הבולטים הגורמים העובדהאחד הוא ו

המנדט לאשבתקופת הבריטייםאתבמפורשירהגדהחוק הביטחון שירותי ובכללן,סמכויות

חקירות לבצע מותר.511הסמכות הביטחון לשירותי כי תחושה ליצירת תרמה זו עובדה

                                                           
ומורגן. 507 של.14–13'מבע,25הערהלעיל,אבנס מחקרו על בהסתמך :סמיתזאת

� C. Smith "Communal Conflict and Insurrection in Palestine 1936-1948" Policing and Decolonisation: Politics, Nationalism 

and the Police 1917-1965 (ed. D.M. Anderson & D. Killingary, Manchester U.P., Manchester, 1992) p. 71. �

ומורגן. 508  .שם,הערהלעיל,Smithוכן.42�41'בעמוכן13'מבע,25הערהלעיל,אבנס

בשנת נחתם אירלנד בדרום הסכסוך את שסיים ההסכם כי ישראל1921נציין לארץ השיטור כוח הקמת ואילו

בשנת .1922הייתה

ומורגן. 509  .79�507,71,78הערהלעיל,42Smith�41וכן14–13'מבע,25הערהלעיל,אבנס

הפלילי. 510 החוק בפקודת נקבעו אלה שלומקור)1936(עבירות הפלילי בקוד שיושם כפי הבריטי המקובל במשפט ם

ראה,קפריסין זה תקופת.132'עמ,505הערהלעיל,מלחילעניין מאז מהותי באופן שונו שלא אלה עבירות כיום

העונשין בחוק קבועות .1977,ז"תשל,המנדט

זה. 511 הבריטיים,מצב הביטחון שירותי סמכויות בחוק הוסדרו לא ארוכותנמשך,בו שנים ראה.למשך זה 'א:לעניין

השב,צימרמן חוק משווה-כ"הצעת לדמוקרטיה(ניתוח הישראלי מוזכרת.20�19'עמ,)1997-המכון זה בחוברת

בשנתMaxwell-Fyfeדירקטיבת רק והגדירה הבריטי הפנים שר ידי על שירות1952שהוצאה ותפקידי מטרות את



 

 

המשטרה חוקרי ידי על לביצוע האסורות פעולות והן,לבצע בחוק הן הוסדרה שעבודתם

נוסף.בתקנות היהאופןלגורם הבריטיות החקירה רשויות שבתפעילות קופתהעובדה

הבריטי רגילות,המנדט בחקירות פיזיים באמצעים שימוש על האוסרות להוראות היו,מעבר

לחוק והתירו הכתב על מעולם הועלו שלא פיזייםרנהלים באמצעים להשתמש ים

לחוקרים.512בחקירות הועברו אלה פה,נהלים בגופי,בעל והדרכתם הכשרתם במהלך

הבריטיים שהנ.המודיעין היסוד אלהתפיסת הוראות מתן גופיהחתה פעילות כי יתה

ברובה,המודיעין חסויה בחוק,שהינה מפורשות מוסדרת להיות צריכה זו.אינה מדיניות

הבריטיות החקירה רשויות ידי על גורף באופן בפני,הוכחשה והן מקומיים גורמים בפני הן

בינלאומיים ל,מוסדות בעד אירלנדהתרחשויות .513צפון

שנרא בהמשךכפי ה,עבודתנוה בין הלפער ההתנהגותוראות לבין הבריטי במנדט חוק

של ולתפיסה המנדט חוקרי של דמדומים"בפועל מבוטלת,משפטי"אזור לא השפעה היתה

ישראל במדינת הסוגיה של המשפטי ההסדר .על

הרלוונטיות .2 החוק  514הוראות

הקמתה ישראל,עם מדינת וה,אימצה השלטון סדרי והחוקים,משפטבפקודת הדינים את

בתק שחלו הבריטיופהשונים המנדט העניין,ת בנסיבות המחויבים אימץ,כך.515בשינויים

הסוגיה של המשפטי ההסדר את הישראלי המקובלבדומה,המשפט אסראשר,למשפט

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש על נותרו.לחלוטין אלה היוםאיסורים עד למעשה

                                                                                                                                                                      
ה הבריטי בשנתעי.MI 5-הביטחון ורק אך נעשה בחוק השירות ומטרות תפקידי  Security Service Act-ב1989גון

1989. 

דו. 512 בסקירה בהרחבה ידנו על נדונו אלה אירלנד"הוראות בצפון לסכסוך המתייחס בחלק ופרקר קומפטון ועדת .ח

בחלק. 513 זו בסוגיה נרחב דיון העבודההקודםהראו להסדרשל המתייחס הפרק השימושבתת של המשפטי

אירלנד בצפון בחקירה פיזיים .באמצעים

הכללי. 514 הבטחון שירות בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של הסוגיה הסדר בבחינת זו בעבודה נתמקד מובן.אנו

שלגופים מכיוון אך והצבא המשטרה ובהם ישראל במדינת הנוספים החקירה גופי על גם חלים שהחוקים

זהלפחו,האמורים מסמך למחבר הידוע ככל ההסדר,ת כי נראה בחקירות פיזיים באמצעים שימוש הותר לא

באמצעים שימוש על מוחלט איסור וקובע הדיאנטולוגית המוסרית הגישה על מתבסס אליהם ביחס המשפטי

השב.האמורים של המשפטי למצב ביחס זה שוני משמעות במדי"על הפועלים האחרים החקירה גופי ושל נהכ

האפשריים המוצעים להסדרים המתייחס זו עבודה של הבא בחלק כלל.נעמוד נדון לא זו עבודה במסגרת כי נציין

צד כוחות ידי על לבנון בדרום בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של המשפטי להבחן.ל"בהסדר צריכה זאת סוגיה

וקצרה הלבנוני בדין הסוגיה של המשפטי ההסדר לאור היתר זובין עבודה במסגרת בו מלדון זה.היריעה לעניין

.שם,367הערהלעיל,אמנסטיוכן.שם,367הערהלעיל,בצלםראה

עד11סעיף. 515 בתוקפו יעמוד הקמתה ביום ישראל בארץ קיים שהיה המשפט כי קובע ומשפט שלטון סדרי לפקודת

שיחוקקו האחרים ולחוקים עצמה זו לפקודה סתירה בו שאין ורשויותיהכמה המדינה מהקמת הנובעים .ובשינויים

בעיקרםהס טכניים שינויים שמאפשרת כמי פורשה זה לסעיף בתקופת,יפא נהוגים שהיו שההסדרים ומכאן

אומצו בסוגיה המחוייבים,המנדט הישראליתב,בשינויים של.חקיקה בספרו נרחב דיון ראה זה ,רובינשטייןלעניין

המנדט",קוארט'שוכן82�67'עמ,505הערה,לעיל חוקי פרשנות משפט"על .197'עמ)ז"תשל('בעיוני



 

 

הישראל קלים,יתבחקיקה שינויים העונשין,עם בחוק חוק:להלן(1977-ז"תשל,ומעוגנים

סעיף).העונשין בהוראת היום נמצא זה בהקשר העיקרי הקובע277הסעיף העונשין :לחוק

 

 : דינו מאסר שלוש שנים-לחץ של עובד ציבור עובד ציבור העושה אחת מאלה"

או , ם כדי לסחוט ממנומשתמש או מורה להשתמש בכוח או באלימות נגד אד )1(

 ;הודיה בעבירה או מידע בדבר עבירה, מאחר שהאדם יש לו ענין בו

שלו או של , בפגיעה בגופו או בנכסיו, מו עליויים או מורה שיאדמאיים על א  )2(

כדי לסחוט מן האדם הודיה בעבירה או מידע בדבר , אחר שהאדם יש לו עניין בו

 ."עבירה

סעיפים קיימים העונשין בחקירותבחוק פיזיים באמצעים שימוש על האוסרים ,נוספים

מחמירה(329:סעיפיםהםיניוב בכוונה חמורה(333,)חבלה או(ב368,)חבלה קטין תקיפת

ישע ישע(ג368,)חסר בחסר או בקטין בנסיבות(382,)תקיפה(380,)התעללות תקיפה

בכוח(427,)מחמירות לכך).סחיטה ק,בנוסף אחרים המגבילותחוקים דומות עבירות ובעים

בחקירות פיזיים באמצעים השימוש למשל.את ידי,כך על שנערכות לחקירות בהקשר

צבאיות בסעיף,516רשויות הרלוונטיים הכללים הצבאי65חלים השיפוט -ו"תשט,לחוק

וכן1955 אחרת בדרך בו להתעלל או במשמורת הנמצא אדם להכות חייל על האוסרים

מטכ צה33.0133ל"פקודת חיילי כל את ז"המחייבת אמנות להוראות בהתאם לפעול .נבה'ל

הוראות הישראלי במשפט קיימות הפליליות העבירות על בתחוםרלוונטיותנוסף נוספות

הנזיקין המנהליודיני עוולות.הדין מספר קיימות הנזיקין הנזיקין,בדיני בפקודת שמקורן

של,המנדטורית תביעה בניגודהמאפשרות בחקירה פיזיים באמצעים נגדו שהשתמשו נחקר

אחרים בחוקים או העונשין בחוק הקבועים הפרת.לאיסורים הן העיקריות העוולות שתי

חקוקה סעיף,חובה פי הנזיקין62על סעיף,ותקיפה,לפקודת ניתן,נציין.לפקודה23לפי כי

לעוולות הגנה למצוא מסוימות,אלולכאורה היאהקבועה,"הצורך"בהגנת,בנסיבות אך

                                                           
במתקנים. 516 פיזיים באמצעים לשימוש ביחס ביותר קשות טענות הועלו האינתיפאדה בתקופת כי לציין יש זה לעניין

צבאיים חוקרים ידי על ראו.צבאיים זה :לעניין

Israel's Interrogation of Palestinians from the Occupied Territories (Human Rights Watch, New York, 1994) p. 36-42. 

בתחום היה לא זה נושא שכן צבאיים במתקנים חוקרים ידי על לחקירות התייחסה לא לנדוי ועדת כי לציין יש

לנדוי(אחריותה ב).4.10פסקה,4הערהלעיל,ועדת מצויה זה לנושא התייחסות זאת הפרקליטעם של ספרו

תא עת באותה הראשי סטרשנוב.)מיל(ל"הצבאי כללי.אמנון נוסחו הוראותיו פי על כי סטרשנוב מציין בספרו

שימוש התירו ולא ישראל משטרת של החקירה כללי על המבוססים צבאיים במתקנים סדר מפירי של חקירה

בחקירות פיזיים נ.באמצעים סטרשנוב של עמדתו כי לציין והרמטכיש הבטחון שר של בהתנגדות ראשית ל"תקלה

פיזיים באמצעים להשתמש הצבאיים לחוקרים לאפשר תלונות.שדרשו לצמצום הביאו אלה כללים הנהגת

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש על (הנחקרים אש,סטרשנוב.א. תחת באינתיפאדה-צדק המשפטית המערכת

אחרונות( ידיעות ).370�368'מע)1994,א"ת,הוצאת



 

 

הנזיקין בהמשך517בפקודת הדיון את נרחיב זה בהקשר ותחולתה זו הגנה של היקפה על

זה .פרק

פיזיים באמצעים להשתמש המשפטהוגבלההאפשרות עקרונות פי על עקרון.המנהליגם

המנהלי המשפט של הבריטיאשר,יסוד מהדין הישראלי במשפט עובד,אומץ כי ציבורהוא

בהתאם סמכויותיו את ולהפעיל בחוק לו המוקנות הסמכויות פי על ורק אך לפעול חייב

המנהלית הרשות פעולת על החלים הכללי.518לכללים הביטחון שירות זה לעקרון בהתאם

בחוק סמכות ללא בחקירות פיזיים באמצעים ולהשתמש חקירות לבצע יכול בדומה.אינו

הבריטי במשפט הבסמכו,להסדר שירות הכלליייות מעמדו,טחון גם באופן,כמו הוגדרו לא

בחוק הוא.ברור הכללי הביטחון שירות לפעולת המשפטי כן,הבסיס במסגרת,אם

ה הממשלה"שיוריות"הסמכויות בסעיף,של היום יסוד40הקבועות .519הממשלה:לחוק

לציין פורש,יש זה סעיף שמענפסיקתבכי כמי העליון המשפט לפעולבית כוח לרשות יק

מנהלי חלל בו שקיים אינו,במקום הוא בחירותואולם הפוגעת לסמכות מקור להוות יכול

הפרט הכללי,כלומר.520של הביטחון שירות את המסמיך החוקי המקור אינו זה סעיף

האדם של יסוד בזכויות הפוגעות פעולות שימושןוביניה,לבצע תוך וחקירות בכלל חקירות

בפרטבאמצעים .פיזיים

סעיף על יסוד40נוסף את,הממשלה:לחוק המסדירים אחרים חקיקה דברי מספר קיימים

המנהלי המשפט בתחום הכללי הביטחון שירות של.פעילות ספציפיות סמכויות של שורה

קבוע הכללי הביטחון חוקיםותשירות הגנת:הםיניוב,במספר וחוק סתר האזנת חוק

בשט521הפרטיות הגדהוכן באזור הפועלים הביטחון שירות אנשי בדבר הצו במסגרת חים

ואינן.1967522-ז"תשכ,)121מספר(המערבית ביותר מצומצמות הן אלה סמכויות אך

פיזיים באמצעים שימוש או חשודים חקירת של לנושא .מתייחסות

                                                           
נער. 517 ראהךלאחרונה הנזיקין בדיני הצורך להגנת המתייחס מקיף משפטי בדיני"הצורך"הגנתלוי'א:חיבור

ופילוסופים-הנזיקין משפטיים מוסמך(עיוניים תואר קבלת לשם גמר אביב,עבודת תל ).1999,אוניברסיטת

המינהליתזמיר'י. 518 ירושלים(הסמכות נבו ב50)ו"תשנ,הוצאת מינהליברכה'וכן אמשפט נבו('כרך ,הוצאת

ומדינהוכן25)1996,ירושלים .237-238'עמ,505הערהלעיל,רובינשטיין

א271�269'עמ,504הערהלעיל,הופנונג. 519 הצבא"נון'וכן של מעמדו על החוקיות וצבא"המגבלות 13משפט

כי.126�79,125'עמ,)ט"תשנ( יסוד40סעיףנציין הסמכות:לחוק את לרשות מעניק בשם"הממשלה לעשות

דין לכל בכפוף אחרת,המדינה רשות על בדין מוטלת אינה שעשייתה פעולה זה."כל סעיף של במשמעותו דיון

הב שירות חקירות של בגיבהקשר החלטת בסקירת יעשה הכללי מיום"טחון .6.9.99ץ

ראו. 520 זה בג337'עמ,518הערהלעיל,זמירלעניין נ2198/93צ"וכן גת קרית ואח'עיריית ישראל מז"פ',מדינת )5(ד

נ5128/94צ"ובג832,843 המשטרה'פדרמן מח"פ,שר ומדינהוכן647,652)5(ד פרק,505הערהלעיל,רובינשטיין

23.

הם. 521 הכללי הביטחון שירות מוזכר בהם העיקריים החקיקה שירו:דברי המדינהחוק ,1963-ג"התשכ,)משמעת(ת

הפרטיות,א75סעיף הגנת סתרוחוק,)ג(19סעיף,1981-א"התשמ,חוק .1סעיף,1979-ט"התשל,האזנת

ושומרוןפרייזלר'צ. 522 ביהודה כתובים(החקיקה .371)1987,ירושלים,הוצאת



 

 

חקירות לבצע הכללי הביטחון שירות חוקרי של מי,סמכותם בחוק קבועה והיאאינה וחד

השירות חוקרי של פרטנית הסמכה מכוח להם המשפטים,מוקנית שר ידי על הניתנת

הפלילית הפרוצדורה לפקודת הסמכה.בהתאם לערוךהאלכתבי החוקרים את מסמיכים

העוינת החבלנית הפעילות בתחום עבירות ביצוע על אינן,אולם.523חקירות אלה סמכויות

הכללי הביטחון לשירות בחקירותמקנות פיזיים באמצעים להשתמש .היתר

כללים מספר הישראלי הדין אימץ לכך הבריטי,בנוסף במשפט את,שמקורם המגבילים

ואינ חקירות בביצוע השונות החוק רשויות פיזייםיםמתירםסמכויות באמצעים שימוש

אלה.בחקירות השופטיםמכונותה,מגבלות העל,תקנות המשפט בית ידי על ,יוןאומצו

עלקבעאשר פיכי על לנהוג האמורים.524הןהמשטרה לכללים בניגוד חקירות ניהול

ומביא המנהלי המשפט כללי של הפרה זומהווה בדרך המושגות הראיות זאת.לפסילת ,עם

הראי להיבטים בהקשר השופטיםילפחות תקנות של המשפטקבעו,תים מבחןבישראלבתי

ב הודאות לקבילות יחסית הראיות12סעיףגמיש הפחיתו,לפקודת רבה,ובכך את,במידה

השופטים תקנות זה.השפעת האם,מבחן בחינה על ומרצון"שהתבסס חופשית "ההודאה

שהיה,פשריא המשפטי למצב עתקייםבדומה באותה של,בבריטניה בקבילותה להכיר

השופטים לתקנות בניגוד ניתנה היא כאשר גם ז.525הודאה אתאמנםכההפומדיניות

הראיות דיני של במישור בחוק מתה לאות השופטים לא,תקנות להתעלםאולם ניתן

המנהלי המשפט במישור החוקרים על התקנות שהטילו .מהמגבלות

השופטים לתקנות שירות,בדומה עובדי את המחייבות פנימיות והוראות הנחיות נקבעו

הכללי מסו.526הביטחון נשמר אלה הנחיות של הןתוכנן האם לדעת שאין ומכאן וג

בחקירות פיזיים באמצעים השימוש את זאת.מגבילות מסירת,עם של בהקשר לפחות

שקר פני,עדויות הוראה לנדוי ועדת המבהירמימצטטת אמתהת לומר החוקרים חובת כי

השונים המשפט בבתי עדות מתן .527בעת

                                                           
השב"בג. 523 הרוב20פסקה,8הערהלעיל,כ"צ .לדעת

ד1000'עמ,1הערהלעיל,הרנון. 524 ושחרורליבאי'וכן מעצר שוקן(דיני .183�182)1978,א"ת,הוצאת

ובדין.שם,524הערהלעיל,ליבאיוכן1000'עמ,1הערהלעיל,הרנון. 525 זה מבחן במשמעויות מקיף דיון לכך בנוסף

נערך גולדברג"דוהרצוי ועדת .1הערה,ח

לכאורה,נציין. 526 אחרתבכמו,כי מנהלית רשות הנחיות,כל לחוקר לקבוע השירות על הממונים שעליו,יכולים

המדינה שירות לחוק בהתאם משמעתיות פעולות להפעלת עילה להוות יכולה והפרתן -ג"תשכ)משמעת(לקיימן

השב.1963 לעובדי מיוחד משמעתי דין בבית לדין יועמד הוא הללו ההוראות את העובד ויפר ו"במידה המוסדכ

משמעת עבירות המדינה.שעוברים שירות בצו נקבע זה המשמעתי דין בית של (משמעת(מעמדו הביטחון) שירות

מיוחדים ולתפקידים למודיעין והמוסד תקנות.1979-ט"תשל,)הכללי לעיל,הופנונג(1750'עמ,ט"תשל,4018קובץ

).270'עמ,504הערה

זאת להיות,עם חייבות אלה יסודהוראות חוק הוראות עם אחד בקנה ולעמוד החוק הוראות את כבוד:תואמות

וחירותו ראל.האדם זה בענייןהעניין העליון המשפט בית נ91�2581פסיקת ישראל'סלחאת מז"פ,ממשלת )4(ד

השב837,845 של הפנימיות להנחיות "כ"בהקשר ל: ערך כשוות לראותן שאין הוא ברור די'חוק'אך בורבמשמעות

בסעיף יסוד8זה וחירותו:לחוק האדם החוק,כבוד את נוגדות הן אם להתבטל ".ודינן

לנדוי"דו. 527 ועדת זו.21�20'עמב,5הערהלעיל,ח דאז,הנחייה החקירות יחידות ראש ידי על כי,שניתנה :קובעת



 

 

דו,לסיכום ועד המדינה הישראלי"מהקמת הדין לנדוי באמצעים,בסוגיהח שימוש על אסר

בחקירה המנדטורי528פיזיים המשפט בהשפעת ביטויאיסור.וזאת לידי בא בקביעתזה הן

על האוסרות פליליות עבירות של פיזייםשורה באמצעים פעולת,שימוש בהגבלת הן

נזיקיות עוולות בקביעת והן הציבורי המנהל דיני מכוח של.החוקרים המשפטי ההסדר

המשפטהסוג את שהנחתה הדיאנטולוגית המוסרית התפיסה בסיס על נוצר זו בתקופה יה

עת באותה .הבריטי

ב .3 בעבירות חקירות המאפיינות המיוחדות  טחוניותיהבעיות

רבים של ישראל,לדעתם מדינת של הקשה הביטחוני באירגוניהכולל,למצבה מאבק

הפלסטינים דומים,הטרור שאינם מיוחדים בפשיעהמאפיינים רגיל ,משפטנים.למאבק

בדרכים,פילוסופים פעולה מצדיקים אלה מאפיינים כי טוענים שונים וחוקרים פוליטיקאים

רגילות בחקירות נהוגות שאינן גורמים.529מיוחדות של שילוב על מתבססת זו דעה

העבודה של זה בחלק נסקור אותם שונים .מתחומים

החשובים הגורמים ההבאחד בטחוניתלהצדקת לחקירה רגילה משטרתית חקירה בין ,חנה

בחקירה פיזיים באמצעים לשימוש לפיהמ,בהקשר התפיסה על טחוניותיבחקירותתבסס

ב רגילהןובמטרתןתפקידנבדלות פלילית בעבירה משטרתית החקירות.מחקירה מטרת

היהב טיטחוניות אירגוני מפני המדינה של בטחונה על הגנה רבים במקרים השולליםא רור

                                                                                                                                                                      
אות מבלי להיות מושפע מהתוצ, במתן העדות יש לספר את האמת כפי שהיא זכורה לעד"

אין כל סיבה שתתיר לעד : ולהדגשה נוספת ייאמר. י הסנגוריהבהאפשריות הן לגבי התביעה והן לג

 ." י השקר יסייע לביטחון המדינה"גם אם נדמה לו שע, לשקר

הרואה.528 לעיל ותוצג לנדוי ועדת ידי על היתר בין שאומצה הדעה לאור זה בשלב הדברים את לסייג יש זה בהקשר

ה הגנת בחקירות"ורךצ"את פיזיים אמצעים להפעלת משפטי .כמקור

המשפטנים. 529 כל של דבריהם את זו בעבודה לסקור ניתן שלא והחוקרים,הפילוסופים,כמובן הפוליטיקאים

בחקירה פיזיים באמצעים שימוש מצדיק המדינה של הייחודי הבטחוני שהמצב זו בדעה נביא.התומכים כן על

רלוונטיות הפניות לנדוי"דו:מספר ועדת וארבע,5הערהלעיל,ח שלוש של,פרקים עמדתם זה לעניין ראה כן

בדו בישראל שונים זה-משפטנים נושא על שנערך ידי.שם,10הערהלעיל,זוהר:שיח על סוכמה זו עמדה

העת לכתב בראיון ארבל עדנה המדינה :8'עמ)1996ספטמבר(32גיליון,הלשכהפרקליטת

מייצגת את הגישה ) להסדר הסוגיה של שימוש באמצעים פיזיים בחקירות(,  השלישיתהאפשרות"

כשאנו . לפיה אם חיים במציאות שלעתים זו מציאות של מלחמה, ח ועדת לנדוי"י דו"שגובשה ע

מתחייבת לעתים חקירה נמרצת כזו או אחרת ולפרקים , שרויים בתקופה של פורענויות ומעשי טרור

 ". בלחץ פיזי מתון" הפצצה מתקתקת"נסיבות מיוחדות כשב, נאלצים להשתמש

כ של ספרו ראה בסוגיה שונים ופוליטיקאים חוקרים של עמדתם הקרעים"שב,גילון.לעניין בין אחרונות(כ ,ידיעות

בסוגיה24פרק)2000,א"ת שונים ופוליטיקאים הכללי הבטחון שירות אנשי של דעותיהם את זה בהקשר .המציין

רהבמיוח של עמדתו את גילון כרמי סוקר ז"ד רבין יצחק דאז :ל"מ

של ועדת השרים המיוחדת שהוקמה לעניין חקירות שירות הבטחון (מי שיפגע בהיתרים המיוחדים "

ונוטל על עצמו את האחריות הכבדה , עלול לפגוע ביכולת להילחם בטרור) הכללי מכוח ועדת לנדוי

גילון396'עמ(." צחים על כוס קפהלא סביר לשבת עם שולחי מר... הזו של ).לספרו

הסוגיה של המוסרים להיבטים המתייחס פרק ראה בסוגיה שונים פילוסופים עמדות של .לבחינה



 

 

ודמוקרטית יהודית כמדינה אופייה ואת כמדינה קיומה עצם על.את נתפסות אלה חקירות

ישראל מדינת של הפוליטי מהמאבק כחלק רבים עצםידי קיומהעל ואופן וכבעלותקיומה

ישראל מדינת של הצבאי למאבק דמיון קיומהעלקווי משטרתיות.530עצם חקירות

המדינה ידי על אישייםנתפסות ממניעים כלל בדרך הפועלים בפושעים ולהבדיל,כמאבק

ב בעבירות מאיימים,טחוניותימנחקרים על,המקריםבמרבית,אינם או קיומה עצם על

המדינה של .אופיה

החקירה של השונה התפקיד בדבר בתפיסה מתבטא השונה להתייחסות נוסף גורם

המשטרתיתיהב החקירה ושל משט.טחונית נגדרהחקירות ראיות לאסוף במטרה נערכות

פליליות עבירות בביצוע פלילי,חשודים הליך של קיומו לצורך העיקרית,מנגד.זאת מטרתן

מודיעינית היא הכללי הביטחון שירות חקירות ודרכי,של מחבלים על מידע איסוף כלומר

באיבם בעודם חבלה מעשי ביצוע ומניעת וסיכול רבמ,למשל,כך.531התארגנותם ידע

ב בחקירות נוספיםישנאסף פיגועים לסיכול פעילות המשך לאפשר כדי חסוי נותר ,טחוניות

לדין העמדה לצורך משמש בהם המושג המידע שמרבית משטרה מחקירות להבדיל וזאת

חשודים .של

העובדה הוא ביטחונית לחקירה משטרתית חקירה בין האמורה להבחנה נוסף גורם

בש בעבירות מתאפיינותחקירות רבים,יטחוניות מאפיינים,במקרים אינם שלרוב בקשיים

רגילות משטרה של.532חקירות המוקדמת וההכנה הנחישות הוא האמורים מהקשיים אחד

ביטחוניות בעבירות כיצד.הנחקרים יסודי תדרוך מקבל אלה בעבירות מהנחקרים ניכר חלק

בחקירה לעמוד רב,עליו קושי היוצר בידבר עבירותלחקור של זהצוען לכך.מסוג ,בנוסף

של עבודתם על ניכרת במידה המקשה השונים הטרור אירגוני בתוך פנימי מידור קיים

יהודהקושי.החוקרים של הפלסטינים מתושביה רבים שבעיני העובדה לאור מתעצם ,זה

ישר מדינת שלטונות עם פעולה כשיתוף נתפס החוק לרשויות סיוע כל ועזה אלשומרון

הערבי בעם פשעים.ובגידה וחקירות מידע איסוף על משמעותי באופן מקשה זו עובדה

וב .533טחונייםיפליליים

ב בחקירות נוסף הרבהיקושי החשיבות עקב נוצר פליליות בחקירות קיים שאינו טחוניות

יחסי באופן רבים,יותר מודיע,במקרים כמקור הודאות לדיןישל העמדה לצורך וכראייה ני

                                                           
לנדוי"דו. 530 ועדת .שם,110הערהלעיל,גילוןוכן27�26'עמ,5הערהלעיל,ח

ביו15'עמ,שם.531 כהן חיים השופט דברי ראו זה בעניין נאפסו25.2.82םוכן בפרשת המוקדמים ההליכים .באחד

נגדו ההליכים את להפסיק בעתירה העליון המשפט לבית נאפסו של סנגורו פנה זה היה.בהליך לעתירה הנימוק

לרשות שהועמד ומה הושמד החשוד להגנת להועיל כדי בו ושהיה החוקרים בידי שנאסף החקירה שחומר

חומר היה הכללי".סלקטיבי"הסנגוריה הביטחון שירות חקירת כי המדינה טענת את קיבל העליון המשפט בית

משפט לבית ראיות חומר הכנת לשם באות אינן אלו שחקירות העובדה בשל וזאת רגילה פלילית חקירה .איננה

נ80�780צ"בג:ראה הראשי'נאפסו הצבאי .631)2(מאד"פ,התובע

לנדוי"דו.532 ועדת פרי15'עמ,5הערהלעיל,ח .141�140'בעמ,126הערה,לעיל,וכן

לנדוי"דו. 533 ועדת ראה,13'עמ,5הערהלעיל,ח אחרים וקשיים אלה קשיים עמלעיל,גילוןעל ,פריו402�399'הערה

.143�139'עמ,126הערהלעיל



 

 

ב לעיל.534טחוניותיבחקירות שראינו טיבם,כפי עבירות,מעצם בחקירת המידע עיקר

נחקריםיב עדויות על מתבסס כן.טחוניות נותר,כמו החקירה מחומר ניכר שחלק העובדה

המשפטחסוי בבית קביל מנת,ובלתי עתידייםעל מקורות על הסתמכות,לשמור מחייב

הב רשויות של הודאותירבה על לדיןטחון להעמדתם כבסיס נחקרים של חשיבות.יהם

ב בעבירות נחקרים להודאות זו לשם,טחוניותימיוחדת והן עתידיות פעולות סיכול לשם הן

לחקירה נוסף קושי ומוסיפה רגילות פליליות בחקירות לרוב קיימת אינה לדין .העמדתם

הב .4 שירות בחקירות פיזיים באמצעים מהקמתיהשימוש הכללי ועדטחון המדינה

לנדוי  ועדת

הקודם בסעיף שהזכרנו הקשיים שירותי,למרות חקירות התנהלו הימים ששת למלחמת עד

פיזייםיהב אמצעים של הפעלה ללא הנראה,זאת,טחון שחקירות,ככל העובדה בשל

ב בעבירות למדייחשודים מצומצם בהיקף היו הימים.535טחוניות ששת מלחמת בעקבות

בש ישראל הבושלטון ששירות החקירות מספר ניכר באופן עלה נדרשיטחים הכללי טחון

היה,לבצע שלא בהיקף מדינית וחתרנות טרור של בתופעות נתקלו ישראל מדינת ואזרחי

עת לאותה עד כן.536ידוע המשפט,כמו בתי ידי על המשפטית המדיניות משינוי ,כתוצאה

משנת הב1971החל שירות חוקרי להופיע זוטאטחוןיהחלו במשפטי תביעה .537כעדי

הב שירות חוקרי החלו אלה לשינויים המנוגדותיבתגובה שונות בדרכים לפעול הכללי טחון

החוק אלה.להוראות ברוב,דרכים החסויןהמפורטות לנדוי"דושלבחלק ועדת שניכללו,ח

בזה זה השלובים עיקריים לחצים.538היבטים הפעלת היה הראשון ככל,הםיניוב,ההיבט

ב,הנראה חקירות במהלך פיזיים התנגדותווזאתטחוניותיאמצעים על להתגבר שלכדי

מידעהנחקר אינ.למסירת אלה לחצים של המדויק מפורטוהיקפם והוא ,כאמור,ידוע

דו של החסוי לנדוי"בחלק ועדת במשפטי.ח שקר עדויות של מסירתן היה השני ההיבט

שיטות גילוי למנוע כדי בעתידזוטא בהן שימוש ולאפשר האמורות למנועוכןהחקירה כדי

וזיכויים שונים מנאשמים שנגבו הודאות .פסילת

                                                           
ומורגן. 534 .43'עמב25הערהלעיל,אבנס

לנדוי"דו. 535 ועדת השב.18'מעב,5הערהלעיל,ח ראש של זו"בספרו בתקופה כי מציין הוא פרי יעקב לשעבר כ

בלבד חוקרים שבעה מנתה הכללי הביטחון בשירות החוקרים הערבי,יחידת בתחום שטיפלו ארבעה יחידה.מהם

מ פחות חקרה העבודה150-זו שנת במהלך מאוד.139'עמב,126הערהלעיל,פרי.1966איש קטן בהיקף מדובר

הימים ששת מלחמת לאחר שבוצעו לחקירות ביחס חקירות שנת.של במהלך השוואה של1995לשם דבריו לפי

השב הכללי"ראש הבטחון שירות על נחקרו גילון כרמי עת באותה לאירגוני4000כ להשתייכות בחשד נחקרים

).385'בעמ,110הערהלעיל,גילון(טרור

מ. 536 כי בספרו מציין פרי לשנתיעקב ועד הימים ששת מלחמת של1995אז רבות רבבות השירות ידי על נחקרו

המלחמה לפני מספרם על ניכר באופן עלה ומספרם גילון141'עמב,126הערהלעיל,פרי.נחקרים דברי ראה כן

לעיל ).385'בעמ,110הערהלעיל,גילון(שצויינו

לנדוי"דו. 537 ועדת .13'עמב,5הערהלעיל,ח

.18'עמב,שם. 538



 

 

החל זה לנדוי,תהליך ועדת קביעת פי למעין,על והפך החוקרים פה"בדרג שבעל "תורה

ובהדרכה בקורסים החוקרים בין במהלך.שנמסרה החדשים לחוקרים הועברה זו שיטה

כעו השירותהתמחותם מצמרת מלא וגיבוי אישור קבלה השנים ובמשך החל,זרים

המשפטיים והיועצים החקירות אגף בראש במהעומדים השירותוכלה משיא.ראשי היאחד

ב היה זו תופעה דברים,6.9.82-של בסיכום השירותשלכאשר ראש בין שהתקיים דיון

נקבע החקירות יחידת :539וראש

 ". בית המעצר/ כמקובל על פי נוהלי הכלא... ונטען כי...  ביצוענכחיש... במשפטי זוטא"

מפורשת הנחייה הייתה אף אלא משפט בבית לשקר מפורשת הוראה שניתנה רק לא כלומר

שיאמר השקר .מהו

מקובלות שהיו הפנימיות להנחיות גם כמו החוק להוראות בסתירה עמדו אלה חקירה דרכי

הב בשירות עת הכליבאותה ישראל.540ליטחון מדינת בסיס,כאמור,שנקבעו,חוקי על

המנדטורית עבירה,החקיקה תמיד מהווה המשפט בבית שקרית עדות של מסירתה כי קבעו

כן.פלילית לעיל,כמו שצוין באמצעים,כפי שימוש על מוחלט באופן אסר הישראלי החוק

נחקר או אדם של תקיפה ועל כן,מהם.541פיזיים שהנ,אם רשויותהגורמים את יעו

החוק הוראות על לעבור הישראלית למצוא?החקירה ננסה העבודה של הבא בחלקה

זו לשאלה .פתרון

הב .5 שירות בחקירות פיזיים באמצעים לשימוש השונים בניגודיהגורמים הכללי טחון

החוק להוראות

מדו ניכר הב"חלק שירות את שהובילו הגורמים מהם לשאלה נדרש לנדוי ועדת טחוןיח

פעולה לדרכי להכללי שורה.חוקהמנוגדות הועדה ראיינה זו שאלה על להשיב לנסות כדי

עדים של תפקידים,ארוכה במגוון תקופה באותה הב,ששימשו בשירות והןיהן הכללי טחון

עימו העובדים והמשפטי הפוליטי העבודה.542בדרג של זה התהליךאתבחןנבחלק

פיזי באמצעים לשימוש הבשהוביל שירות בחקירות ויים הכללי השוניםאתטחון ,הגורמים

נוספים במישורים והן המשפטי במישור ל,הן ולהתמשכותו זה לתהליך שלשהובילו תקופה

דו.שנה16-מלמעלה במסקנות נשתמש התהליך של גם"בבחינתו כמו לנדוי ועדת ח

ז לתהליך שהובילו השונים הגורמים של ומשפטי פילוסופי .הבניתוח

                                                           
.22�21'עמ,שם. 539

.20�19'עמ,שם. 540

הצורך. 541 הגנת במסגרת זו הגנה להכללת התיאורטית האפשרות למעט זה,זאת פרק בהמשך בהרחבה נדון .בה

לנדוי"דו. 542 ועדת .2'עמב5הערהלעיל,ח



 

 

הב שירות תפיסת הוא אלה פעולה לדרכי הגורמים מעליאחד שעומד כמי הכללי טחון

החוק של.להוראות המשפטי ובהסדר הבריטי המנדט בתקופת זו תפיסה של ראשיתה

ישראל במדינת הבריטי,הסוגיה במשפט ההסדר בעקבות זה.שנקבע שציינו,הסדר כפי

הב,לעיל שירות שפעילות תחושה בטחוייצר נעשית הכללי דמדומים"ן משפטי543"אזור

ללכןו הביטחוןמותר שירות המשטרהחוקרי חוקרי ידי על לביצוע האסורות פעולות ,לבצע

בתקנות והן בחוק הן הוסדרה תרם.שעבודתם זו והנהליםהלתפיסה עת באותה נוהג

הכתב,הבריטים על מעולם הועלו בחקאשר,שלא פיזיים באמצעים שימוש ,ירותהתירו

הב שירותי פעילות את המסדיר חוק העדר גם .544טחוןיכמו

פיז באמצעים שימוש של זו למדיניות שהוביל נוסף השיקוליםיגורם ראיית היה בחקירות ים

המשפטיהב מרות עקרון על כגוברים תפיסת.)Rule of Law(טחוניים על התבססה זו ראיה

א לבין ישראל מדינת בין ממאבק כחלק השוניםהחקירה זהה,ויביה החוקר תפקיד ,בו

במלחמה,למעשה חייל של לזה פעולות.במהותו ביצוע לעיתים מצריך זה מאבק

חוקיותו"מלוכלכות" הבוהמח,לא משיקולי של.טחוןייבות המשפטיים היועצים אחד

וטען לנדוי לועדת הנתונים איסוף במסגרת זו דעה הביע הכללי הביטחון כי,שירות

הב"שלחשיבותם ומתן"טחונייםיהאילוצים בחקירות פיזיים באמצעים שימוש הצדיקו

החוק להוראות בניגוד שקר זה.545עדויות בהקשר הועדה בפני טען נוסף משפטי כי,יועץ

ישראל מדינת של החשובים האינטרסים את משרת שהוא חשב מהשקרים .546בהתעלמות

ח מספר ידי על הועדה לחברי נאמרו דומים בדו,וקריםדברים זאת"וסוכמו בלשון :547ח

 

ע וסיכולו היא משימת קודש המצדיקה את "עבודת החקירה העוסקת בגילוי פח"

 הננו שליחיו של עם - אמר מי שאמר, אנשי השירות, אנחנו. כל האמצעים, האמצעים

" ניקוי ביבים"מדובר ב. ישראל לבצע פעולות שהמדינה איננה יכולה לקבל על עצמה

ואנחנו אלה שמשימה לא נעימה זו הוטלה , ן את בטחונה של המדינהשקיומם מסכ

אנחנו עצמנו הסתכנו ממש כפי . לכלך בעצמךתלא ניתן לנקות ביבים מבלי שת. עליהם

 ".שמסתכנים חיילים בחזית

מבצעי שקבלו המוחלט הגיבוי היה בחקירה פיזיים באמצעים השימוש להמשך נוסף גורם

על מהממונים בשירותהחקירות עת באותה שפעלו המשפטיים מהיועצים גם כמו .548יהם

                                                           
בביטוי. 543 משתמש פרי יעקב גם כי לציין הדמדומים"מעניין הביטחוןבתאר"אזור שירות של החקירות פעילות את ו

תקופה באותה ).144'עמב,126הערהלעיל,פרי(הכללי

הפרקהרא. 544 בתחילת זה משפטי במצב .דיון

לנדוי"דו. 545 ועדת .33�32'עמב,5הערהלעיל,ח

.33'עמב,שם. 546

.27�26'עמב,שם. 547

.34�30'עמב,שם. 548



 

 

אלה בכירים של זו,לאישורם מדיניות להשלכות מודע היה מהם ניכר משמעות,שחלק

הב שירות כמו היררכי באירגון הכלליירבה המשך,טחון חוקיותלעידוד הלא .549הפעולות

זווהמשכהלביסוסה שיטה חולששל גורמיתםסייעו מספר שימושאשר,םשל למנוע יכלו

הרשויות פעולות על יותר רחב פיקוח באמצעות האמורות עשו,בשיטות לא כךאולם

של לתחושה דמדומים"ותרמו נוצרה.משפטי"אזור זו היתר,חולשה משמירה,בין כתוצאה

ו חוץ גורמי כלפי סודיות שאפשרועלעל פנים כלפי המידור המשך שניםבתופעהאת ,משך

אנשיםרקכאשר של יחסית קטן עליהמספר היה.550יודעים זה בטיעון השלוב נוסף גורם

הב שירות חוקרי ידי על החקירות של ורישום תיעוד של הכללייהעדר זו.טחון עם,בתקופה

דו ורק אך ולפרקליטות למשטרה החוקרים מעבירים היו החקירה שנקרא"סיום תמציתי ח

מסכם"דו" המידע"ח תמצית ראווכלל שהחוקרים נוספים ונתונים הנחקר שסיפר

נגנז.551םיכרלוונטי או הושמד נוסף חקירה הועבר,חומר הוא בהם חריגים במקרים ,למעט

הדו עם המסכם"יחד השירות,ח חוקרי של דעתם שיקול פי .על

של ומהתפיסה סודיות משיקולי בעיקר נבעה וגניזתו החקירה חומר השמדת של זו תפיסה

ש הבחקירת מודיעיירות כחקירה הכללי רגילהיטחון פלילית מחקירה השונה מדיניות.נית

ק ההליכיםיזו אחד במסגרת העליון המשפט בית של אישורו את מסוים בשלב בלה

נאפסו בפרשת זה.552המוקדמים בעניין דינו העיק,בפסק את כהן חיים השופט קרוןיבל

הביטחון שירות פעל השירות,לפיו הרלוונטיאינשחקירת וההבדל רגילה פלילית חקירה נה

לשנותםשהוא החוקר של בכוחו שאין קבועים כללים פי על מתנהלת המשטרה ,חקירת

השירות של זו הממונה"ואילו או עצמו החוקר של דעתו לשיקול רבה במידה מסור ניהולה

לכך".עליו כהן,הסיבה חיים השופט "היא,לדעת בא: אינן אלו שחקירות לשםבכך ות

המשפט לבית ראיות חומר רישומים".הכנת של החקירותהעדרם אתאשר,אודות קיבל

העליון המשפט בית של הב,היתרו שירות על הפיקוח אפשרות על רבה במידה טחוןיהקשה

של לתחושה ותרם דמדומים"הכללי .553משפטי"אזור

                                                           
.27'עמב,שם. 549

.19�18'עמב,שם. 550

.35'עמב,שם. 551

נאפסו. 552 הערה,עניין שם,531לעיל

דו. 553 ממצאי פרסום לפני עוד כי לציין בשנת"יש לנדוי ועדת בע1983ח העליון המשפט בית אבו343/82פ"שינה

נ ישראל'סנינה מא"פ,מדינת ב(505)4(ד רק פורסם הדין ההח1987-פסק מתן לאחר שנים מארבע עליותר לטה

העליון המשפט בית זה)ידי בעניין ההלכה השמדת.את של לשאלה בהקשר גולדברג השופט קבע הדין בפסק

הכלל הביטחון שירות ידי על החקירה הבאותיחומר המסקנות את לתביעה העברתו :ואי

ו כ והחקירה המשטרתית משולבת זו בז"כשחקירת השב. דרך זו פסולה היא ואין להמשיך וללכת בה"

, אין כל הצדקה לנוהל הקיים, כ"וכשחקירת המשטרה אינה אלא המשכה הצמוד של חקירת השב

וכל שנאמר לא אחת על ידי בית משפט זה בדבר חובת הרישום על ידי חוקרי המשטרה והנימוקים 

על אחת כמה וכמה שאין כל הצדקה להשמדת מסמכים שיש בהם ... שניתנו לכך יפה גם לעניין זה

את כל שהתרחש בחקירה ולאפשר לבית המשפט לחרוץ את הדין בידיעת כל העובדות כדי לשקף 

 ".לאמיתו



 

 

הב שירות על הפיקוח מיחולשת של בכשלונם התבטאה הכללי הפיקוחטחון נגנוני

הב שירות פעולות על לפקח אמורים שהיו והפנימיים הכללייהחיצוניים מנגנוני.טחון

האמורות החקירה שבשיטות הכשל באיתור נכשלו השירות של הפנימיים כשלון.הפיקוח

רבה במידה נבע הפנימיים הביקורת מנגנוני של לנדוי,זה ועדת שמנגנונים,לדעת מהעובדה

פעלו לא החקירותאלה לנושא המתייחס מסודר ותקנון ברורות הנחיות פי בנוסף.554על

הב,לכך ששירות לכך גרמו והמידור בפנייהסודיות הרמטית כמעט בצורה סגור היה טחון

חיצוניים וביקורת פיקוח רק,למשל,כך.מנגנוני ביקורתו את הגביל המדינה מבקר משרד

הפעי את ביקר ולא וכספים מנהל האופרטיביתלענייני השירות555לות זו.של עובדה

הממשלה לראש בלעדי באופן החיצונית והביקורת הפיקוח סמכות את למעשה ,הותירה

השירות על הממונה פיקח.שהוא לא הוא תפקידיו ריבוי ולאור הדברים שמטבע אלא

הב שירות פעולות מרבית על אפקטיבית הכללייבצורה .556טחון

בא שימוש של זו בעתמדיניות המדיניות של הגורפת והכחשתה בחקירות פיזיים מצעים

משפט בבתי עדויות המתן שנות לאמצע עד למרכזןבה',80-נמשכה המדיניות עלתה

והמשפטי הציבורי למדיניות.הדיון הישראלית החברה נחשפה בהם העיקריים המקרים שני

קו פרשת היו ותוצאותיה ס300557זו של ומשפטו חקירתו נאפסוופרשת עיזאת .558גן

פרשיות עדויות,באותן מתן מדיניות התגלתה משפטי בהליך שהתקיים מבירור כתוצאה

כולו לציבור בחקירות פיזיים באמצעים והשימוש ז.השקר מדיניות סערהוגילוי עורר

בישראל המשפט ממערכת ניכר חלק בתדהמה והיכה אלה.ציבורית מפרשיות כתוצאה

שמ לנדוי ועדת מהווהוקמה הסוגיהתסקנותיה של המשפטי בהסדר חשובה ציון .נקודת

העבודה בהמשך יבחנו זו ועדה להקמתאולם,מסקנות שגרם העובדתי הרקע יבחן כן לפני

.הועדה

הב .6 שירות בחקירות פיזיים באמצעים השימוש הציבורייהעלאת לדיון הכללי -טחון

נאפסו  פרשת

                                                                                                                                                                      
בשנת רק כאמור הגיע העליון המשפט בית של בגישתו זה מ,1983שינוי המדיניות12–יותר תחילת לאחר שנה

בשב.האמורה החקירה מהלך של רישום לראשונה החל הפסיקה השינוי לנדויח"לדו37'עמ(כ"בעקבות ).ועדת

לנדוי"דו. 554 ועדת .78'בעמ,5הערהלעיל,ח

.79'עמב,שם. 555

.276–269'בעמ,504הערהלעיל,הופנונגוכן81�80'עמב,שם. 556

השברחום'א. 557 כרמל(כ"פרשת בשבגוטמן.י)1989,ירושלים,הוצאת אחרונות(כ"טלטלה ידיעות א"ת,הוצאת

�271'בעמ,504הערהלעיל,הופנונג,22בפרק,110הערהלעיל,גילון.137�127'עמב,126הערהלעיל,פרי,)1995

.331�328'בעמ,516הערהלעיל,סטרשנוב.276

ראה.שם,531הערה,לעיל,נאפסועניין. 558 זו פרשייה של נוסף 370�319'בעמ,516הערה,לעיל,סטרשנוב:לפירוט

.139�138'עמבהערהלעיל,פריוכן



 

 

ה שנות של השנייה המחצית קו,80-בתחילת אוטובוס פרשיות נאפסו300בעקבות ,ופרשת

הכללי הביטחון שירות של בחקירות פיזיים באמצעים השימוש מדיניות לראשונה .נחשפה

לציין לתפיסה,יש בהתאם פעלו הכללי הביטחון שירות אנשי אלה הפרשיות שבשתי

לעיל תפקי,שהוצגה לאור החוק שלטון על גוברים הביטחון שיקולי שללפיה המיוחד דו

בטרור במאבק נאפסו.השירות להתרחשהפרשת שנים בקופנימספר האוטובוס 300פרשת

זמנים ובסמיכות הפוך בסדר הציבור לידיעת נחשפו אלה פרשיות פרשת.אך של עניינה

קו בקו300אוטובוס אגד אוטובוס שחטפו מחבלים שני של ברציחתם אנשי300היה ידי על

הו,כ"שב פי שהתנהלעל החקירות ובשיבוש השירות ראש נסיבותוראת בדבר יותר מאוחר

המחבלים של הציבורי.מותם לדיון האמורה המדיניות את לראשונה העלתה זו ,פרשה

נאפסואולם עיזאת סגן של לדין והעמדתו חקירתו מפרשת פחות לענייננו קשורה .היא

צה קצין של בחקירתו החלה נאפסו עיז,ל"פרשת נאפסוסגן עבירות,את לביצוע בחשד

ריגול של במלחמה,חמורות לאויב וסיוע אמצעי.בגידה בהחדרת נאפסו נחשד היתר בין

לארגון סודיות ידיעות ובמסירת המדינה שטח אל לבנון מדרום מחבלים ארגון עבור לחימה

לבנון"הפת בדרום נעשה.ח חקירתו תקופה,במהלך באותה באמצעים,כמקובל שימוש

בשערותיו משיכה ובהם בחקירה ארצה,טלטולים,פיזיים שינה,הפלה הפעלתוכןמניעת

קשים איומים שכלל נפשי העבירות.לחץ בביצוע הודה הועברה.החשוד זו הודאה

השירות למדיניות ובהתאם הצבאית פיזיים,לפרקליטות באמצעים השימוש הוסתר

להועיל היה שעשוי החקירה מחומר וחלק נאפסובחקירה של להגנתו רבה .559במידה

זה חקירה חומר סמך על המיוחד הצבאי הדין בבית לדין הועמד בביצוע,נאפסו הורשע

בגידה של של,עבירות עונש עליו והוטל במלחמה לאויב וסיוע וגירוש18ריגול מאסר שנות

זה.560מהצבא משפט על בערעור והן במשפטו הדין,הן בבית טען,561לערעוריםשהתקיים

בחקירתו פיזיים באמצעים השימוש נגד קשות טענות והעלה לחפותו שירות.החשוד חוקרי

הכללי שקר,הביטחון עדויות של הופעלו,בשורה לא כי וטענו החשוד טענות את הכחישו

בחקירתו פיזיים .אמצעים

אוטובו פרשת ופרסום לערעורים הצבאי הדין בית בפני נאפסו של ערעורו דחיית קולאחר ס

הב,300 שירות ראש הכללייהורה לבירור,1987בינואר,טחון פנימית חקירה עריכת על

זו פרשה של הפיזיים.מחדש לאמצעים ביחס נאפסו טענות מרבית כי התגלה זו בחקירה

נכונות היו בחקירתו בין.שהופעלו הסדר נחתם מכך זהדרבהס.562צדדיםהכתוצאה

התביעה היועץ,הסכימה דעת לממשלהעל הערכאות,המשפטי שתי של הדין פסקי לביטול

                                                           
.331�328'בעמ,516הערהלעיל,סטרשנוב. 559

נ80�3/מ. 560 הראשי הצבאי נאפסו'התובע .סגן

נ80�202/ע. 561 נפסו הראשי'סגן הצבאי .התובע



 

 

כדין שלא נתקבלו הודאותיו כי שהודתה לאחר של.הראשונות עבירה בביצוע הודה נאפסו

המדינה בטחון סיכון כדי עד מסמכות תשט,חריגה הצבאי השיפוט חוק פי .1955-ו"על

הסדר הטילבעקבות העליוןזה המשפט שלעלבית עונש בפועל24נאפסו מאסר חודשי

סמללדרגתההורדו הב.רב שירות מדיניות ברבים נודעה זה משפטי מדיון טחוןיכתוצאה

כדי המשפט בתי בפני שקר עדויות ומתן בחקירות פיזיים באמצעים לשימוש הכללי

אלה פיזיים באמצעים שימוש הציבור.להכחיש בקרב בהפתעה התקבלה זו הדרג,מדיניות

הי שלא אנשיהפוליטי ידי על שנים במשך שהוטעה המשפטי והממסד לקיומה מודע ה

הב הכלליישירות בפסק,למשל,כך.טחון זו למדיניות העליון המשפט בית נשיא התייחס

נאפסו בעניין :הדין

מול מסקנה זו נתברר לנו מדברי בא כוחה המלומד של המדינה כי חוקרי שירות "

נת משקלם המצטבר של מעשיהם מן המותר מבחי, לדעתו, חרגו, טחון הכללייהב

 בבית הדין הצבאי המיוחד על חקירתו של דםהעיבוהוסיפו חטא על פשע בכך ש

 .המערער שיקרו בהכחישם את עיקר טענותיו של המערער בקשר לשיטות החקירה

 

אין להפחית מחומרתה של מסקנה זו המצביעה על התכחשותם של העדים לחובה 

מעשים אלה נושאים בחובם פגיעה . ם בפני ערכאה שיפוטיתלומר את האמת בהתייצב

ניטלה בכך מבית . מרחיקת לכת באמינותם של שליחיה של הזרוע הממלכתית האמורה

הדין היכולת להכריע בעניינו של המערער על יסוד נתוני אמת ונפגמו מעמדו וכוחו של 

 .בית הדין אשר הולך שולל על ידי דבריהם של החוקרים

 

חמור שנתגלה במקרה דנן ואשר כתוצאה הימנו נשען בית הדין בממצאיו המעשה ה

ובמסקנותיו על הודאות אשר לגביהן נמסרו לבית הדין עובדות לא נכונות בקשר לאופן 

ואנו מפנים לכך , מחייבת נקיטתם של צעדים החלטיים כדי לשרש תופעה זו, גבייתן

 563."תשומת ליבו של היועץ המשפטי לממשלה

בבעקבות הממשלה החליטה אלה קשים ממלכתית31.5.87-דברים חקירה ועדת ,להקים

לנדוי הב,ועדת שירות של החקירה ונהלי שיטות את לחקור ויכדי הכללי מתןאופןטחון

בבתויעדה אלהיות לחקירות בקשר .משפט

 סיכום .7

שי ופעולת החוק להוראות בניגוד בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של רותיהנוהג

ביהב דמדומים"טחון המדינה"אזור להקמת קדם המנדט.משפטי בתקופת החלה זו מדיניות

                                                                                                                                                                      
עו. 562 נפסו של סניגורו ובמיוחד הצדדים והתלבטות הטיעון עסקת נכרתה שבהם המיוחדות הנסיבות הדר"על צבי ד

.356�341'בעמ,516הערהלעיל,סטרשנוב:ראה

הדין6בפסקה,531הערהלעיל,נאפסועניין. 563 .לפסק



 

 

ב בחקירות הימים ששת מלחמת לאחר ונמשכה הביהבריטי שירות ידי על טחוןיטחוניות

זו.הכללי למדיניות ההבסיס בהינו שיקולים לפיה שליתפיסה הערך על גוברים טחוניים

החוק נ.שלטון זו הנראה,עוצהתפיסה שעיקרם,ככל תועלתניים מוסריים בשיקולים

ל הב"התייחסות מהשיקולים"טחונייםיאילוצים יותר רבה חברתית תועלת וכבעלי כעדיפים

הב".המשפטיים" שירות את הובילה החוק בפני חסינות של זו מסוכנת הכללייתפיסה טחון

בש אדומים קווים של ולחצייתם פסולות בנורמות הבלשימוש תפיסה,כך.טחוןים בהשפעת

באמצעים ושימוש משפט בבתי שקר עדויות מתן של הסודית המדיניות נוצרה זו מסוכנת

בחקירות ביותר קשים סודית.פיזיים קוזומדיניות אוטובוס בפרשת הציבור לידיעת נחשפה

נאפסו300 שהשפעותיה.ובפרשת לנדוי ועדת של להקמתה שהביא הוא זה גילוי

בחלקומסק יבחנו ההבאהנותיה .עבודהשל



 

 

לנדוי"דו.ג ועדת ח

פעילותה .1 ואופן הועדה  הרכב

הב שירות של החקירה דרכי על העובדות השקריגילוי עדויות מתן על וכן הכללי טחון

השירות בפעולת הציבור באמון לפגיעה גרמו אלה לחקירות נוצרה,במקביל.בהתייחס

עצמו השירות בתוך רבה המשפטימבוכה ב.564ובשירות הממשלה החליטה זה רקע -על

31.5.87:

לגבי שיטות , 1968 -ט"תשכ,  לחוק ועדות חקירה1בהתאם לסעיף , לכונן ועדת חקירה"

ומתן עדות בבית המשפט בקשר לחקירות , ע"כ בנושאי פח"ונהלי החקירה של השב

 .אלה

הנהלים המתאימים גם לגבי השיטות ו, ככל שתמצא לנכון, הועדה תמליץ ותציע

בנושאי חקירות אלה בעתיד תוך הבאתם בחשבון של הצרכים הייחודיים של המאבק 

 ".ע"בפח

משפטנים2.6.87ביום שני שכללה הועדה חברי לנדוי:מונו משה כיו,השופט ר"ששימש

האלוף את וכן מלץ יעקב המדינה ומבקר והשופט חופי.)מיל(הועדה קיימה.יצחק הוועדה

שמעהישי43 שבהן ממשלה,עדים42בות ראשי הב,ביניהם שירות הכללייאנשי ,טחון

שונים במקצועות והצבאי,מומחים האזרחי המשפטי השירות נוספים,אנשי ציבור עובדי

הב שירות אנשי ידי על שנחקרו אנשים הכללייוכן במיתקני.טחון ביקורים הוועדה ערכה כן

השירות של עבודתה.565חקירה דובסיום הוועדה גלוי"הגישה חלק שכלל מקיף ,ח

חסוי,שפורסם פורסם,וחלק האפשריתעקבשלא להיווצרהפגיעה טחוןיבבהעלולה

בוהמדינה והמידע ברביםבמידה .יוודע

ח פרקיםיהועדה לשלושה בסוגיה הדיון את הנושאים,לקה של שונים להיבטים המתייחסים

לבדוקםאות הת.נתבקשה הראשון עתבפרק באותה קיים שהיה הנוהג אחרי הועדה חקתה

הב זהיבשירות נוהג להיווצרות והסיבות הכללי להגדיר.טחון ניסתה הועדה השני בפרק

בסוגיה בישראל הקיים המשפטי המצב לואתואת המוסרי במשפט,הבסיס שימוש תוך

הדו.משווה של והאחרון השלישי המת"בפרק והמלצות מסקנות הוסקו הועדה חייבותח

והמשפטיים העובדתיים לציין.מממצאיה מצויים,יש החסוי בחלק הנראה,כי ,ככל

השלישי ולפרק הראשון לפרק בעיקר הרלוונטים נוספים דו.ממצאים לנדוי"בסקירת ועדת ח

ידה על שבוצעה החלוקה לפי הדיון את ונחלק הועדה של בדרכה .566נלך

                                                           
לנדוי"דו. 564 ועדת .שם,516הערהלעיל,סטרשנובוכן3'עמ,5הערהלעיל,ח

לנדוי"דו. 565 ועדת .2'עמ,5הערהלעיל,ח

ל.566 נאשמים של תיקים בדקה לא ואף לבדוק התבקשה לא הועדה כי לציין לבחוןיש כדי נאפסו של תיקו את הוציא

כדין שלא נאשמים הורשעו אחרים במקרים גם .האם



 

 

דו .2 של הראשון הועדה"הפרק ה-ח  עובדותתיאור

לדו הראשון העובדות"הפרק לתיאור בלעדי כמעט באופן הוקדש הועדה תיאור,ח כלומר

הב שירות בחקירות החוק על מעבר של סיבותיויהנוהג אחר להתחקות וניסיון הכללי .טחון

בחלק נסקרו המחקר לסוגיית הרלוונטים זה נוהג של כןהלשהקודםהההיבטים ועל עבודה

נתמקד זה פרק אלהבתת עובדות מתיאור הועדה מסקנותיה.במסקנות את מסכמת הועדה

הבא באופן זה :567בפרק

 

השירות שעשה : התמונה המצטיירת מהדברים דלעיל היא תמונה עגומה ומצמררת"

טחון ישראל ורשם לעצמו הישגים רבים יועושה עבודה חשובה ביותר בשמירה על ב

אה היתר לעצמו להפר בצורה שיטתית נכשל כשלון חמור בכך שר, וחשובים בשטח זה

אישור ואפילו עידוד של מתן עדויות שקר בבתי , וממושכת את החוק על ידי הסכמה

חשובה , טחוניתיצמרת השירות נכשלה בכך שלא הבינה ששום עשייה ב. המשפט

היא לא הבינה , איננה יכולה להעמיד את עושיה מעל לחוק, וחיונית ככל שתהיה

אך לא כל האמצעים ובוודאי , מה חיונית שאולי מקדשת אמצעיםשהופקדה בידה משי

 ".לא האמצעי של מתן עדות שקר

הב שירות למדיניות מתייחס זו הכללייסיכום של"לכאטחון וממושכת שיטתית הפרה

הב"החוק שירות צמרת על האחריות את הכלליומטיל כי.יטחון הועדה קובעת לכך בנוסף

ביטחוניים שיהיוחשו,שיקולים ככל עומדים,בים ואינם האמצעים כל את מקדשים אינם

החוק הפילוסופיתןמשמעות.מעל הגישה את דוחה הועדה כי היא אלה מסקנות של

על,התוצאתית דגש המעשההשמה השירות,תוצאות עובדי נהגו פיה בהתאם.שעל

זו מוביל,למגמה הם אם שאף מסוימים חקירה אמצעי שישנם הועדה לתוצאותקובעת ים

וחיוניות" וחוקית"חשובות מוסרית מבחינה מוצדקים הם בהקשר.568אין מותחת הועדה

הב שירות ראשי על ביותר קשה ביקורת ידםיזה שנתנו המשפטיים ויועציהם הכללי טחון

זה פסול .569לנוהג

בדו .3 הסוגיה של והפילוסופי המשפטי לנדוי"הניתוח ועדת  ח

דו של השני לנ"בחלק ועדת הח הוראות את הועדה סוקרת והוראותחוקדוי החוקהישראלי

בסוגיהב המשפטי המצב את ומסכמת אחרות משפט הועדה.שיטות בוחנת הדיון בתחילת

                                                           
.34'עמב,שם. 567

א. 568 לעמדת זו עמדה "ברק'השווה בפרט: קשה כה יפגע האמת גילוי הגופנית,בחירותו,בכבודו-לעיתים בשלמותו

הטוב,והנפשית ובשמו גיל-בפרטיותו על לוותר מוכן המשפט כי האמתעד ואמת"ברק'א".וי שיפוט "משפט

כתבים ח(מבחר וי'עורכים א,זמיר.כהן נבו'כרך ראה753�751'עמ)2000,ירושלים,הוצאת דומה ברק.א:לדעה

וצדק" שיפוט כ"משפט בג5)ו"תשנ(ז"משפטים נ82�152צ"וכן ישראל'אלון לו"פ,מדינת .449)4(ד

לנדוי"דו. 569 ועדת .34�30'עמב,5הערהלעיל,ח



 

 

הישראלי במשפט בחקירה פיזיים באמצעים שימוש על האיסור הבינלאומי,את במשפט

נוספות משפט ב.ובשיטות האם בשאלה הועדה מתמקדת זו סקירה מסוימותלאחר נסיבות

בחוק להסדר המוסרי הבסיס ומהו בחקירות פיזיים באמצעים שימוש הישראלי החוק .מתיר

הגנות בשתי הועדה מתמקדת זו לשאלה והמוסרית המשפטית התשובה את לבחון כדי

הפלילי המשפט באמצעים,מתחום שימוש להצדיק מסוימות בנסיבות לדעתה שעשויות

בחקירות בהיב,פיזיים המוסריהן בהיבט והן המשפטי "ט הצורך: הצידוק"ו"הגנת ".הגנת

הגנת של זה משפטי הגנת"הצידוק"לניתוח את"בדו"הצורך"ובעיקר נייחד לנדוי ועדת ח

העבודה של זה בחלק .הדיון

"הצידוק"הגנת.א

להגנת סעיף"הצידוק"בהקשר כי הועדה העונשין)א)(1(24מציינת אז,לחוק וטרפ,כנוסחו

לא הצו עוד כל מוסמכת רשות של לצו ציות מתוך פעולה המבצע אדם פלילית מאחריות

בעליל חוקי בלתי זה.היה בהקשר במסקנותיה קובעת לצו,הועדה שציית לחוקר כי

הצידוקלו הגנת תעמוד בחקירות פיזיים באמצעים והשתמש עליו הממונים של ,פקודה

קיימו שהיו מההנחיות חרג ולא עתבמידה באותה בשירות חלה.570ת אינה זאת הגנה

השירות ראשי על ההוראות,כמובן בדין,נותני האמור לאיסור ביחס דבר משנה ואינה

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש על .הישראלי

"הצורך"הגנת.ב

בדו הדיון בשאל"עיקר מתמקד הועדה הגנתתח בסעיף"הצורך"השפעת לחוק22הקבועה

דאזב,העונשין בחקירה,נוסחו פיזיים באמצעים שימוש של הסוגיה רלוונטית.על זו שאלה

הב שירות חוקרי של הפלילית האחריות מידת בחינת לצורך לשימושיהן ביחס הכללי טחון

בחקירות פיזיים עבעברכושנערבאמצעים זו הגנה לתחולת האפשרות בדיקת לצורך לוהן

בעתיד פיזיים.מעשיהם באמצעים שימוש של בהקשר זו הגנה שבחינת העובדה בשל

ובחו בארץ משפטיות בערכאות נדונה לא זו,ל"בחקירה בסוגיה בדיון התמקדה הועדה

ובחו בארץ המשפטית בסעיף"הצורך"הגנת.ל"בספרות הועדה עבודת בזמן 22שנקבעה

הפלי החוק מפקודת הועתקה העונשין המנדטוריתלחוק חוק,השמקור,1936-מלי דרך

הקפריסאיוהע המקובל,נשין הבריטי דו.571במשפט בעת הרלוונטי הסעיף הועדה"נוסח ח

כדלקמן :572היה

 

ניתן לפטור אדם מאחריות פלילית למעשה או למחדל אם יש בידו להראות שלא נהג "

יו גורמות חבלה כפי שנהג אלא כדי למנוע תוצאות שלא ניתן למנען בדרך אחרת ושה

בכבודו או ברכושו או בגופם או בכבודם של אחרים שהגנתם , חמורה או פגיעה בגופו

                                                           
.81'עמב,שם. 570

.98'בעמ,224הערהלעיל,אנקר. 571

בסעיף. 572 זהה הוראה במקביל חלה בשטחים כי לעבירה11נציין האחריות כללי בדבר לעיל,פרייזלרראו-לצו

.144'עמב,הערה



 

 

ובלבד שלא עשה יותר משהיה צורך סביר לעשות , עליו או ברכוש שהופקד בידו

 ".לאותה מטרה ושהרעה שגרם איננה בלתי שקולה כנגד הרעה שמנע

עמ את הועדה מציינת ההגנה של המשפטי פרופבניתוח של הגנת573פלר'דתו לפיה

ארבעה ומתקיימים במידה פלילית מאחריות פטור מסוים מחדל או מעשה כי קובעת הצורך

:תנאים

אחרים )1( של לגופם או לכבודו או לגופו חמורה חבלה למנוע כדי פעל הנאשם

בידו המופקד לרכוש או עליו .שהגנתם

אחרת )2( בדרך נזק אותו למנוע היה אפשר  .אי

זו )3( כךלמטרה ידי על שגרם ושהנזק הסבירות במידת נחוץ שהיה ממה יותר עשה לא

העניין בנסיבות מופרז  .אינו

מיידי )4( נזק להיות חייב הנאשם פעל שלמניעתו מסתייגת(הנזק הועדה כי לציין יש

במשפט נדרש הוא אין כי וטוענת זה תנאי של התקיימותו הדורש פלר של מהניתוח

ידון-הישראלי זה  ).בהמשךנושא

של במקרה האמורים התנאים מתקיימים האם הועדה בוחנת זה משפטי ניתוח על בהסתמך

ב בחקירות פיזיים באמצעים הבישימוש שירות חוקרי ידי על הכללייטחוניות .574טחון

הועדהבנוגע קובעת הראשון הב,לתנאי שירות חוקרי של תפקידם לאור הכללייכי טחון

להגן חובה עליהם טרורמוטלת פעולות בפני האזרחים כלל המידע.על הועדה לדעת

הנחקר מפי להשיג יכול או,שהחוקר שברשותו חבלה חומרי של מחבוא מקומות על

הנחקר של למנוע,בידיעתו הדרישה לגדר נכנס טרור מעשה לסכל העשוי מידע כל על או

חמורה חבלה או לגוף בסעיף,נזק העונשין22הקבועה ש.לחוק מתקייםמכאן זה תנאי

ב בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של בסוגיה הועדה של .טחוניותילדעתה

הועדה קובעת זו למסקנה באמצעיםגםכי,בהמשך לשימוש בהקשר מתקיים השני התנאי

הב שירות בחקירות הכללייפיזיים זה.טחון הנזק,תנאי את למנוע יהיה ניתן שלא הדורש

אחרתיהצפו הבמתקי,בדרך שירות חקירות של בהקשר אופייןיים לאור הכללי טחון

אלה חקירות של לדעתה,קובעתהועדה.המיוחד פיזייםכי באמצעים השימוש ללא

הוא הימצאם שמקום החבלה וחומרי הנשק מצבורי אל להגיע יהיה ניתן לא בחקירה

שלו החוליה ולחברי לנחקר רק הידוע סוד .בבחינת

השלישי לתנאי סביר,ביחס באופן נחוץ שהיה ממה יותר לעשות לא החוקר על לפיו

העניין בנסיבות סביר יהיה שיגרם את,ושהנזק למעשה קובע זה תנאי כי הועדה סבורה

                                                           
פרופ387'עמב,14הערהלעיל,פלר. 573 של מאמרו זה'וכן בהקשר השוללStricto Sensuהצורך"לרפ.ז.ש:פלר כמצב

המעשה פליליות ד"את פרופ.5)ד"תשל('משפטים של בספר זו סוגיה של הניתוח את גם ל'ראה קולשלף'שלף

אזרחית נאמנות מתוך מצפונית סרבנות רמות(הכבוד אביב,הוצאת  .105�100'עמ)1989,תל

לנדוי"דו. 574 ועדת .54�48'עמב,5הערהלעיל,ח



 

 

של במיעוטו"העקרון הרע על".תפיסת הועדה מסתמכת זה עקרון של מהותו לפרש כדי

להגנת בהקשר משפטנים מספר של ע"הצורך"כתיבתם פרופובעיקר של עמדתו 'ל

ה575רובינסון הצעת הבריתModel Penal Code-ועל מבחן.576בארצות על מבוסס העקרון

תוצאתי לאיסורים,מוסרי המנוגדת הפעולה תוצאות את המקרה בנסיבות לשקול יש לפיו

פחות גרועות שתוצאותיה הפעולה דרך את ולבחור עשייתה אי תוצאות לעומת הפליליים

מוסרי הוא.תמבחינה העקרון קובע אותו המבחן האסור:כלומר המעשה עושה האמין האם

העניין,בחוק בנסיבות פחות הגרועה האפשרות את מהווים מעשיו ליישום.577כי בהקשר

הבאה העמדה את הועדה מציגה בחקירות פיזיים באמצעים שימוש של בסוגיה זה :עקרון

 

 על פי מושגי המוסר הנטועים בלבו של שקילת שתי הרעות זו כנגד זו חייבת להיעשות"

האם יש להשלים עם עבירת התקיפה : בלי כחל ושרק, הברירה היא. כל אדם הגון וישר

כדי להניעו לדבר ולגלות מקום , או באיום עליו, הכרוכה במתן סטירת לחי לנחקר

מחבוא של חומרי חבלה שנועדו לשימוש לשם ביצוע של מעשה טרור המוני נגד 

התשובה על כך ? וכך למנוע את הרעה הגדולה העומדת להתרחש,  אזרחיתאוכלוסיה

 578."מתבקשת מאליה

מסוימים במקרים כי קובעת הועדה לעיקרון,כלומר במיעוטו"בהתאם זה,"הרע יהיה

כדי בחקירות פיזיים באמצעים להשתמש משפטית מבחינה והן מוסרית מבחינה הן מוצדק

טרור פעולות של ביצוע הוא.למנוע זה בהקשר הועדה מאמצת אותו המוסרי המבחן

תוצאתי מוסרי מבחן ידי,תועלתני-בעיקרו על שאומץ הדיאנטולוגי המוסרי למבחן המנוגד

המנדטורי המשפט קליטת עם הישראלי על.המשפט מסוימות מגבלות מציב זה מוסרי מבחן

פ באמצעים בחקירהיהשימוש בלתי,זיים בכוח שימוש למנוע חוקריכדי ידי על מרוסן

חוק"השב כמדינת המדינה של לתדמיתה ונזק של.כ הגלוי בחלק מנויות אלה מגבלות

הבא"הדו באופן :ח

 

אסור להפריז בהפעלת לחץ , ראשית: כדי לקדם פני סכנה זו יש לנקוט כמה אמצעים"

ה  אסור שהלחץ יגיע לדרגת עינויים גופניים או התעללות בנחקר או פגיע; על הנחקר

הפחותים , מידת השימוש באמצעים, שנית. חמורה בכבודו השוללת ממנו צלם אנוש

על פי המידע שבידי , חייבת להיות שקולה כנגד מידת הסכנה הצפויה, מאלה בחומרתם

את אמצעי הלחץ הפיסי והפסיכולוגי המותרים בשימוש לחוקר יש , שלישית. החוקר

חייב להיות פיקוח קפדני , רביעית. ייבותבדרך מתן הנחיות מח, להגדיר ולהגביל מראש

על כל חריגה , חמישית. ההנחיות שניתנו לחוקרי השירות של, הלכה למעשה, על קיומן
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בנדון זה חייבים הממונים להגיב בתקיפות וללא היסוסים בענישה משמעתית  מן המותר

 579."ובמקרים קשים בהעמדת החוקר שחטא למשפט פלילי

 

מאמצות אלה את,עשהלמ,הגבלות ומסייג הכלל קביעת על דגש השם תוצאתי מבחן

מסוימות בנסיבות בחקירה פיזיים באמצעים השימוש אופן ואת כל,כך.האפשרות לא

את יהוו הם אם אף בחקירות מותרים יהיו הפיזיים במיעוטו"האמצעים בנסיבות"הרע

פיז,העניין אמצעים ורק אך ומיאלא עינויים כדי עולים שאינם כים פיזי"וגדרים לחץ

החסוי.580"מתון בחלק הועדה ידי על בפירוט מוגדרים אלה הגלוי,אמצעים בחלק כאשר

אל,נקבע אמצעים ונופליםיםעומדהכי הבינלאומיות באמנות הכלולים האיסורים במבחן

על שהופעלו הפיזיים מהאמצעים אירלנדידיבחומרתן בצפון .581בריטניה

פרופסור עם חלוקה הנזק582פלרהועדה כי הקובע הרביעי התנאי של לתחולתו בהקשר

מיידי נזק להיות חייב הנאשם פעל הועדה.שלמניעתו תנאי22סעיף583לדעת דורש אינו

מי צפויהישל שהסכנה או מיד להתממש עלולה הסכנה האם לשאלה חשיבות ואין דיות

מכן לאחר ממושך זמן .584להתממש

כי הועדה קובעת זו סקירה אתלאור משפטית מבחינה והן מוסרית מבחינה הן להצדיק ניתן

הב שירות בחקירות פיזיים באמצעים הגנתחטיהשימוש פי על הכללי הקבועה"הצורך"ון

העונשין22בסעיף העבודה.585לחוק של הבא בחלק נעמוד זו קביעה משמעויות על

הועדה של מסקנותיה .בסקירת

דו .4 והמלצות לנדוי"מסקנות ועדת  ח

דו של האחרון את"חלקו הועדה בחינת על המסתמכות והמלצות מסקנות כולל הועדה ח

והפילוס המשפטיים ההיבטים ואת העובדתי הסוגיהיפוהרקע של משני.ים מורכב זה חלק

עיקריים האפשריים.פרקים המשפטיים הפתרונות את הועדה מנתחת הראשון בפרק

ה הראויסוגיהלפתרון הפתרון את הועדה,ובוחרת מציעה השני פעולה,ובפרק דרך פי על

העתידית,זו המשפטית להסדרה ביחס והן בעבר החוק להפרות ביחס הן הראוי הטיפול את

הסוגיה .של
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המומלצת.א הפעולה דרך ובחירת לנדוי ועדת ידי על השונות הפעולה דרכי ניתוח

הדילמה,במסקנותיה לפתרון אפשריות דרכים שלוש הועדה :586מונה

המדינה בטחון של מכריעים אינטרסים שבגלל בכך להכיר היא הראשונה פעילותם,הדרך

ב מתקיימת בטרור במלחמתם הבטחון שירותי הדמדומים"של החוק"איזור לתחום .שמחוץ

מאמצת זו הכללי,למעשה,הצעה הבטחון שירות של המשפטיים היועצים עמדת לפיה,את

גוברים"אילוצים"ה חקירותהבטחוניים כגון חירום במקרה החוק שלטון עקרון על

לחוק.בטחוניות כפוף יהיה לא הכללי הבטחון שירות כי מציעה זו שירות,גישה כי או

משלו משפטית למערכת כפוף יהיה ובמנותק,הבטחון המדינה חוקי של למערכת במקביל

ראויה.ממנה אינה זו דרך כי סבורה מ,הועדה השירות של השמתו וללאשכן החוק על

הדמוקרטיה ולקריסת משטרה ולמדינת לעריצות להוביל עלולה כלשהו .פיקוח

ידה על מכונה הועדה מציגה אותה השנייה הפעולה הצבועים"דרך של זו".דרכם בדרך

בשטח הנעשה מן והתעלמות בחוק איסור פיזיים,כלומר,נקבע באמצעים שימוש על איסור

הבט שירות של ופעולה החוקבחוק להוראות בניגוד ידי.חון על למעשה ננקטה זו דרך

ב אלג"הצרפתים על הועדה".יר'קרב של המדינה,לדעתה מרשויות רשות בידוד של זו דרך

החוק להוראות בניגוד לפעולה בשתיקה היתר ומתן החברתי המבנה ליצור,מכלל עלולה

מב את ולהשחית המדינה רשויות בכל דומות נורמות כולוהתפתחות השלטון .נה

המבוססת השלישית הפעולה דרך את הועדה מציגה קביעתה,לבסוף פי האמת,על דרך על

החוק שלטון מהמדינה.של לדרוש מוסרית זכות אין הטרור שלארגוני למרות הועדה לדעת

המקובלות האזרח זכויות את כלפיהם תקיים כן,שהיא לעשות שיש לקיים.הרי כדי זאת

ה מא"את למנוע"מיןאני וכדי מוסר של יסוד מושגי על המושתתת חוק כמדינת המדינה של

פנים כלפי מידות בחקירותיהם.השחתת פיזיים באמצעים שימוש של התרה פירושה זו דרך

טרור ארגוני חברי הנחקר,של של הפחד ועל מידע לגלות שלא עיקש רצון על לגבור כדי

בחקירתו מידע ימסור אם חבריו פסיכולוגי.מתגובת בלחץ להתמקד צריכים אלה אמצעים

בתחבולות ובשימוש וממושכת נמרצת חקירה של אלים אינם.לא אלה אמצעים כאשר

מידה להפעיל יש זו מטרה פיזי"מתונה"משיגים לחץ .של

את הועדה מאמצת לעיל המפורטות האפשריות הפעולה דרכי שלושת בחינת לאחר

של הפעלה להתיר שיש בחקירההמסקנה פיזיים אמצעים.אמצעים על כי קובעת הועדה

מופרז בכוח שימוש למנוע כדי הפעלתם את להסדיר יש וכי מתון אופי בעלי להיות אלה

הנוספות.בחקירה האפשרויות שתי את דוחה שהיא לאחר זו למסקנה מגיעה יש.הועדה

חלופ,לציין פתרונות הללו האפשרויות בגדר שוקלת אינה הועדה ליישוםכי הניתנים ,יים

באמצעים:כגון השימוש התניית או בחקירה פיזיים באמצעים שימוש על מוחלט איסור
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שיפוטי בפיקוח בדו.פיזיים מוצעות הועדה של זו בחירה המלצות"לאור מספר הועדה ח

האמורות המסקנות .למימוש

מסקנותיה.ב ליישום הועדה המלצות

האמו הפעולה דרך את ליישם במגוון,רהכדי המלצות של ארוכה שורה הועדה מפרטת

נושאים של הדו,כך.רחב של החסוי בחלק הוגדרו מופרז פיזי לחץ של הפעלה למנוע ח"כדי

הפיזי בלחץ השימוש מגבלות בדבר קבעה.587הנחיות כללים,הועדה שמירת לדעתה כי

והשפ בנחקר התעללות ותמנע גיסא מחד החקירה יעילות את תבטיח מאידךאלה לתו

.גיסא

פיזי בלחץ השימוש מגבלות בדבר להנחיות השימוש,בנוסף על פיקוח מנגנוני הוגדרו

אלה באמצעים.588באמצעים משימוש חריגה למנוע היא אלה פיקוח מנגנוני של מטרתם

הדו של החסוי בחלק המפורטים המותרים אלה"הפיזיים באמצעים שהשימוש ובדיקה ח

המתאי במקרים רק בתוך.מיםנעשה פנימיים פיקוח מנגנוני הן כוללים הפיקוח מנגנוני

שונים חיצוניים מנגנונים והן מבקר.השירות מינוי כוללים הפנימיים הפיקוח מנגנוני

החקירות יחידות של פנימי בקרה מנגנון וכן לשירות בכיר משפטי ויועץ מנגנוני.לשירות

מבק משרד של פיקוח כוללים החיצוניים הכנסתהפיקוח של משנה וועדת המדינה ר

המדינה השירותים.לביקורת לעניין מיוחדת שרים ועדת ידי על יערכו נוספים ופיקוח בקרה

זה לעניין הכנסת של והבטחון החוץ ועדת של משנה ועדת ידי ועל לכך.החשאיים ,בנוסף

בחקירות פיזיים באמצעים השימוש נהלי על פיקוח להבטיח ההנחיות,כדי יבחןקובץ

שרים ועדת ידי על שנה מדי ועדת,מחדש של הבטחון לשירותי המשנה ועדת בפני ויוצג

הכנסת של והבטחון .החוץ

יבטיחו אלה הועדה,מנגנונים וימנעו,לדעת הכללי הבטחון שירות חקירות על ופיקוח בקרה

הועדה מהנחיות לדין.סטייה האשמים יועמדו אלה מהנחיות סטיות וימצאו במידה

חומרת לפי רגיל משפט בבית או הבטחון לשירותי המיוחד המשמעתי הדין בבית משמעתי

.העניין

בחנו הועדה לכך,חברי לשימוש,בנוסף בחוק מפורשת סמכות להקניית ההצעות את

בחקירות פיזיים והגנת.באמצעים הקיים המשפטי ההסדר מאפשרים"הצורך"לדעתם

בחקירות פיזיים באמצעים ולכןשימוש המתאימים במקרים כי,בטחוניות העובדה ולאור

                                                           
פרי. 587 יעקב בספרו מפרט אלה הנחיות של טיבן השב,את לשעבר"ראש :כ

הובאו בו דרכי התנהגות כלליות . ח"היבט זה מצא את ביטויו בלוח הנחיות מפורט בנספח הסודי של הדו"

פורטו סמכויותיהם של הדרגים השונים בשירות להתיר שיטות חקירה , נקבעה שורת איסורים, ותבחקיר

 -כיסוי הראש ועוד כהנה וכהנה, טלטול, כבילה, בידוד,  כגון מניעת שינה-"לחץ פיזי מתון"שונות שכונו 

טעון אישור בין השאר אף נקבע כי מתן סטירת לחי לנחקר חצוף יהיה . ופרקי הזמן המרביים להפעלתם

הוועדה גם המליצה על הקמתה של ועדת שרים מיוחדת לדיון במקרים חריגים . מוקדם של דרג בכיר

 .149' בעמ, 126 הערה לעיל, פרי."  וליישום ההנחיות שנכללו בנספח הסודי
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רב זמן יארך החוק למסקנה,שינוי החוק,הגיעו את לשנות צורך אין הועדה.589כי המלצות

הממשלה ידי על במלואן משפטנים,590אומצו של קשה לביקורת זכו פוליטיקאים,אך

רבים דו.ופילוסופים על שנמתחו הביקורת טענות עיקרי הועד"את לשאלת,הח בהקשר

זו עבודה של הבא בחלק נבחן הסוגיה של המשפטי וההסדר המוסרית .591ההצדקה

דו .5 על העיקריות הביקורות המחקר"סקירת לשאלת המתיחסות לנדוי ועדת  ח

דו משפטנים"פירסום של רבה ביקורת גרר לנדוי ועדת ביחס,ח ופילוסופים פולטיקאים

הסוג של והמוסרי המשפטי בדולניתוח שהוצגה כפי הדו"יה והמלצות למסקנות וביחס .ח"ח

המחקר לשאלת המתייחסות העיקריות הביקורות את בקצרה .נסקור

הגנת.א של המשפטי הניתוח כנגד עקרון"הצורך"טענות על הרע"כמבוססת

"במיעוטו

רבים ישראלים פרופ,משפטנים את,593פלר'ופרופ592קרמינצר'וביניהם קשות ביקרו

ההנ הגנת של המשפטי הגנת".צורך"יתוח כי הועדה קביעת המבקרים "הצורך"לדעת

עקרון על במיעוטו"מבוססת הרע ב,"תפיסת להוראה ובחינת,Model Penal Code-בדומה

של בשקילה התלויה ההגנה זו"התקיימות כנגד זו הרעות זו.594מוטעית"שתי ביקורת

של הישראלי הנוסח השוואת על בסעיף,"הצורך"הגנתמבוססת קבוע לחוק22שהיה

בסעיף595העונשין קבוע וכיום לנדוי ועדת העונשין34בתקופת לחוק לסעיפים,יא

של עקרון במיעוטו"המשקפים אחרות"הרע מדינות הגנת.596בחוקי זו דעה פי "הצורך"על
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המעורבים.591 כנגד אישיות מסקנות נקיטת אי היא ביותר קשה ביקורת שספגה הועדה חברי של נוספת המלצה

בעתיד אישום כתבי נגדם מלהגיש להימנע והמלצה האמורות עמדת.בפרשיות לאור ניתנה הועדה של זו המלצה

ה הגנות ידי על מוגנים המעשים מרבית כי ה"רךצו"הועדה הציבור"צידוק"או טובת של כלליים שיקולים ולאור

לנדוי"דו( ועדת ).86�81'בעמ,5הערהלעיל,ח

ושגבוכן.שם,4הערהלעיל,קרמניצר. 592 ה.שם,6הערהלעיל,קרמניצר הגנת של ניתוחה על נוספת "צורך"ביקורת

של במאמריהם גם :ושל.שם,14הערהלעיל,גבעוןראה

 A. Dershowitz "Is It Necessary to Apply Physical Pressure to Terrorists– and to Lie About it? 23" Israel L. R. (1988) 192.�

.שם,117הערהלעיל,פלר. 593

של. 594 במאמרם המקיפה הסקירה על בעיקרו נסמך זה ושגבטיעון .690-707'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר

היסטו. 595 הלבחינה הגנת של ראה"צורך"רית הישראלי :במשפט

A. Enker  "Duress, Self-Defense and Necessity in Israeli Law" 30 Israel L.R, (1996) 188. 

ה. 596 הגנת סעיף לנוסח ביחס בעיקר אמורים הגרמני"צורך"הדברים זה.בחוק בהקשר :ראה

K. Bernsmann  "Private Self-Defense and Necessity in German Penal Law and in the Penal Law Proposal- Some Remarks" 30 

Israel L.R, (1996) 171, 180. 



 

 

מסוג הגנה אינה תועלתני)justification("צידוק"בישראל גישה על וביסודההמבוססת ת

במיעוטו"עקרון מסוג,"הרע הגנה של)excuse("פטור"אלא דיאנטולוגים משיקולים הנובעת

קיצוניות בנסיבות האדם בחולשות והכרה העושה באשמת הגנה.597הכרה בין זו להבחנה

לשימוש בהקשר רבה משמעות פטור על המבוססת הגנה לבין צידוק על המבוססת

בחקירות פיזיים שהגנת,זאת.באמצעים הדעה שאימוץ העובדה על"הצורך"בשל מבוססת

תביא יותר צרים דיאנטולוגים הנראה,שיקולים של,ככל מקרים על מגנה היא שאין לדעה

בחקירות פיזיים באמצעים לכך.שימוש על,בנוסף הסתמכות יאפשר לא זו גישה אימוץ

בחקירות פיזיים באמצעים לשימוש החוקי כמקור .598ההגנה

של.ב התפיסה יישום כנגד במיעוטו"טענות "הרע

תפיסת ביישום קשורה הועדה מסקנות כנגד שהועלתה נוספת ביקורת הרע"טענת

בחקירה"במיעוטו פיזיים באמצעים שימוש של בסוגיה הועדה חברי ידי זו.על טענה פי ,על

במיעוטו"הגנת בו"הרע למקרה ורק אך המשפט שיטות במרבית ביןמוגבלת גדול פער קיים

ה שתי בין בבחירה להתרחש הצפויים הרצון.599השונות"רעות"הנזקים על מבוסס זה פער

הגנת בהם צפויים ובלתי מוסדרים בלתי במצבים טעויות לאפשר"הצורך"למנוע עלולה

יסוד בזכויות קשה בחקירות:כגון,פגיעה פיזיים באמצעים בין.600שימוש לפער זו דרישה

הכלל,הנזקים על דגש השמים מוסריים תוצאתיים שיקולים על לרוב אינה,המבוססת

בדו מקומה את הועדה"מוצאת המבקרים.601ח זה,לדעת תנאי של קיומו על הקפדה אי

עקרון תחולת להרחבת להביא במיעוטו"עלולה מבחינה"הרע מקום אין בהם למקרים גם

הגנת בתחולת להכיר בק"הצורך"מוסרית פיזייםולשימוש באמצעים נרחב מידה נה

בו'פרופ.בחקירות למצב להוביל עלול זה תנאי העדר כי סבור פי,לכאורה,סטטמן על

העצורים מרבית של בחקירתם פיזיים באמצעים להשתמש מוצדק יהיה הועדה קביעת

                                                           
ב. 597 של בספרו נערך זו בסוגיה נרחב הפלילי,רו'סנג'דיון במשפט עצמית נבו(הגנה .49–29)2000,ירושלים,הוצאת

זו שאלה לבחינת נוספים מקורות כן :כמו

D. Cohen "The Development of the Modern Doctrine of Necessity: A Comparative Critique" Justification and Excuse- 

Comparative Perspective (Albin Eser & G.P. Fletcher- ed., Max Plank Institute, Freiburg, 1988) 973. G. Fletcher, Rethinking 

Criminal Law (Little Brown, Boston, 1978) 774-798. M. Gur-Arye "Should the Criminal Law Distinguish Between Necessity 

as a Justification and Necessity as an Excuse?" 102 The Law Q.R, (1986) 71. �

ושגב. 598 .696�693'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר

ושגב. 599 'בעמ,596הערהלעיל,ברנסמן,218'בעמ,4הערהלעיל,שלףוכן722�721'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר

בעמלעיל,פלטשרו181�180 .787�786'הערה

אריה.123�116'בעמ,126הערהלעיל,אנקר,218'בעמ,4הערהלעיל,שלף. 600 וכן.83�79'בעמ,597הערהלעיל,גור

.271�269'בעמ,4הערהלעיל,קרמניצר

ב. 601 שלהשווה לעמדתו זה הרעות,179�178'בעמ,12הערהלעיל,סטטמןעניין שתי בין איכותי פער הוא אף הדורש

הכלל,האפשריות על דגש השמים תוצאתיים מוסריים שיקולים על פרופ.בהסתמך לטענת כי לציין ,סטטמן'יש

לעיל ידנו על החמורה,שנבחנה הפגיעה במידת בהתחשב כלל אפשרי אינו זה פיזייםפער באמצעים השימוש של

הסכנה התרחשות מידת את בודאות לקבוע העובדתי והקושי הנחקר של .בכבודו



 

 

בטחוניות עבירות לביצוע למנוע,בחשד כללי באופן עשוי בחקירתם שיושג המידע שכן

.602םפיגועי

זאת איכותי,עם פער אותו של הראוי גודלו מהו מפרטים אינם השונים המבקרים כי נציין

כן.שנדרש זה,כמו פער קיים בהם במקרים האם מדבריהם ברור בפיצוצה,לא איום כגון

אטומית פצצה מידע,של השגת לשם בחקירות חריגים פיזיים באמצעים שימוש להתיר יש

חמ איום אותו .ורלמניעת

                                                           
.264�253'בעמ,4הערהלעיל,קרמניצרוכן179�176'בעמ,12הערהלעיל,סטטמן. 602



 

 

לעקרון.ג המוסרי הבסיס בין סתירות על במיעוטו"טענות בדו"הרע יישומו ח"לבין

הועדה

בסתירה מתמקדת ישראלים ופילוסופים משפטנים ידי על שהועלתה נוספת ביקורת טענת

של הכללי המוסרי העקרון בין לכאורה במיעוטו"הקיימת שיקולים,"הרע על המבוסס

כלליים בטחוניותל,תועלתניים חקירות של למקרה ורק אך בו לשימוש הועדה המלצות בין

ערביים טרור אירגוני חברי חשודים על,לכאורה.603של שנבחר זה כללי עקרון של אימוצו

החקירה לרשויות להתיר צריך היה הועדה השב,ידי והן המשטרה באמצעים,כ"הן שימוש

שבה בטחוני או פלילי רקע על חקירה בכל עקרוןפיזיים במיעוטו"מתקיים ".הרע

דומה רעיוני,טיעון בסיס אותו על עדות,המסתמך בין הועדה שיוצרת להבחנה מתייחס

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש לבין באמצעים604שקר המותר השימוש להגבלת וכן

ל בחקירות מתון"פיזיים פיזי זה.605"לחץ טיעון פי עקרון,על של במיעוטו"אימוצו "הרע

הרחב לנדוי,במובנו ועדת ידי על שאומץ שקר,כפי לעדות זהה התייחסות מתן מחייב

הפיזיים האמצעים בכל להשתמש אפשרות מתן וכן בחקירה פיזיים באמצעים ולשימוש

בחקירות לשימוש שעקרון.המותרים מכיוון במיעוטו"זאת באמצעים"הרע שימוש מאפשר

מתון פיזי מלחץ יותר קשים שקרפיזיים עדויות מתן מאפשר הסכנה,וכן בהם במקרים

תועלתני מוסרי מידה קנה פי על אלה פעולות ומצדיקה ביותר חמורה היא .לחברה

לעיל בחנו אותם הטיעונים את מאמצת זו ביקורת מוסרית,למעשה לתפיסה המתייחסים

המעשה,תוצאתית תוצאות על ולא הכלל על דגש היא.השמה הקפד,הטענה עלכי ה

יוצרת הכלל על דגש השמים תוצאתיים שיקולים מתוך הועדה ידי על שנקבע ,הכלל

מסוימים תועלתני,במקרים מוסרי מידה קנה פי על מוצדקות לא זו.606הבחנות ,טענה

לעיתים הכלל"המכונה פרקר,"קידוש בועדת גארדינר השופט ידי על כבר הועלתה

נושא לאותו בהתייחס לאביקורת.607הבריטית לנדוי שועדת העובדה לאור מתחזקת זו

שעקרון התנאי את במיעוטו"אימצה ה"הרע שתי בין פער תנאי.האפשריות"רעות"דורש

השונים המבקרים שהעלו מהסתירות חלק להסביר היה יכול .זה

המוסרי.ד הבסיס כנגד הדו-טענות מסתמך עליו ח"פילוסופי

                                                           
ושגבוכן182�179'בעמ,12הערהלעיל,סטטמן. 603 .698'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר

ושגבוכן199�198'בעמ,592הערהלעיל,דרשוביץ. 604 הערהלעיל,קרמניצרו700�699'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר

.274�273'בעמ,4

ושגב. 605 .179�176'בעמ,12הערהלעיל,סטטמןוכן699'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר

ע. 606 של הראשון בפרק הפילוסופי ברקע זה בעניין נרחב דיון זוראה .בודה

של. 607 התפיסה אימוץ לפיה דוגמה בעזרת זו טענה המחיש במיעוטו"גארדינר יכול"הרע חוקר בו למצב להוביל יכול

רלוונטי מידע להשיג כדי אדם של גופו עצמות כל את החלק.לשבור את ראו גארדינר של ולעמדתו זו לדוגמא

אירלנד לצפון המתייחס .בעבודה



 

 

רבים ישראלים ומשפטנים בינלאומיים608פילוסופים אירגונים ביקורת609וכן מתחו שונים

בעקרון הועדה של בחירתה על במיעוטו"קשה הנשענת"הרע פילוסופית גישה אימוץ תוך

תוצאתיים שיקולים זו.על דעה פי הועדה,על המוחלט,מסקנות האיסור את הדוחות

בחקירות פיזיים באמצעים המוסרי,בשימוש הגישה על מהתבססות תכמתבקש

מוסרית,הדיאנטולוגית מבחינה הועדה.שגויות התעלמות על קשה ביקורת נמתחה כן

הבינלאומי המשפט הדיאנטולוגית,מהוראות הפילוסופית הגישה את ומהאיסור,המאמץ

פיזיים באמצעים שימוש על הבינלאומי בדין איסור.610המינהגי כי טוענים אלה מבקרים

המינ,זה הבינלאומי במשפט חקיקה,הגישמקורו בהעדר ישראל במדינת המחייב הדין הוא

אחרת דו,הקובעת החוק"וכי להוראות המנוגדות הנחיות למעשה קובע הועדה .611ח

בהגנת.ה שימוש כנגד של"הצורך"טענות האינטרסים על להגנה משפטי כמקור

המדינה בטחון

בין22סעיף המדינה ביטחון את מונה אינו העונשין במסגרתלחוק המוגנים האינטרסים

קובעת".הצורך"הגנת זה לסעיף בפרשנותה המושג,הועדה את להרחיב ניתן אחרים"כי

עליו אזרחי"שהגנתם כל הגנת על המופקדים הכללי הבטחון שירות לחוקרי בהקשר

בטחוניים אינטרסים גם בהגנה ולהכליל הרחבת.612המדינה על המשפטית הביקורת

הג של פרופ"הצורך"נתהאינטרסים של הבאה בדוגמה משכנעת בצורה :אנקר'מובאת

סט בזה 'פ יש יתרון על ניסוחו הכללי והעקרוני של הדייג" לפח18לניסוח הקיים בסעיף "

ניסוח זה . שהוא מגביל את ההגנה למקרים בהם פעל הנאשם למען אינטרס ספציפי

הגבלה זו . יבור בכללומוציא מן ההגנה מקרים בהם פעל הנאשם למען אינטרס הצ

טול למשל מקרה של רצח .  שימוש פוליטי בעיקרו18' מונעת נסיונות להשתמש בס

פוליטי של ראש הממשלה על רקע התנגדות למדיניות של הסדרים עם מדינות ערב 

בשני המקרים יכולים . פעולת חבלה של טרוריסטים ערביים, או היפוכו, השכנות

                                                           
וביניהם425'בעמ,133הערהלעיל,גלעד. 608 ידו על המוזכרים הרבים הדעות הוגי .שם,13הערהלעיל,שו:וכן

.שם,12הערה,לעיל,סטטמן

הבינלאומי.609 המשפט בהשפעת הנרחב הדיון את ראה הועדה פעילות את שביקרו הבינלאומיים הארגונים לעניין

ב הועדה לאחר הישראלי הדין על הבינלאומיים זווהארגונים עבודה של הבא הפרק .תת

זו. 610 עבודה של הבא הפרק בתת יתבצע זה בנושא נרחב .דיון

הישראלי"זילברשץ.י. 611 למשפט הבינלאומי המשפט המצוי-קליטת כד"רצוי,הדין -ו317,330)ד"תשנ(משפטים

החוקתי"זילברשץ.י;334 במשפט הבינלאומי ד"המשפט וממשל שמשון24/48א"ע:וכן,92�47,90)ז"תשנ(משפט

לממשלה'נ המשפטי ד"פ,היועץ נ54�174א"ע;146,143ד לממשלה'שטמפפר המשפטי י"פ,היועץ א"ע;17,5ד

נ61�336 לממשלה'אייכמן המשפטי טז"פ,היועץ עפו;40�2033,20ד .76'בעמ,456הערהלעיל,עניין

לנדוי"דווכן97�96'בעמ,שם. 612 ועדת .50'בעמ,5הערהלעיל,ח



 

 

השמדת המדינה בדוגמא ( כדי למנוע נזק רציני הנאשמים לטעון שמעשיהם נעשו

 613."שאין למנעה בדרך אחרת) דיכוי זכויות העם הפלשתינאי בשניה, הראשונה

הגנת ידי על המוגנים האינטרסים של שבהרחבה הסכנה את ממחישה זה ,"הצורך"ביקורת

חוקית בלתי פעולה שכל כיוון לאנרכיה להביא שעלול מוצדק,דבר כפעולה בהתאםתוצג ת

כ".הצורך"להגנת זו הגנה המכנים יש בכדי שפרשנותה, ”Lawless Defense“-לא הגנה

חוק והפרות לידים החוק לקיחת של מצבים רבים במקרים להצדיק עשויה רחב .614באופן

מבוסס זו ביקורת ביסוד הרעיוני הנראה,הבסיס מוסרי,ככל שיקול דגש-על השם תוצאתי

הכלל ט.על פי זהעל תועלתנית,יעון מבחינה מוצדק זה יהיה מסוימות בנסיבות אם גם

בהגנת המדינה"הצורך"להכיר בטחון על להביא,כמגנה עלולה והכלל ההגנה הרחבת הרי

ביותר קשות לעיל,לתוצאות שהוצגו .כפי

בהגנת.ו שימוש כנגד השלטון"הצורך"טענות פעולות להצדקת

החזק הביקורת מטענות דואחת מסקנות כנגד בהגנת"ות להכרתה מתייחסת לנדוי ועדת ח

השלטון"צורך"ה פעולות להצדקת גורסים.כמקור זו בביקורת הדוגלים טענת,המבקרים כי

מראש להקנות יכולה היא ואין מסויימות ובנסיבות המתרחש מסויים במקרה תלויה הצורך

המדינה לרשויות רשוי.615סמכות ידי על בזכויות רקפגיעה להעשות חייבת המדינה ות

סמכות במסגרת שלא הרשות של פעולה וכל כן לעשות סמכות לה הוענקה בהם בתחומים

המנהלי המשפט כללי של הפרה מהווה בפגיעה.616מוגדרת כשמדובר מתחזקת זו ביקורת

האדם של יסוד גופו:כגון,בזכויות ושלמות פיזיים,כבודו באמצעים שימוש של במקרה

בודד.בחקירות אדם לבין המדינה רשויות בין לנדוי ועדת של ההבחנה אי זה בהקשר

הגנת לתחולת קשה"הצורך"בהקשר משפטית בעייה הבעייתיות.יוצרת על לעמוד כדי

בהגנת הרואה היחידה המדינה היא ישראל מדינת כי לציין ראוי זה משפטי מצב של הרבה

                                                           
(11'בעמ,224הערהלעיל,אנקר. 613 פרופ. של ספרו מתוך הוא עונשין"אנקר'הקטע בדיני וצורך כי")הכרח לציין יש

רבין רצח לפני נכתבו אלה מדו.דברים כי רה"נציין של רציחתו לחקירת הממלכתית החקירה ועדת רבין"ח יצחק מ

בהקשר"ז מעניינת שאלה עולה פרופל של אלה הלוי'לדברים שלומי ידי על שנמסר למידע בקשר שלומי.אנקר

המודיעין,הלוי בחיל הצבאי בשירותו רה,ששירת את לרצוח עמיר יגאל של כוונותיו על אותם"ידע ומסר מ

יוני בחודש הרצח4(למשטרה לפני הכללי)חודשים בתיאור והסתפק כרוצח עמיר על ישירה מהצבעה נמנע אך

נמוך" מוסרי".תימני מקום היה יותר ספציפי מידע מסירת של במקרה או זה במקרה האם הנשאלת השאלה

רלוונטי מידע מגלה הוא אין כי בידיעה זה מסוג מידע המוסר אדם בחקירת פיזיים באמצעים לשימוש ומשפטי

כאמור נזק למנוע גילון.שעשוי .20פרק,110הערהלעיל,ראה

שקר,שם,592הערהלעיל,דרשוביץוכן104-105'בעמ,14הערהללעי,גבעון. 614 בעדות בהכרה הדיון ראה כן

ה הגנת פי על בין"צורך"כמוצדקת לפער ביחס לעיל הטיעון במסגרת והוזכרה במאמרו קרמניצר מתייחס לה

במיעוטו"עקרון בדו"הרע יישומו לנדוי"לבין ועדת .ח

ושגב,209'בעמ,117הערהלעיל,פלר. 615 :וכן705'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר

A. Enker, "The Use of Physical Force in Interrogations and the Necessity Defense" Israel and International Human Rights 

Law: The Issue of Torture 61,62 (1995). 



 

 

באמצעים"צורך"ה שימוש לצורך משפטי בטחוניותמקור בחקירות זו.פיזיים שגישה ייתכן

על היתר בין וסוכמה לעיל שנסקרה כפי העברי המשפט של מגישתו רבה במידה מושפעת

פרופ כמוצדקת.617רקובר'ידי בחקירות פיזיים באמצעים בשימוש רואה זו גישה כזכור

החיים קדושת על לשמור במטרה נעשית היא .כאשר

דר.ז דחיית כנגד להגנתטענות כתנאי המיידיות "הצורך"ישת

העונשין דיני מתחום נוספת ישראלים,טענה משפטנים ידי על בעיקר ,618שהועלתה

ה תנאי של הכללתו אי בדבר הועדה לקביעות מהגנת"מיידיות"מתייחסת ".הצורך"כחלק

הגנת לפיה לנדוי ועדת של במסקנתה בעיקר מתמקדת זו דורשת"הצורך"ביקורת אינה

שלתנ לא,"מיידיות"אי וכי רגע בכל להתרחש צפויה תהיה הסכנה כי נדרש לא כלומר

אחרת בדרך תוצאותיה את למנוע באופן,נציין.ניתן קבוע היה לא זה תנאי עת באותה כי

בחוק הועדה.619מפורש מביאה עמדתה הסבר היתר,לצורך הבאה,בין הדוגמא ,את

פרופ של מספרו :620רובינסון'שנלקחה

 

שלהרכבתו דרוש זמן של עשרה ימים ואלמוני יודע שפלוני , פלוני מכין מטען חבלה"

וכן הוא יודע שפלוני עומד להפעיל את המטען בבית ספר ושהמשטרה , עושה זאת

, לפי הדרישה הפשוטה שהפעולה נחוצה. ורשויות אחרות אינן מסוגלות להתערב בדבר

אפילו ביום , פלוני כדי לעקר את המטעןאלמוני יכול לפרוץ בכל עת אל תוך חצריו של 

. אם זאת הפעולה הפחות קיצונית כדי למנוע את השלמת משימתו של פלוני, הראשון

ויש להניח עד , היה עליו להמתין עד ליום האחרון" דרוש מיידית"על פי הסייג של 

 ."שבו התערבותו תהיה עדיין יעילה, לרגע האחרון

ש בין להבחין יש המבקרים הצורךלדעת להגנת בהקשר מיידיות דרישת של סוגים :ני

הסכנה" המעשה"ו,"מיידיות הסכנה"מיידיות התממשות למניעת לנדוי.621הנדרש ועדת

הסכנה מיידיות של לדרישה ורק אך פעולה,מתייחסת כי ספק אין שאם לקביעה כלומר

מסוים זמן בפרק תתממש הדרו,מסויימת הפעולה את להשהות הכרח אין למניעתאז שה

האחרון לרגע עד זאת.הסכנה מיידיות,לעומת של השני לתנאי מתייחסת אינה הועדה

הסכנה למניעת הנדרש למניעת:כלומר,המעשה מיידי באופן הנדרש הוא זה מעשה האם

                                                                                                                                                                      
.25'בעמ,520הערהלעיל,ברכהוכן50'בעמ,520הערהלעיל,זמיר. 616

כן.שם,222הערהלעיל,רקובר. 617 לעיל,כמו העברי למשפט המתייחס החלק את ההגנה.ראה כי נראה זה בהקשר

פרופ שמציין כפי הצידוק הגנת היא העברי הדין מבחינת ).שם,615הערהלעיל,אנקר(אנקר'המתאימה

ושגבוכן,208�205'בעמ,117הערהלעיל,פלר.103�98'בעמ,15הערהלעיל,גבעון. 618 ,6הערהלעיל,קרמניצר

.720�716'בעמ

סעיף. 619 כי זה בהקשר לציין ה22יש הגנת וכיום שונה העונשין קובעת34בסעיף"צורך"לחוק העונשין לחוק יא

בחוק המעשה מיידיות דרישת את של.במפורש תיקונו לפני עד רלוונטי בעיקר היה זה ויכוח בתיקוןלכן 39החוק

העונשין .לחוק

לנדוי"דו. 620 ועדת .שם,14הערהלעיל,רובינסוןוכן50'בעמ,5הערהלעיל,ח

ושגבוכן103�101'בעמ,14הערהלעיל,גבעון. 621 .717'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר



 

 

באמצעים שימוש כולל שאינו אחר במעשה הנזק את למנוע אפשרות אין והאם הסכנה

בחקירה .622פיזיים

ב הסוגיהלהבדלים של המשפטי להסדר רבה משמעות אלה גישות שתי נאמץ.623ין אם

המעשה מיידיות נדרשת לפיה הדעה אך,את יוגבל בחקירה פיזיים באמצעים שימוש אזי

מיידית התנגשות קיימת בהם קיצוניים למקרים למניעה,ורק ניתנת קדושת,שאינה בין

הנחקר של כבודו לבין שאימוץ,זאת.החיים תחולתבעוד את יגביל לא לנדוי ועדת גישת

אלה"הצורך"הגנת למקרים ורק גם,אך בחקירות פיזיים באמצעים שימוש יאפשר אלא

אחרת בדרך להמנע ועשויה ודאית אינה הסכנה בהם בדרישת.624במקרים לראות ניתן

מוסריים שיקולים פי על המתחייבת דרישה המעשה בהתקיימה,תוצאתיים–מיידיות שכן

הסכנהש למניעת אפשרית חלופה יותר,ל קלה הגורמת,שפגיעתה לפעולה הצדקה אין

יסוד בזכויות קשה כה המבקרים.לפגיעה לגרום,לדעת עלולה זה בתנאי ההכרה אי

הערכים בין נמנעת הבלתי התנגשות מתקיימת לא בהם במקרים פיזיים באמצעים לשימוש

האדם וכבוד החיים .625קדושת

בדב.ח בחקירותטענות פיזיים באמצעים שימוש על מתאים פיקוח העדר ר

פרופ ידי על שהובעה נוספת ביקורת באמצעים'טענת לשימוש ההיתר מתן כי היא שלף

מוסמך גורם של צמודה ובבקרה בפיקוח להתבצע חייב בחקירות בית,פיזיים רצוי

משווה.626משפט זו מסוימת,דעה פיזיי,מבחינה באמצעים השימוש בחקירותאת ם

אחרות פחות,להפרות הציבור,חמורות הגנת לשם הנדרשות יסוד זכויות ביצוע:כגון,של

מעצר ידי על חירות שלילת או סתר זו.627האזנות להשוואה כי'פרופ,בהתאם סבור שלף

בחקירות פיזיים באמצעים להשתמש ההיתר של לרעה ניצול למנוע עשוי שיפוטי פיקוח

הא באמצעים המצדיקותושימוש המיוחדות הנסיבות מתקיימות לא בהם במקרים מורים

אלה באמצעים מציין'פרופ.שימוש במקרי,שלף רק וכי מראש יעשה שהפיקוח ראוי כי

זה פיקוח מראש אישור מתן מאפשרת אינה המצב דחיפות בהם דחופים ובמקרים חירום

לאירוע האפשרית בסמיכות ה,יעשה בחוק הקיים להסדר סתרבדומה של.628אזנות לדעתו

הכללי'פרופ הבטחון שירות כי חשש קיים כזה קפדני פיקוח יתקיים ולא במידה שלף

המוזכרים המיוחדים התנאים מתקיימים אין בהן בחקירות אף פיזיים באמצעים ישתמש

                                                           
.103�101'בעמ,14הערהלעיל,גבעון. 622

פרופ. 623 סבור זה בהקשר שלליאון'כך התנאי כי מס"מיידיות"שלף בתיקון העונשין39'שהוסף 1977ז"תשל,לחוק

לנדוי ועדת בעת שהיה כפי בסוגיה המשפטי המצב את להגנת.שינה נפקות עוד אין התיקון לאחר זו דעה פי על

מיידיות"צורך"ה של התנאי מתקיים אין שכן שגרתיים למקרים .שם,15הערה,לעיל,שלף.ביחס

ושגב. 624 .718'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר

.שם. 625

.שם,15הערהלעיל,שלף. 626

.217בעמוד,4הערהלעיל,שלף. 627

.שם. 628



 

 

לנדוי"בדו ועדת במירבו.ח הטוב את המהווה סביר לפתרון להגיע הרצון מן נובעת זו דעה

האדםבעימות וכבוד החיים קדושת של הערכים בין נמנע .הבלתי

בפרק לסוגיה האפשריים בפתרונות בהרחבה נדון ובהשפעותיה זו דיעה של במשמעותה

העבודה של .הבא

 סיכום .6

חברי ידי על שהוצע כפי הסוגיה של המשפטי ההסדר את סקרנו העבודה של זה בחלק

לנדוי ה"דו.ועדת למעשה הוא לנדוי ועדת שניסהח הראשון הרשמי המשפטי מסמך

בחקירות פיזיים באמצעים השימוש סוגיית של המשפטי ההסדר עם מקיף באופן להתמודד

דו.בישראל של חשיבותו הציבורי"עיקר הדיון לסדר הנושא העלאת בעצם הוא הועדה ח

לסוגיה ממש של פתרון להציע מהווה"הדו.ובניסיון ספק,ח בה,ללא מרכזי דרך סדרציון

בישראל הסוגיה של לציין.המשפטי לדו,יש בהשוואה אחרות"כי במדינות דומים ,חות

באלג"הדו:כגון הצרפתים מטעם המקבילה הועדה של רבה,יר'ח היתה השפעתו

בישראל המשפטי ההסדר את שינו ואכן יושמו רבים בתחומים זאת.ומסקנותיו כפי,עם

לעיל הדו,שראינו ביקורת"על נמתחה ביקורת.רבהח במסגרת שהועלו מסוימים טיעונים

וגרמו מוצדקים נמצאו נוספים,זו גורמים עם הסוגיה,בצירוף של המשפטי ההסדר לשינוי

העבודה.בישראל של הבא בחלקה נדון אלה .בגורמים



 

 

מדו.ד הסוגיה של המשפטי ההסדר על שהשפיעו השונים ח"הגורמים

ל ועד לנדוי 6.9.99-ועדת

 
 יכלל .1

משפטיים תהליכים של רב שבין,מספר בתקופה בישראל התרחשו ופוליטיים חברתיים

דו ב"פירסום לנדוי ועדת ב,1987-ח השימוש את מתון"שהתיר פיזי בית,"לחץ להחלטת ועד

ב העליון הדו,6.9.99-המשפט המלצות את מעשי באופן ביטלה של.ח"אשר זה בחלק

התהליכים על לעמוד ננסה קיצוניהעבודה לשינוי וגרמו זו בתקופה שהתרחשו העיקריים

בישראל הסוגיה של המשפטי נראה.בהסדר זו סקירתנו תוצאה,במהלך היה זה שינוי כי

ממושך תהליך יחיד,של אירוע של תוצאה ואיננו גורמים ממכלול נבע שינוי:כגון,אשר

אחרת או זו אמנה אישרור או ספציפי העיקריים.חוק הינםהגורמים השפעת:לשינוי

בינלאומיות לאמנות להצטרף המדינה של ונכונותה ישראל מדינת של החוץ ,מדיניות

בנושאים העליון המשפט בית של ההתערבות במידת המדינהשינויים לביטחון הקשורים

זהחוקלו בנושא בישראל החברתי הויכוח אלה,אולם.וכן גורמים נבחן את,בטרם נסקור

בפוע לנדויהיישום ועדת מסקנות של המשפטי,ל ההסדר לשינוי רבה במידה גרם הוא שאף

.בסוגיה

מ .2 לנדוי ועדת המלצות ל1987-יישום  6.9.99-ועד

של הקביעה להעדר התייחסה לנדוי ועדת המלצות כנגד העיקריות הביקורת מטענות אחת

מההמלצות חריגה שימנעו מספיקים פיקוח המלצ.מנגנוני את הביעוהמבקרים הועדה ות

מספיק,חשש פיקוח הב,שבהעדר שירות חוקרי הכלליייפעילו מתון"טחון פיזי רק"לחץ לא

חריגים הגנת,במקרים תנאי על עונים שאינם במקרים גם על"הצורך"אלא שהוגדרו כפי

הועדה המלצות.ידי קיום לוודא פיקוח מנגנוני מספר לנדוי ועדת ידי על הוקמו כך לצורך

שר.ועדההו מסכם לנדוי ועדת שקבעה הפיקוח שבמנגנון והמגבלות היתרונות את

פרופ לשעבר זה'המשפטים בהקשר ליבאי :דוד

כ באופן מילוי "הפיקוח מביא ליתר ערנות של מי שממונה על השירות ושל אנשי השב"

סת משום שהם צריכים לתת דין וחשבון על מעשיהם לועדת השרים או לועדת הכנ, תפקידם

היא , החובה לתת דין וחשבון. או להשיב לשאלות של מבקר השירות או מבקר המדינה

י חוק ולצמצם את "כשלעצמה גורמת לכך שממלאי התפקידים משתדלים לפעול עפ

אבל אין בפיקוח כדי למנוע . אך ורק למקרים המוצדקים שיש להם גיבוי בחוק, החריגים

שהרי מטבע , וש בלתי ראוי בשיקול דעתמהנהלים או משימ, לחלוטין סטיות מהחוק



 

 

לא בתאי החקירות של החשודים ולא , הדברים הגורמים המפקחים לא נמצאים בשטח

.629"כ פועל בהם "במקומות אחרים שהשב

להלן שנראה שונות,כפי ובתקופות רבים במקרים התאמת זה בראשית,חשש בעיקר

בח,630האינתיפאדה פיזיים באמצעים השימוש בה החורגתקופה באופן נעשה קירות

בדו לנדוי"מההנחיות ועדת השבח חקירות לעניין השרים ועדת .631כ"ומהנחיות

                                                           
ליבאי"אלון'ג. 629 דוד המשפטים שר עם דמוקרטיים-ראיון לערכים נאמנים להיות רוצים סמכויות-אם להגביל יש

השב היום.3'בעמ)1996פברואר(29הלשכה"כ"חוקרי עד חסויה נותרה הפיקוח ממנגנוני של עבודתם כי נציין

מצוי לפעילותם המתייחס הנראה,והחלק דו,ככל של החסוי לנדוי"בחלק ועדת זאת.ח גילון,עם כרמי של בספרו

השב חקירות לנושא המיוחדת השרים ועדת העיקריים הפיקוח ממנגנוני אחד של הפעולה דרכי את מפרט :כ"הוא

בראשה עומד ראש הממשלה עצמו . הרכב חברי ועדת השרים לנושא החקירות הוא קבוע"

, לצידם יושב ללא זכות הצבעה. השר לביטחון פנים ושר המשפטים, ומשתתפים בה שר הביטחון

, באופן תיאורטי. צוות משפטנים בכירים בראשות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה

כמו כן משתתפים באופן קבוע בישיבות הוועדה ראש ... החלטות הוועדהלמשפטנים אין זכות וטו על 

ראש אגף החקירות ובכירים בשירות שעוסקים בנושא , היועץ המשפטי של השירות, כ"השב

כדי לדון , הוועדה מתכנסת מדי כשלושה חודשים. גם להם אין זכות לדון הצבעה. החקירות

בתקופה שעליה אני ... מתרחש ולנדרש בשטחלהתאים את אמצעי החקירה ל, כ"בדרישות השב

משה , שר המשטרה, )ר הוועדה"מ ושר הביטחון שכיהן כיו"רה(חברי הוועדה היו יצחק רבין , מדבר

, הוחלט לצרף חבר נוסף לוועדה, הואיל ורבין חבש שני כובעים. דוד ליבאי, שר המשפטים, שחל

, ל חידוש הייתי מגיע לישיבת ועדת השריםלקראת כ.... יוסי שריד, והיה זה השר לאיכות הסביבה

מפרט את מספר המקרים מתוך החקירות הללו שבו , "ס"חמא"מציג נתונים על מספר נחקרי ה

, כ"הבהרתי לכל הנוגעים בדבר כי מבחינת השב, ומה היו התוצאות, הסתייענו בהיתרים המיוחדים

ועדת השרים הייתה דנה . תםהמשך מתן ההיתרים חיוני כדי לסכל פיגועים עוד לפני התרחשו

.388�110,387'עמב,הערהלעיל,גילוןראה." ומאשרת

יש.630 האינתיפאדה ראשית של המיוחדות הנסיבות את להבין שלכדי הרחב ההיקף ובהם נתונים מספר גללזכור

תחילתה את שאפיין צפוי הבלתי השנים.האלימות בדצמבר(1988בין פרצה שנת)1987האינתיפאדה סוף ועד

ובשטחים1992 ישראל בתחומי ובהם19,775אירעו חבלהאירועי2000:פיגועים מטעני והנחת מ,ירי 7000-יותר

תבערה ובקבוקי רימונים השלכת של מ,מקרים וב5000-יותר תקיפה של מעלינימקרים של500הם אירועים

מ,דקירה וכ4000-יותר הצתה של חבלה900-מקרים של.ברכושמקרי למותם גרם אלימות של זה 123גל

ישראלים של799,אזרחים ולפציעתם תיירים ושלושה השטחים ישראלים671תושבי ערביי2,168,אזרחים

ו .תיירים23-השטחים

הכללי הביטחון שירות של החוקרים מערך של פעולתו בתנאי מהותי שינוי חוללה שהאינתיפאדה .מובן

מס של קיוםהתקיימותם על ופיקוח מסודרת עבודה של קיומה על רבה במידה הקשתה עיקריים גורמים פר

הרלוונטיים :הנהלים

ש .1 לשיעורים והגיע בהתמדה עלה הנחקרים היומספר בעברלא .כמותם
רבה .2 במידה עלה בחקירה לעמידה ומוטיבציה אידיאולוגית נחישות בעלי הנחקרים  .מספר
שנחקרו .3 נחקרים של הרב והשלישיתמספרם השנייה בעבר(בפעם שנעצרו שהקשתה,)לאחר עובדה

חקירתם על נוספתמאוד להכירפעם שלמדו מלאחר השבחלק של החקירה  .כ"שיטות
הנחקרים .4 במספר צפוי הבלתי הגידול לקצב החקירה מתקני של ושטחם החוקרים מספר של התאמה  .אי
מודיע .5 מידע השגת לחימהיחיוב לאפשר כדי מהיר האלימותני בתופעות .הרבותיעילה

האמורים הכלליהנתונים הביטחון שירות של החקירות מערך על שהקשו העיקריים הגורמים רשימת גם כמו

מ הכללי"דולקוחים הבטחון בשירות החקירות מערך בנושא המדינה מבקר .5�3'עמ,1992�1988,לשנים)כ"שב(ח

והנהל.631 לנדוי ועדת הנחיות כי לציין שיש רביםנים שינויים עברו בחקירה פיזיים באמצעים שימוש בדבר קבעו

האינתיפאדה דו,במהלך להיתרי מעבר בחקירות פיזיים באמצעים להשתמש ההיתרים של הרחבה ועדת"תוך ח

רבין.לנדוי ממשלת בתקופת הקשים הפיגועים עם להתמודד ליד,כדי בבית הפיגוע השרים,לאחר ועדת החליטה



 

 

אלה,נציין חקירות בדבר החומר מרבית הדברים מטבע לחוקרים,כי ההנחיות גם כמו

הדו של החסוי בחלק זו,ח"המצויות בסקירה אותנו לשמש יוכל לא ולכן לצורך.מסווג

ב נשתמש הכוללהדיון בסוגיה שהתפרסם הגלוי היתר,חומר דו,בין תקציר מבקר"את ח

לשניםהמדינה הכללי הבטחון בשירות החקירות מערך ראיונות1988–1982בנושא וכן

תקופה באותה תפקידים בעלי עם לדו,בנוסף.שפורסמו לקידום"נתייחס אירגונים של חות

האדם נחקרי,זכויות עדויות על בעיקר סמךהנשענים על ידם על שנערכו מחקרים ועל ם

אלה של.עדויות הפחותה אמינותו זהלאור השונים(תיוושלמקור,מידע יש)הנחקרים

שקרי באופן העובדות את להציג ברור אינטרס רבים על,במקרים להסתמך שלא ננסה

מוגבלת במידה אלא אלה .דיווחים

בנושא היחיד הרשמי הותרה,המסמך תמציתו דו,לפירסוםשרק על"הוא המדינה מבקר ח

הב לשניםישירות הכללי החקירות,ח"הדו.1992–1988טחון למתקן בעיקרו התייחס אשר

הב שירות בעזהישל הכללי של,טחון מותו בעקבות שהחל בדיקה תהליך לאחר נכתב

שיח השב'חאלד חקירות במתקן בעזה"עלי ממארב,עלי.כ בירי החשידו מודיעני שמידע

צה סיור צה"לעבר קציני שני נהרגו ממנו שכתוצאה את,ל"ל מכליהם והוציא התגרה

המשפט.החוקרים בבית והורשע לבטנו חזקה אגרוף במכת עלי את הרג החוקרים אחד

בירושלים הודאתו,המחוזי הנחקר,בעקבות של מותו .632בגרימת

במת נחקרים של נוספות תלונות בעקבות וכן זה מקרה הוקמהבעקבות בעזה החקירות ,קן

השב ובהסכמת המדינה פרקליטת דעת לשב,כ"על משותפת לבדיקת"ועדה ולפרקליטות כ

בעזה במתקן העצירים הועדה.תלונות המדינה:חברי לפרקליטת סוכר-המשנה ,רחל

הכללי הביטחון שירות במתקן-מבקר כי קבעו בשירות הערבי האגף וראש חופי חיים

ח היו בדוהחקירות שנקבעו וההנחיות מהכללים רבות לנדוי"ריגות ועדת כתוצאה.ח

בדו שסופה המדינה מבקר משרד של בדיקה ונערכה המתקן מפקד הוחלף אלה ח"מדיווחים

לציין.633האמור הדו,יש בשנת"כי הוגש מעולם1995ח במלואו פורסם 1997בשנת.ולא

המודיעין קהיליית לענייני הוועדה תת שלשל,החליטה המדינה ביקורת לענייני הוועדה

הדו,הכנסת את ממנו"להותיר תמצית אף לפרסם ואסרה חסוי שהותר,ח כל כאשר

הועדה תת חברי מטעם לעיתונות הודעה הייתה הדו.לפרסום באותה"עיקרי סוכמו ח

מיום מיוחדת :22.7.97הודעה

                                                                                                                                                                      
לש בחקירותלהתיר פיזיים באמצעים להשתמש הכללי הבטחון הותרירות לא זה שימוש בהם במקרים גם

דו לנדוי"במסגרת ועדת בחקירות.ח אלה באמצעים להשתמש לפסיקת,ההיתר עד חודשים שלושה כל חודש

ב"בג ).388�387'עמב,110הערהלעיל,גילוןראה(.6.9.99צ

בפועל.153�150'בעמ,126הערהלעיל,פרי. 632 מאסר חודשי שישה היה השניים של מהכלא.עונשם יציאתם לאחר

הכללי הביטחון משירות פרשו .הם

השב. 633 ראש של מבטו מנקודת המדוייקת האירועים ראה"להשתלשלות פרי יעקב עת באותה .153'בעמ,שםכ



 

 

 והעלה ממצאים של כ בעזה"ח מבקר המדינה בדק בעיקר את מיתקן חקירות השב"דו"

וכן לגבי אמינות חלק מהדיווחים , חריגות משיטות החקירה ביחס להמלצות ועדת לנדוי

 634"שאינם עומדים באמות מידה ישרות ונקיות כמצופה מארגון ביטחוני ממלכתי חיוני

 

הדו של לפירסומו רבות דרישות גרר הודעה אותה של זה חריף המלא"נוסח דרישות.ח

בסיר נתקלו המדינהאלה בטחון של מטעמים הועדה של מוחלט בג.וב החלטת לאחר ץ"רק

לפרסום6.9.99מיום דוהותר ב"תמצית הוועדה שלהחלטבעקבות,6.2.2000-ח נוספת ה

את11.11.99מיוםבנושאצ"בג להותיר החלטתה את בשנית לשקול לוועדה הומלץ בה

חסוי"הדו ישנה.ח זו יבתמצית מפורטת החקירהסיתחהתייחסות משיטות לחריגות

השב השב"במתקני ראש על ביותר חריפה ביקורת כוללת והיא תקופה באותה ובכיריו"כ כ

עת :באותה

 

הוא לא פנה לוועדת השרים כדי להביא לשינויים : כ בחר בדרך לא דרך"מטה השב"

בה . בכללים מחמת אי התאמתם לצורכי החקירות או כדי שתתקבל חקיקה מתאימה

 שידע עליהן או שהיה חייב - נמשכו החריגות במתקני החקירות מבלי שהמטהבעת 

השלמה בפועל עם החריגות מהמותר , אפוא, נוצרה.  יפעל למניעתן- לדעת עליהן

 .בעת החקירה

אלא ,  שהן חשובות בפני עצמן- כ לא רק במילים"את המסר מנחילים בכירי השב

לגבי החריגות בחקירה נהג . מיוחדיםבהתנהגות בחיי היומיום ובאירועים , בעיקר

 אם רוצים בכך - שני מסרים רווחים זה לצד זה וניתן: כ מסר כפול שכשמו כן הוא"בשב

ח ביקורת זה ניבט קיומו של מסר כפול "מדו. לנהוג על פי מסר אחד ולהתהדר בשני

אן הן בעניין חריגות מהיתרים והן בעניין אי ההיצמדות לדיווח אמת כנכס צ, רותיבש

ושל אי מיצוי , יש בו דוגמאות של התעלמות מחריגות מהיתרים והתפשרות איתן. ברזל

 635".חומרת הדין עם חוקרים שחרגו ועם חוקרים ששיקרו

לנדוי השופט של התייחסותו במיוחד מההנחיות"לדומעניינת ולחריגות המדינה מבקר ח

בדו בעקבות"שנקבעו עימו שנערך בראיון וזאת לנדוי ועדת בגח ב"פסיקת :6.9.99-ץ

ח הועדה שבו נקבע קובץ הוראות "אין בפסק הדין התייחסות לחלק החסוי של דו"

כולל בעת הצורך להפעלת לחץ פיזי מתון , על מה שמותר לו לעשות בחקירה, לחוקר

כך יצא כמובן שלא במתכוון כאילו . אך בעיקר מה שאסור לו לעשות, כלפי הנחקר

אמנם , האמת יצאה לאור רק כאשר פורסם. י ועדת לנדוי"הורשו עאותם עינויים קשים 

ח החקירה שביקורת המדינה ערכה בפעילות החקירות של "תקציר דו, באיחור רב

                                                           
ביק. 634 לענייני הוועדה של חשאיים לשירותים המשנה ועדת מטעם המדינההודעה .22.7.97ורת

הכללי"וד.635 הבטחון בשירות החקירות מערך בנושא המדינה מבקר לציין.6'עמב,1992�1988לשנים)כ"שב(ח ,יש

הדו הד"כי את מפרט ונהליהרח החקירה תורת של ממוסדת הדרכה ידי על וזאת האמור המצב לתיקון ,כים

והפיקוח הבקרה חריגות,הגברת של וחשיפה אלהחקירה חריגות כנגד עונשין צעדי ונקיטת 7'עמ(מההנחיות

לתיקון"הדו).לתמצית שנעשו הצעדים את מפרט בדוהח כי"התייחסות קובע אך הביקורת המלאכה"ח רבה עדיין

(שנותרה ).ח"לדו7'עמ"



 

 

התברר שהיתה זאת תקופת שפל בתולדות השירות של . 1992 -1988כ בשנים "השב

הדרכת . תי חוקרים לממונים עליהם ומסרים כפולים מאת ראש השירו"דיווחי שקר ע

פ וקריצת עין "אך ליד זה תורה שבע, החוקר הטירון בהוראות שקבעה ועדת לנדוי

לפי כל הידוע לי תוקן השיבוש הקשה . שבצאתו לשטח ילמד מה צריך לעשות בפועל

הזה לאחר מכן וכיום שוררת שוב הרוח הנכונה של אמירת אמת בתוך השירות 

 )ההדגשה אינה במקור. (636"שבלעדיה ארגון כזה צפוי לסכנת הרס פנימי

דו מהנחיות חריגות על ביותר קשות שני"עדויות ידי על נמסרו תקופה באותה לנדוי ועדת ח

ח של מותו גרימת באשמת לדין שהועמדו הכללי הבטחון שירות שיח'חוקרי עלי'אלד

בעזה הכללי הבטחון שירות של החקירות אלה.במתקן מותו,חוקרים בגרימת שהורשעו

ה דושל להנחיות בניגוד בחקירה פיזיים באמצעים משימוש כתוצאה לנדוי"נחקר ועדת ,ח

בשנת כי,1999טענו הרשעתם לאחר ארוכות :637שנים

 

, אבל הייתה השיטה שבעל פה, ח לנדוי"מה שאתה קורא דו, הייתה השיטה בכתב"

 לפי לא עבד, כל מה שעשינו בחדרי החקירות היה חריג... שהיא בעצם השיטה בפועל

אנחנו לא המצאנו : אני רוצה להדגיש משהו... ח לנדוי"הספרים ולא עבדנו לפי דו

 638."לא יזמנו שיטות, שיטות

דו של מההנחיות חריגות ללמוד"על ניתן לנדוי ועדת מעדויח ואנשיוגם חיילים של תיהם

שה אחרים בטחון שבכוחות בחקירות נוכחים צבאיים"יו מעצר בבתי חקירות או ילתבתחכ

נחקריםכןו,דהאהאינתיפ דו.639מעדויות פי על כי בין"נציין האזרח לזכויות האגודה ח

בעת24מתו1995�1988השנים ואסירים אוששהועצורים מעצר בבתי בתיבבמשמורת

                                                           
.4'בעמ,10הערהלעיל,אלון. 636

בערוץ. 637 הטלוויזיה בתוכנית נאמרו עם"2הדברים סוקניקחמש ב14.9.99-ב"גדי ,119הערהלעיל,בצלםוצוטטו
.43'בעמ

פרי. 638 יעקב של לספרו בתגובה נאמרו אלה החוקרים,בו,דברים שני של ולמעשיהם בעזה החקירות למתקן בהתייחס

נאמר עת :באותה

חלקם . נאותיםלהתלונן על חוקרים שסטו כביכול מנוהלי החקירה ה, כשיטה, עצירים הירבו תמיד"

רוב התלונות . עשו זאת כדי להצדיק בעיני חבריהם את העובדה שמסרו הודאות מלאות לחוקריהם

,פרי(..." במרבית המקרים לא היה בסיס ממשי לתלונות אלה. התייחסו למיתקן החקירות בעזה

).152'עמ,126הערהלעיל

639 .Human Rights Watch,הדו,516הערהלעיל וכן אמנסטיחו"שם ארגון ושל האדום הצלב של התקופתיים ת

האינתיפאדה בשנות לישראל המתייחסים נחקרים.בחלקים של נוספות עדויות כן בצלם"בדויםמפורטהכמו חות

בדו ובעיקר הבאים"השונים האינתיפדה,בצלם:חות בתקופת פלסטינים מתון",התעללות:חקירת פיזי או"לחץ

בצלם(עינויים האינתיפדה,בצלם;)1991ארסמ,הוצאת בתקופת פלסטינים מעקב"דו(חקירת בצלם()ח ,הוצאת

השב",בצלם;)1992מארס בחקירות החדש עובייד-כ"הנוהל נאסר עבד של בצלם(המקרה ;)1993נובמבר,הוצאת

בחקירה,בצלם פלסטינים:עינויים נחקרים חוקרים,עדויות בצלם(עדויות עינויים,בצלם;)1994נובמבר,הוצאת

השב:כשגרה של החקירה בצלם(כ"שיטות ).1998פברואר,הוצאת

דו את גם ובמיוחד"ראה האזרח לזכויות האגודה של התקופתיים האזרח:חות לזכויות האדם,האגודה זכויות

מצב-ישראל האזרח(1996תמונת לזכויות האגודה יוני,הוצאת שנזכירח"דו.108–89'בעמ)1996ירושלים נוסף

הוא זו חלקית סקירה Al- Haq, 1995(Torture for SecurityAl – Haq(.:במסגרת



 

 

ובשטחים בישראל כי.כלא סבורה האזרח לזכויות מעציריםבהאגודה תשעה של מותם

ביןאלה קשר שהופעההיה השבאמצעים ידי על בחקירות המוותכ"לו כי,נציין.640לבין

אלה שנתונים בחקירות,למרות שהופעלו הפיזיים האמצעים של ההשפעה מידת ובעיקר

העציריםעל של במחלוקת,מותם חריגות,נתונים גרמו מקרים בשני לפחות כי ספק אין

נחקרים שני של למותם המותרות .641מההנחיות

חריגו על נוספת דוטענה מהנחיות כלפיהם"ת הנחקרים להיקף מתייחסת לנדוי ועדת ח

בחקירות פיזיים אמצעים כי,כאמור.הופעלו היתה לנדוי ועדת להפעילקביעת אמצעיםיש

חריגים במקרים ורק אך רגילות,אלה חקירה בשיטות הטיפול נכשל ובשיטותכאשר

על מוחות"המתבססות זכ."משחק לשמירת השונים טענוהארגונים האדם בניגודכיויות

שגרתי לאמצעי הפך בחקירות פיזיים באמצעים השימוש זו אמצעי,לקביעה אינו הוא

רק חריגיםהמשמש מכיו,למקרים ביותר שימוש בו הבטחוןמ80%-נעשה שירות חקירות

ורק.642הכללי אך נעשה האמורות בשיטות שימוש כי גילון כרמי טוען זו עמדה לעומת

ח עלובמקרים שלא השב,ריגים כראש כהונתו הביטחון8%על,כ"בעת שירות מחקירות

.643הכללי

                                                           
האזרח. 640 לזכויות מהדו,נציין.97'בעמ,639הערהלעיל,האגודה עצמ"כי שבקביעוח הבעייתיות האגודהתעולה

קשר היה כי האזרח יהביןישירלזכויות על העצור בחקירת שהופעלו השבאמצעים לראות.המוותלביןכ"די ניתן

בדו המפורטות השונות המוות לסיבות בהתייחסות שהוזכרו"זאת המקרים מתשעת לשבעה ביחס ארבעה,כך.ח

נגרמו אם שספק ופגיעות ממחלות מתו אחרים ושלושה בתאיהם תלויים נמצאו ישירמהנחקרים ידיבאופן על

השב פיזיי"חוקרי באמצעים משימוש כתוצאה לבכ התקף והם בחקירות בקיבה,ם בכיב ונקב .אסטמה

חה. 641 לכמאל שיח'כוונה השב'אלד במתקן חקירתו במהלך שהוכה ממכות כתוצאה מותו שלנסיבות בעזה"עלי כ

לעיל מ,התייחסנו כתוצאה שמת חריזאת סאמר בועבד פיזיים באמצעים להנחיותתהמנוגדבדרךחקירתושימוש

השרים נע.ועדת בחריזאת חקירתו22.4.95-צר במהלך פעמים מספר הפעמים,וטולטל בחלק"ברוב אחיזה ידי על

בגדו של תוך"הקדמי כתפו"ופעמיים שעל בבגד או בכתפיו להנחיות"אחיזה טלטוליםבניגוד לביצוע ביחס

עת ומתשע12-כ.באותה חריזאת התמוטט החקירה לאחר לאותו,נציין.ות שעד בעובדה בהתחשב מקרהכי

מהתרחשו רה(מקרים8000-יותר דברי פי ז"על רבין יצחק עת באותה כל)ל"מ אירע ולא חשודים טולטלו בהם

נמנע היה חריזאת של שמותו ייתכן השרים ועדת של ההנחיות נשמרות והיו במידה כי נראה נסיבות.נזק על

ראה,המקרה באירוע במעורבים המשפטי והטיפול .396�390'בעמ,110הערהיללע,גילון:חקירתו

מחקרים. 642 בשני נחקרים עדויות על מבוססים אלה אל.נתונים ארגון ידי על נערך הראשון שראיין-המחקר חאק
מ השנים700-למעלה בין השונות הביטחון רשויות ידי על שנחקרו ב1992�1988נחקרים לפחות כי 94%-ומצא

פיזיים באמצעים שימוש נעשה למהמקרים בחקירותהמגיעים עינויים או התעללות על.כדי נערך השני המחקר
השנים בין הפרט להגנת המוקד כ1996-1997ידי כלפי כי נקבע השבנמה85%-ובמהלכו ידי על נעשה"חקרים כ
בחקירות פיזיים באמצעים כרמי.שימוש של בספרו והופיעה לעיל שהוזכרה הקביעה לאור מתחזקים אלה נתונים

כגי הופעלה הטלטול ששיטת חריזאת8000-לון של מותו למקרה עד .396'בעמ,110הערהלעיל,גילון(פעם
ראה האמורים המחקרים כשגרה:לבחינת השב:עינויים של החקירה בצלם(כ"שיטות אל;)1998פברואר,הוצאת

ב;שם,639הערהלעיל,חאק (34'בעמ,113הערהלעיל,בצלםוכן שו. הצורךנזכיר בדבר הערתנו את זה בהקשר ב
את זהיר באופן שבמקריםממצאילבחון נחקרים עדויות על מבוססים שהם העובדה לאור האמורים המחקרים

חקירתם לאופן ביחס לשקר אינטרס בעלי הם ).רבים
השב.385'בעמ,110הערהלעיל,ילוןג. 643 השתמש בו להיקף או"ביחס בחקירות פיזיים באמצעים בספרוכ גילון מר

הבאים הדברים :את
" חמאס"רובם אנשי ה,  חשודים בטרור4000 -בתקופה הקצרה בה שימשתי כראש השירות נעצרו כ"

לגבי חלק מעצורים . חלקם נשלחו למעצרים מינהליים, חלקם הגיעו למתקני החקירות". יהאד'ג"וה
וחקירתם הביאה לסיכול , חדיםהופעלו היתרים מיו)  מאלה שהגיעו למתקני החקירות8% -כ(אלה 

וזאת בהדגשה , למטרות אלה ביקשתי את ההיתרים המיוחדים.  פיגועי הרג המוני והתאבדויות64
לא על ארגונים אחרים ועל יסוד מודיעין , "יהאד'ג"וה" חמאס"שהם ייושמו אך ורק על אנשי ה

 " ..".קשה"



 

 

כי,לסיכום הממצאיםעלנראה בדוהקשיםפי המדינה"שעלו מבקר המדווחיםח והמקרים

הועדה מהנחיות חריגות רביםשל במקרים כי בב,נראה האינתיפעיקר מנגנוני,דהאראשית

דו ידי על שנקבעו ו"הפיקוח הדוח מהנחיות חריגות למנוע הצליחו לא לנדוי מצב.ח"עדת

דוגם,זה בעקבות יותר מאוחר בשלב תוקן המדינה"אם מבקרת על,ח רבה במידה השפיע

ובעולם בישראל הקהל .644דעת

המשפט .3 על הבינלאומי והמשפט ישראל של החוץ מדיניות השפעת

בסוגיה  הישראלי

וה ישראל מדינת של החוץ מהותימדיניות שינוי עברה הבינלאומי למשפט תייחסותה

לשנת1987משנת ה.1999ועד שנות בחשדנות'80-וה'70-במהלך ישראל התייחסה

בינלאומיות ולאמנות בינלאומיים נבע.645לארגונים זה היתר,יחס של,בין מקבלתן

אנטי אלה-החלטות באירגונים הציו,ישראליות השוואת היא בהן המפורסמות נותשאחת

המאוחדות האומות ארגון של הכללית באסיפה זה.לגזענות ליחס שהביא נוסף גורם

הב מצבה היה בינלאומיים ואמנות ישראלילארגונים מדינת של והמיוחד הקשה ואי,טחוני

בהתח עצמה את להגביל במקריםויבירצונה מונעת שמדיניותם לגופים בינלאומיות יות

פוליטיים שיקולים ידי על לאחר.ישראליים-אנטירבים רבה במידה השתנתה זו מדיניות

ה בשנות המפרץ ל'90-מלחמת הבינלאומית לאורהוהתמיכה וכן זו בתקופה ישראל זכתה

עת באותה מדריד בועידת השלום תהליך של .646התחלתו

ישראל ניסתה זו למגמה משנת,בהתאם אמנות,1991החל במסגרת האפשר ככל להשתלב

האדםבינלאומיות זכויות על המפרץ.המגנות מלחמת לאחר היה זה תהליך של ,שיאו

אוגוסט חודש המגנות,1991במהלך בינלאומיות אמנות של שורה אישררה שישראל בעת

על האוסרות אמנות וביניהן האדם זכויות וענעל יחס על או בלתי,אכזרייםישהעינויים

ומשפילים א.אנושיים העיקריות האמנות היושלוש זה בהקשר ישראל הצטרפה :ליהן

ומדיניות אזרחיות זכויות בדבר הבינלאומית יחס;1966,האמנה ונגד עינויים נגד האמנה

אכזריים משנת,ועונשים משפילים או אנושיים בדבר1984בלתי הבינלאומיות והאמנה

                                                           
זה. 644 בהקשר לציין היש,מעניין הקהל דעת על ההשפעה הגיעהכי אכיפתגםראלית רשויות של הבכירים לדרגים

לשעבר.החוק לממשלה המשפטי ליועץ ביחס אמורים הדברים יאיר,במיוחד בן לשכתאבטלשבראיון,מיכאל ון
בירושלים הדין הבאים,עורכי הדברים את הביטחון שירות בחקירות פיזיים באמצעים לשימוש בהקשר :אמר

אנו לא . אין דבר כזה. ושיבואו במקום מודיעין,  שהם בלתי חוקיים,אי אפשר לתת כלים אחרים"
עוברים קורס חקירות לא כדי להפעיל כוח ) החוקרים(  הם …נפתח כאן חדרי עינויים במקום מודיעין

עינויים לא באים במקום . את השכל יש להפעיל על יסוד מודיעין. אלא כדי להפעיל שכל, פיסי
 ". מודיעין

בין הויכוח השבעל ראש לבין יאיר בן ראה"מיכאל זו בשאלה השונים הממשלות וראשי לזכויותכ האגודה
.401�383'בעמ,110הערהלעיל,גילוןו102-104'בעמ,639הערהלעיל,האזרח

המפורסמת. 645 האמרה מעידה זה יחס שמו"או"על בממשלות"ם"ם ביותר בכירים תפקידים ממלאי למספר המיוחסת
ה הציבוריישראל ובשירות .שונות

דבריו. 646 על רבה במידה מבוסס בינלאומיות לאמנות להצטרפות ביחס ישראל מדינת של המגמה שינוי של זה ניתוח
החוץ משרד של המשפטי היועץ בייקרד"עו,של ביום,אלן צבאי למשפט הספר בבית שנערך עיון ביום בהרצאה

של.14.1.2000 מאמרו את זה לעניין באו,בלום'פרופראה ישראל כשגריר בעבר :ם"ששימש
 Y.Z. Blum "Israel and the UN: A Retrospective Overview" Israel Among Nations 69'עמ,53הערהלעיל( ). 



 

 

הילד אלה,נציין.1989,זכויות אמנות הישראלית המשפט שיטת פי על עוגנושלא,כי

המקומית המקומי,בחקיקה מהחוק חלק מהוות מקומית,אינן בחקיקה יעוגנו אשר .647עד

מדינת על השפיע אלה אמנות אישרור בהם עיקריים היבטים לשני נתייחס זו בסקירה

הבינלאומי ובמישור הפנימי במישור :ישראל

הבינלאינ .א האמנות להוראות הישראלי החוק הוראות את להתאים ומיותסיונות

 .השונות

שימוש .ב על לתלונות ביחס מהאמנות בחלק שנקבעו פיקוח מנגנוני של החלטות

בישראל בחקירות פיזיים .באמצעים

בינלאומיות.א אמנות להוראות הישראלי החוק הוראות את להתאים ניסיונות

בסוגיהעיקריהניסיון בינלאומיות אמנות להוראות הישראלי החוק הוראות את הלהתאים

בשנת חקיקה לענייני השרים ועדת ידי על שהוקמה ועדה במסגרת נעשה זו.1995זו ,ועדה

דאז לממשלה המשפטי היועץ עמד יאיר,שבראשה בן את,מיכאל לתקן במטרה הוקמה

האו לאמנת שתתאים כך הפנימית ישראל"החקיקה אישררה אותה עינויים נגד זו.ם בועדה

היתר,כיהנו משטר"מפכ,בין ישראלל השב,ת אמ,כ"ראש המשפטי,ן"ראש היועץ

הב המדינהילמערכת ופרקליטת האמנה.טחון הוראות ליישום מקום יש כי סברה זו ועדה

ישראל,בישראל של המיוחדות ובבעיות בצרכים התחשבות ביןה.648תוך הבחינה ועדה

באמנה המוגנים יסוד מושגי "שני אכזריים"ו"עינויים: עונשים או או,יחס אנושיים בלתי

הועדה".משפילים חברי על,לדעת ההגנה את להגביר יש כי קובעת ,"עינויים"האמנה

ל שביחס משפילים"בעוד או אנושיים בלתי אכזריים עונשים או הוראותיה"יחס עיקר

בחקיקה שינוי דורשות ואינן .649דקלרטיביות

חקיקה תיקוני שני על הועדה המליצה אלה מסקנות הוראותלאור את להתאים כדי

הפנימי לדין הראיות:האמנה פקודת ותיקון העונשין חוק הראיות.650תיקון פקודת תיקון

                                                           
זאת. 647 שימוש,עם על האיסור רבים לדעת לעיל שציינו אובכפי משפילאויחסבעינויים וא,ענישה אנושי כזרילא

כי ואףמהווה המינהגי הבינלאומי מהמשפט חלק ראשית.Jus Cogensום בחקיקה הוראה את,בהעדר שסותרת

אלה באמנות ישראל מדינת של המינהגיהתחייבויותיה הבינלאומי המשפט את את,או לפרש המשפט בית על

לאיסורים בהתאמה הישראלי כ.האמוריםהמשפט האמור באיסור נכיר אם כן לבטלJus Cogensכמו בעייה קיימת

לעיל זו בסוגיה בדיון שהזכרנו כפי אפשריים חריגים קיימים כן אם אלא קיימת בחקיקה זה ראהל,איסור זה :עניין

וכן,611הערהלעיל,זילברשץ שמשון:שם שטמפפר;שם,611הערהלעיל,עניין שם,611הערהלעיל,עניין

עפוו כלדיון.76'בעמ457הערהלעיל,עניין ומעמדו האמור האיסור למשמעות הרחבהJus Cogens-בהקשר ראה

פרופ של בנושא עמדתו את ובמיוחד הבינלאומי במשפט הסוגיה להסדר המתייחס האיסור'בחלק לפיה שלף ליאון

מהווה המהווהJus Cogensהאמור האיסור אין לחלופין או איסור לאותו לחריג ביחס המשפטי המצב כך אין  Jusאך

Cogensמשפיל ליחס ואכזרי,מתייחס אנושי ).שם,15הערהלעיל,שלף(לא

עינויים"דו. 648 נגד חקיקה לבדיקת הועדה מסכם"דו-ח המשפטים(ח .11'עמב)11.7.95,משרד

.16'מבע,שם. 649

.17'מבע,שם. 650



 

 

על כקבילותיעשה יוכרו לא פיזיים באמצעים שימוש תוך שנגבו שהודאות קביעה ידי

למסקנות גולדברג"בהתאם חדשה.651"ועדת עבירה הוספת יכלול העונשין חוק :תיקון

 

למעט , בין גופניים ובין נפשיים,  כאב או סבל חמורים-"עינויים", בסעיף זה) א. (א277"

 .כאב או סבל הנובעים מעצם טיבם של אמצעי חקירה או ענישה על פי דין

במפורש , הגורם עינויים לאדם או המאשר, או מי שפועל מטעמו, עובד ציבור) ב(

 :או במשתמע גרימת עינויים לאדם באחת מאלה

 ;יג ממנו או מאדם אחר מידע או הודאהבמטרה להש )1(

או להפחיד , להענישו על מעשה המיוחס לו או לאחר

אותו או אדם אחר או לכפות אותו או אדם אחר לעשות 

 .מעשה או להימנע מעשותו

 .מתוך מניע של אפליה מכל סוג שהוא )2(

דינו מאסר עשרים ,  נגרמה לאדם חבלה חמורה; מאסר עשר שנים-דינו

 .שנים

או כי עומדים לעבור ) ב(ד ציבור היודע כי נעברת עבירה לפי סעיף קטן עוב) ג(

 מאסר -דינו, ולא פעל באופן סביר כדי למנוע את העבירה, עבירה כאמור

 652."שלוש שנים

הבטחון שירות פעולת את המסדיר חוק לחקיקת במקביל יערך זה שתיקון המליצה הועדה

זו.הכללי חוק האוסר(הצעת חקיקה עינוייםלקביעת על הכנסת)ת ידי על התקבלה טרם

שנת במהלך שוב ממשלתי1999והוגשה חוק הצעת .653תכתזכיר

לציין גם,יש בחקירהכי פיזיים באמצעים השימוש לפיה ההנחה את נקבל פי,אם על

לנדוי ועדת של,הנחיות התנאי על נפשי"עונה ובין גופני בין חמור וסבל ש,"כאב לאורהרי

ש איןהסיפא הסעיף החוקבל חקירהשינויהצעת שיטות אותן חוקיות לאור.לעניין זאת

אוסרשהעובדה המוצע החוק עלנוסח מוגנים שאינם חמורים וסבל כאב של מקרים על רק

                                                           
גולדברגח"דו. 651 .שם,1הערהלעיל,ועדת

דעת,נציין. 652 היתה בועדה השבכי ראש של אמ"מיעוט וראש יערכו,ן"כ שהעינויים דרישה להוסיף ביקשו אשר

הועדה,במתכוון חברי מרבית ידי על נדחתה זו .17'מבע,שם.עמדה

הממשלתיתה. 653 החוק עינוייםצעת על שנמתחהלאיסור חריפה ביקורת בעקבות ארגוני,ההצעהעלשונתה ידי על

ובינלאומ ישראליים אדם כלל.ייםזכויות שלתהשינוי היקון החוק"עינויים"הגדרת על,בהצעת שאושר ובנוסח

בפברואר חקיקה לענייני השרים ועדת הוגדרו.1996ידי המתוקן :כ"עינויים"בנוסח

למעט כאב או סבל הנובעים מעצם טיבם , בין גופניים ובין נפשיים,  כאב או סבל חמורים-עינויים"

  ".של עיצומים על פי דין

דין"הביטוי פי על המושג("עיצומים של תירגום בסעיף "lawful Actions“המהווה הבינלאומית1הקבוע לאמנה

אנושי לא ענישה או ויחס עינויים משנת,כנגד משפיל או ה)1984אכזרי את זו בהצעה כאב"מיליםהחליף למעט

פי על ענישה או חקירה אמצעי של טיבם מעצם הנובעים סבל החוק"דיןאו הצעת של המקורי בנוסח .שהופיעו

השינוי ועדייןלמרות עמימות של רחבים שוליים החדשה בהגדרה ביקיימים המקוריתןההבדל לביןההגדרה

ה משמעותיחדשהההגדרה החוק.אינו בהצעת והשינויים ההתפתחות על נוסף לזכויות:ראהלמידע האגודה

.93'מבע,639הערהלעיל,האזרח



 

 

דין לנדוי.654פי ועדת של היסוד תפיסת פי ה,על שימוש"צורך"הגנת בדין מתירה

האמורים עינובאמצעים על באיסור אין קביעותיהשיםיולכן על השפעה החוק שלבהצעת

לנדוי זאת.ועדת בה,עם לראות החוקניתן מגמהצעת שינוי של מקריתחילה זה ר"יושואין

לממשלה המשפטי היועץ היה יאיר,הועדה בן לעיל,מיכאל הובהרה בסוגיה .שעמדתו

ביותר כבד שעונשן פליליות עבירות של הקביעה הקבועיםב,)שנים10-20(עצם מקרים

החוק המשפטיתשלשינויהמהוובהצעת בסוגיה עת לאותה עד קיים שהיה שינוי.האיזון

פיזייםזה באמצעים שימוש של למקרים המחוקק של יותר מחמירה התייחסות על מצביע

בחקירות האדםעלוקשים כבוד ערך של משקלו הבינלאומיות,עליית האמנות .בעקבות

מנג.ב של בחקירותהחלטות פיזיים באמצעים שימוש על לתלונות ביחס פיקוח נוני

בישראל

האמורות הבינלאומיות לאמנות ישראל מהצטרפות על,כתוצאה שנעשה פיקוח עליה הוטל

האמנות ליישום שנקבעו מיוחדים מנגנונים הן.ידי זה בהקשר הרלוונטיות האמנות :שתי

ומ אזרחיות זכויות בדבר הבינלאומית משנתהאמנה ונגד1966דיניות עינויים נגד והאמנה

אכזריים ועונשים משנת,יחס משפילים או אנושיים שתימנגנוני.1984בלתי על הפיקוח

האמורות האווהאמנות נציבות של מיוחד האדם"שליח זכויות לבחינת בהרחבהם דנו

הכלליבשאלת הביטחון שירות של החקירה אמצעי .חוקיות

הב האמנה משנתמכוח ומדיניות אזרחיות זכויות בדבר זכויות1966ינלאומית ועדת הוקמה

להסדר(Human Rights Committee)האדם המתייחס בפרק לעיל עמדנו ותפקידה מבנה שעל

הבינלאומי במשפט הסוגיה של המורכב.655המשפטי תלוי בלתי גוף הינה זו ועדה

שם ובעלי מנוסים ומשופטים ע,ממשפטנים ידיהנבחרים על חשאית ובהצבעה אישי בסיס ל

באמנה החברות מחויבים.נציגי הועדה סעיף,חברי פי האתיקה38על וכללי לאמנה

ידיה על פנים,שנקבעו משוא וללא מצפונם לצו בהתאם פרסמה1998באוגוסט.656לפעול

ל בנוגע מסקנותיה את השבהועדה בחקירות פיזיים באמצעים השימוש חוקיות כ"שאלת

                                                           
דו. 654 האם הדו"בשאלה בעקבות שהוצאו לחוקרים וההנחיות לנדוי ועדת במסגרת"ח בהרחבה נדון דינים הינם ח

בג החלטת מיום"סקירת ב.6.9.99ץ נזכיר אם קביעדי את זה בענייןשלב הדין פסק שם,6הערהלעיל,סלחאתת

דונקבע והוראות השרים ועדת להנחיות כי"ביחס לנדוי ועדת "ח ב: לאך ערך כשוות לראותן שאין הוא 'חוק'רור

בסעיף זה דיבור יסוד8במשמעות וחירותו:לחוק האדם החוק,כבוד את נוגדות הן אם להתבטל פי."ודינן על

זו והורחבה,גישה שאומצה בגמאוחרכפי בהחלטת ב"יותר דין6.9.99-צ משום מהוות אלה הנחיות חשוב.אין

זה בהקשר להחללציין עד הפוךכי היה לנדוי ועדת ידי על שנקבע כפי המשפטי המצב כי נראה האמורה .טה

ומורגן. 655 הבינלאומי.65�64'בעמ,25הערהלעיל,אבנס במשפט הסוגיה להסדר המתייחס בפרק זה בנושא דיון ראה

:ראהוכן

D. McGoldrick ,The Human Rights Committee (Clarendon Press, Oxford, 1994).�

הבאים. 656 החברים בוועדה חברים היו לישראל ביחס ההחלטה קבלה קרצ'פרופ:בעת מישראל'דוד הנשיאים,מר

רבות ממדינות משפט ומומחי מאורציוס של העליון המשפט בית ושל הודו של העליון המשפט בית של לשעבר

לדו(בעולם הנספח ראה זה משנת"לעניין הועדה ).1998ח



 

 

על,שראלבי ישראל"דובהתבסס ידי על שהוגש ודו657ח זה על"בנושא שהוגש מקביל ח

האזרח לזכויות האגודה בחקירה.658ידי פיזיים באמצעים השימוש כי קובעת ,הוועדה

כואב איזוק הראש,הכוללים על שק במשולב,חבישת ובין לחוד בין שינה ומניעת ,טלטול

ב המדינה נציגי הודו בפנישבהן בסעיף,הועדהדיון הקבוע האיסור של הפרה 7מהווה

:659לאמנה

"The use of these methods constitutes a violation of article 7 of the covenant in any 

circumstances. The committee stresses that article 7 of the covenant is a non- derogable 

prohibition of torture and all forms of cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment". 

זאת קובעת אך,הועדה נעשה האמורים באמצעים השימוש כי ישראל נציגי הודעת אף על

ביותר חריגות בנסיבות בדו,ורק שהוגדרו לנדוי"כפי ועדת מציינת,ח שהועדה ולאחר

יש מדינת של הקשה הבטחוני מצבה את סעיף.ראלבמפורש כי הועדה קובעת זה 4בהקשר

במפורשלאמנה יכולהשקובע לא בסעיףמדינה מהאיסור חירוםגם7לסטות .660במצבי

עינוייםמסקנות נגד הוועדה ידי על נקבעו נגד,דומות האמנה פי על הפועלת

אכזריים ועונשים יחס ונגד משנת,עינויים משפילים או אנושיים .1984בלתי

זו אישיישחבר,ועדה בסיס על הם אף מתמנים דו,ה בשלושה חות"דנה

בישראל1998-ו1994,1997מהשנים בחקירות פיזיים באמצעים .661בשימוש

קובעים"הדו הבינלאומי,חות למשפט המתייחס בחלק לעיל שציינו כי,כפי

לדו בהתאם בישראל הננקטים החקירה הפרה"אמצעי מהווים לנדוי ועדת ח

הוראות אכזרישל ויחס עינויים על איסור בדבר או,האמנה אנושי בלתי

אף.משפיל על כאמור נעשית זאת מדינתקביעה של הקשה הביטחוני מצבה

להוראותישראל בהתאם בעינויים שימוש על האיסור של המוחלטות לאור

                                                           
מדינ"הדו. 657 של ישראלח ומדיניות-ת אזרחיות זכויות בדבר הבינלאומית האמנה ומשרד(ישום המשפטים משרד

בשנת,החוץ המאוחדות1998הוגש האומות של אדם לזכויות באמצעים).לוועדה שימוש של לנושא התייחסות

בעמ מצויה בחקירות המיו.85�74'פיזיים מצבה לאור כי היתה בועדה ישראל מדינת של מדינתעמדתה של חד

ה הגנת של לנסיבות פיזיים באמצעים השימוש והגבלת כדי"צורך"ישראל עולים אלה אמצעים או"עינויים"אין

אנושי" בלתי משפיל,יחס או ".אכזרי

658 .� The Association for Civil Rights in Israel, Comments on the Combined initial and first Periodic Reports Concerning the 

International Covenant of Civil and Political Rights- Submitted to the U.N. Human Rights Committee (The Association 

for Civil Rights in Israel, July 1998) p. 41- 46.�

זה"בדו דו,ח למעשה לדו"המהווה נגדי ישראל"ח מדינת של האז,ח לזכויות האגודה דוגמאותמביאה מספר רח

השב בחקירות פיזיים באמצעים סעיף"לשימוש את נוגד זה שימוש כי וטוענת .לאמנה7כ

מאוגוסט"דו. 659 הוועדה .1998ח

פרופ.660 של לעמדתו מנוגדת זו במאמרו'דעה זהשלף לעיל,לדעתו,בנושא שצויין לקבוע,כפי שימוששניתן

מסוימ בנסיבות בחקירות פיזיים הבינלאומיבאמצעים המשפט להוראות מנוגד אינו ראה.ות זו בדעה נרחב לדיון

בפרק וכןלעיל הבינלאומי במשפט הסוגיה להסדר .שם,15הערהלעיל,שלףהמתייחס

הדוחו. 661 של"כל ספרו במסגרת מרוכזים האמורים .שם,439הערהלעיל,Holmstrom :ת



 

 

זהדוחההועדה.662לאמנה2סעיף הגנתבהקשר של הפרשנות "צורך"האת

הישראלי כיובחוק זוקובעת להתחייבויותתעומדפרשנות שליהבסתירה

האמנה פי על ישראל :מדינת

"It is a subject of deep concern that Israeli law pertaining to the defenses of "superior 

orders" and "necessity" are in clear breach of that country's obligations under article 2 of 

the convention"663.�

בדו מצויה לנושא נוספת באו"התייחסות האדם זכויות לנציבות השנתיים הרשמיים ם"חות

פרופ עינויים664רודלי'שערך שירות,בנושא של החקירה שיטות לחוקיות התייחס הוא

הכללי מיום"בדו.הבטחון פרופ10.1.97ח הבאות'התייחס החקירה לשיטות הושבה:רודלי

כי מאודעל נמוך כואב,סא חזק,איזוק לרעש שינה,חשיפה הראש,מניעת על שק ,חבישת

קר לאוויר בג(חשיפה בהחלטת נדונה לא זו שיטה האחרות מהשיטות להבדיל כי ץ"נציין

הכללי6.9.99מיום הבטחון שירות בחקירות שימוש בה נעשה אם אלים)וספק .וטלטול

פרופ קבע אלה לשיטות :לירוד'בהתייחס

"Each of these measures on its own may not provoke severe pain or suffering. Together - 

and they are frequently used in combination - they may be expected to induce precisely 

such pain or suffering, especially if applied on a protracted basis of, say, several hours. 

In fact they are sometimes apparently applied for days or even weeks on end. Under 

these circumstances, they can only be described as torture, which is not surprising given 

their advanced purpose, namely to elicit information, implicitly by breaking the will of 

the detainees to resist yielding up the desired information...The special Rapporteur 

appreciates the responses of the government and is aware of the grave challenges posed 

by politically motivated terrorist activities, but, as the government itself acknowledges, 

these cannot justify torture or cruel, inhuman or degrading treatment.".665 

פיזיים באמצעים השימוש לנושא שהתייחסו הבינלאומיים הגופים כל כי לראות ניתן

דו מסקנות אימוץ בעקבות שהותרו בישראל חד"בחקירות באופן קבעו לנדוי ועדת ח

כ הבינלאומימשמעי הדין פי על אסורים אלה אמצעים בהקשר.י נעשו אלה קביעות

במשפט עינויים על לאיסור ובהקשר ישראל ידי על שאושררו הבינלאומיות לאמנות

המינהגי לציין.הבינלאומי שימוש,חשוב על האיסור כי הדגישו ההתייחסויות מרבית כי

ניתן ולא מוחלט הינו בחקירות פיזיים שלבאמצעים המיוחדות בנסיבות גם ממנו לסטות

ישראל במדינת בטרור אלה.המאבק שלהחלטות בדו,נראה המשפטי לניתוח ח"המנוגדות

                                                           
.108'בעמ,שם.662

.104'בעמ,שם.663

664 .U.N. Special Rapporteur on Torture [1997 E/CN.4/1997/38] 

.שם. 665



 

 

לנדוי מקבלי,ועדת על והן בעולם ישראל של הבינלאומי מעמדה על הן השפעה הייתה

בישראל והמשפטנים .ההחלטות

 
העליון .4 המשפט בית בפסיקת החוקת"–השינויים ההתערבות"יתהמהפכה והתחלת

בטחוניים  בשיקולים

דווהתרחשש,עיקרייםיםמשפטיכיםתהלישני לנדוי"מקבלת ועדת לסוף1987בשנתח ועד

ה הסוגיה,'90-שנות של המשפטי בהסדר השינוי על רבה במידה הראשון.השפיעו התהליך

זכויות על ההגנה הרחבת החוקתית"במסגרתהאדםהיה השניהתהלי.666"המהפכה ך

של תחילתה מוגברתהיה בטחונייםיחסיתהתערבות בנושאים העליון המשפט בית של

בעבר להתערב שלא נטיה לו היתה אלה.667בהם תהליכים שני רבהשילוב במדה תרם

שנקבעל המשפטי ההסדר בגבשינוי פסיקת ידי על לנדוי ב"ועדת עבודה.6.9.99-ץ במסגרת

ה לאפשר מכדי היריעה קצרה ולכןזו האמורים לתהליכים מקיפה התייחסותהתייחסות

ו הדברים לעיקרי הסוגיהיהתוהשלכלתהיה על .ם

החוקתית" יסוד1992בשנתהחלה"המהפכה חוקי שני של חקיקתם יסוד,עם כבוד:חוק

יסוד וחוק וחירותו העיסוק:האדם בית,חופש של דין פסקי של ארוכה בסדרה והמשיכה

העליון בפרשתשה,המשפט ניתן בהם גל"עיקרי החוקתית"בעקבות.668"חוק "המהפכה

הסוגיה של בבסיסה העומדים היסוד ערכי של מעמדם לחיים:הועלה האדם,הזכות כבוד

גופו לשלמות האדם הערכים,לכאורה.וזכות בין באיזון שינוי להתרחש היה אמור לא

שבסוגיה במעמדכלכיוון הועלו המנוגדות זאת.רמטיביהנוןהזכויות במסגרת,עם

החוקתית" בהם"המהפכה במקרים מוגברת בצורה להתערב העליון המשפט בית החל

                                                           
ובהם. 666 זה בהקשר בולטים וספרים מאמרים מספר זה בהקשר :נזכיר

ישראל"ברק'א של ועתיד:החוקה הווה ,גביזון'ר.261'בעמ,69הערהלעיל,ברק.5)1996(מגהפרקליט"עבר

החוקתית" המציאות-המהפכה עצמהתיאור את המגשימה נבואה מר'קרצ.ד.21)ז"תשנ(כחמשפטים"?או

המזרחי" לבנק העם וקול אדם-מברגמן בזכויות הפוגעים חוקים על שיפוטית לביקורת )ז"תשנ(כחמשפטים"הדרך

החוקתית"ברק'א.359 מוגנות:המהפכה אדם וממשל"זכויות על"לנדוי'מ.9)ב"תשנ(אמשפט מחשבות

בחוקה"אלון'מ.419)ב"תשנ(כומשפטים"החוקתיתהמהפכה חוקה ודמוקרטית:דרך יהודית מדינה של ערכיה

יסוד חוק וחירותו:לאור האדם משפט,"כבוד ישראל",דותן.י.659)ג"תשנ(יזעיוני למדינת הדיאלוג?חוקה

החוקתית המהפכה לאחר ,9הערהלעיל,ברק.שם,3הערהלעיל,קרפ.149)ז"תשנ(כחמשפטים"הקונסטיטוציוני

.שם,9הערהלעיל,גרוסוכן.שם,9הערהלעיל,דורנר.שם

וי'מ,גביזון'ר. 667 שיפוטי,דותן'קרמניצר ונגד-אקטיביזם אחרונות(בעד 680/88צ"בג.52-57'עמ)2000,ידיעות

ואח ואח'נ'שניצר הראשי הצבאי מב"פ',הצנזור בבית",מרקרצ'ד.617)4(ד ציבורי משפט של שנה חמישים

העליון אדם-המשפט וממשל"זכויות למשפט",שטרית'ש.334�323'בעמ,297)ס"תש('המשפט שנה ארבעים

חוקה:החוקתי בדיני נבחרות-התפתחויות האדם"זמיר.י.606-611'בעמ,573)ן"תש(יטמשפטים,"סוגיות זכויות

המדינה בג"מלצר'ח.17)ט"תשמ(טימשפטים"ובטחון בפיקוח תקופתיים הצבא"איפיונים רשויות על ץ

והמנהליות וצבא"הפיקודיות -יער'א,ברזילי'ג.100�93'בעמ,הערהלעיל,הופנונג35)ב"תשנ(12�11משפט

וז הישראלית,סגל'יוכטמן החברה בעין העליון המשפט פפירוס(בית אביב,הוצאת .103�94'בעמ)1994,תל

B. Bracha "Judicial Review of Security Powers in Israel- A New Policy in the Courts"  28 Stanford Journal of International 

Law (1991) 39.  

בע6821/93א"ע. 668 המאוחד המזרחי ואח"בנק ואח'נ'מ שיתופי כפר מט"פ,'מגדל .321)4(ד



 

 

השלטון רשויות ידי על האזרח של יסוד זכויות לצרכי,נפגעו יותר קטן משקל ייחוס תוך

כאשר,הרשויות הציבורגם כלל של קולקטיביות יסוד זכויות על התבססו אלה .669צרכים

לתה לזכויותדוגמא העליון המשפט בית שהעניק המוגברת בהגנה למצוא ניתן זה ליך

הפלילי במשפט משקל,670חשודים שיוחסבייחסו מזה לנמוך מפניבעבר פגיעההגנה

הציבור בביטחון לביטחוןתהמבוסס,אפשרית האזרחים כלל של הקולקטיבית זכותם .על

בעניין הדין בפסקי למצוא ניתן זו לתופעה .673וצמח672זאדה,671גנימאתדוגמאות

רשויות של הדעת שיקול הפעלת על השיפוטית לביקורת ביחס במיוחד רלוונטית זו מגמה

דעתםאשר,הביטחון בשיקול להתערב שלא בעבר נטה המשפט קרנ.674בית עליית ןעם

ה במסגרת האדם זכויות החוקתית"של יותר,כאמור,החל"מהפכה להתערב המשפט בית

בהגנה האדםויותר זכויות פעולאעל מול השונותול המנהליות הרשויות זה.675ת תהליך

הצבאהחל רשויות של שונים בשיקולים המשפט בית לבחינה,בהתערבות בהקשר בעיקר

אחראים שהיו מפקדים של לדין בהעמדה הצבאית הפרקליטות של הדעת שיקול של מחדש

בבנ טיפול של בהקשר וכן חיילים של למותם שכולותלכאורה משפחות התהליך.676י

גורמים נגד בעתירות העליון המשפט בית התערב בהם דין פסקי של ארוכה בשורה נמשך

בעבריב להתערב נהג לא בהם בנושאים למצוא.טחוניים ניתן זו להתערבות דוגמאות

הבאים בצה:בנושאים לחיילות בשירות מילר"בג–ל"שוויון אליס בני;677צ גיוס מדיניות

לצהישיבו רובינשטיין"בג–ל"ת בצה;678צ לחיילים המעצר תקופת צמח"בג–ל"קיצור ;679צ

                                                           
ח"רובינשטיין'א. 669 יסודעל הביטחון:וק ומערכת וחירותו האדם משפט"כבוד במאמרה21,24)ח"תשנ(כאעיוני וכן

שם,3הערהלעיל,קרפשל

.שם,9הערהלעיל,גרוס.שם,9הערהלעיל,דורנר.שם,9הערהלעיל,ברק.שם,3הערהלעיל,קרפ. 670

נ2316/95פ"דנ. 671 מט"פ,י"מ'גנימאת ג"פרידמן'ד.שם,9הערהלעיל,דורנר.589)4(ד של המשפט"נימאת'משפטו

.17'ג

נ8087/95פ"בש. 672 ישראל'זאדה נ"פמדינת .133)2(ד

נ6055/95,7083צ"בג. 673 ואח'צמח הבטחון פורסם('שר ).טרם

יפ. 674 הבטחוניות הרשויות בפעולות להתערב אין לפיה בעבר רווחת שהייתה הגישה את להציג שלכדי דבריה ים

השב אנשי חנינת בעניין הדין בפסק פורת בן מרים לנשיא קו"המשנה בפרשיית המעורבים :300כ

ככל , אכן... שלפני בעלי תפקיד ביטחוני ניצב קושי מיוחד לפעול תמיד על פי החוק, אין לכחד"

 בו החוק ,ורצוי היה להגיע למצב האופטימלי, כן ייטב, שהסטייה מהנורמה החוקית קלה יותר

לשגות , אך אל לנו כשופטים שבתוך עמנו אנו יושבים. והשמירה על הביטחון ידורו בכפיפה אחת

הנושאים באחריות ,  יש מן הסתם מקרים בהם קברניטי המדינה.! ..והמקרה הנוכחי יוכיח, באשליות

 בל רואים בסטיות מסוימות מהחוק לשם שמירה על ביטחון המדינה הכרח, לקיומה ולביטחונה

 .580, 505) 3(ד מ "פ, 'י ואח"מ' ברזילי נ 428/86צ "  בג".יגונה

ובעיקר לעיל שהובאו מהמאמרים ללמוד שניתן כפי כיום העליון המשפט בבית דומיננטית אינה זו ,מר'קרצ:גישה

ודותן,גביזון.שם,667הערהלעיל,שטרית.שם,667הערהלעיל .שם,667הערהלעיל,קרמניצר

ודותן,גביזון.675 .שם,הערהלעיל,קרמניצר

ראה. 676 האמורות המגמות .שם,667הערהלעיל,מלצרלסקירת

ראה. 677 זה בג"פרידמן'ד:לעניין בעקבות הנטל בחלוקת ושוויון לחימה במקצועות נשים מילר4541/94צ"שירות אליס

הביטחון'נ .27)ז"תשנ(גהמשפט"שר

נרובי715/98צ"בג. 678 הבטחון'נשטיין פורסם(שר ).טרם

צמח. 679 .שם,673הערהלעיל,עניין



 

 

להאיטי שיטור כוחות פדרמן""בג–שליחת של.680צ מקביל בתהליך מדובר רבה במידה

הביטחוניים השיקולים במעמד אדםהפחתה זכויות על הגנה של לשיקולים בחברהביחס

הישראלי ובמשפט .681הישראלית

אל עללשינויים מכרעת השפעה היתה לשאלתה העליון המשפט בית התייחס בו האופן

בחקירות פיזיים באמצעים ה.השימוש בשנות ל'80-אם זוכות היו לא זה מסוג רובעתירות

ענייןהתייחסות של להתערב,לגופו שלא נטה העליון המשפט שבית העובדה לאור

ביטחוניות רשויות של פגיעהגםבשיקולים של יסודבמקרה ש,בזכויות ההרי '90-בשנות

יומיומי כמעט לעניין הפכה האמורים בנושאים המשפט בית של .התערבותו

דו .5 מסקנות לביטול הציבורי לנדוי"המאבק ועדת  ח

ב לוו אלה משפטיים ובשינויים חברתיים דושינויים מסקנות לביטול ציבורי ועדת"מסע ח

של.לנדוי מפרסומו החל זה ציבורי בהחלטת"הדומסע המשפטי המצב לשינוי עד ונמשך ח

מיום"בג החברה.6.9.99ץ על שהשפיעו שונים פנימיים חברתיים הישראליתתהליכים

חיצוניים תהליכים וכן עת וההסכמים,האינתיפאדה:כגון,באותה המפרץ מלחמת

הפלסטיניתהמדיניים הרשות ביקורתית,עם לחברה הישראלית החברה את הפכו

יותרולי אלה.ברלית השב,גורמים בדיווחי האמון חוסר חבר פרשת"להם בעקבות שנוצר כ

בחקירותונאפסופרשתו300קו פיזיים באמצעים שימוש על הדיווחים בעקבות התחזק

בסוגיה,באינתיפאדה הישראלית הקהל דעת על רבה במידה חברתיים.השפיעו שינויים

ש הציבורי המאבק את שהולידו הם בסוגיהאלה האדם זכויות לקידום השונים הארגונים .ל

האווירהציבוריהמסעה לשינוי רבה במידה תרם בישראל האדם לזכויות הארגונים של

ובעולם בארץ הסוגיההציבורית זה.682לגבי ציבורי רביםכללמסע שעל,מרכיבים

זאת קצרה בסקירה נעמוד בהם המאב.העיקריים של העיקריים המרכיבים הציבוריאחד ק

משפטניםדבריההי של ופעילי,ביקורת האדםםפילוסופים זכויות בצורה,לקידום שתקפו

את ביותר השבקשה בחקירות פיזיים באמצעים השימוש על"מדיניות להשפיע במטרה כ

בנושא הקהל בינלאומייםונערכבנוסף.683דעת שנועדובארגונים עלפעילויות לחץ ליצור

                                                           
פדרמן. 680 .שם,520הערהלעיל,עניין

ודותן,גביזון.שם,הערהלעיל,שטרית.שם,667הערהלעיל,מר'קרצ. 681 .שם,607הערהלעיל,קרמניצר

682 .N. Gordon & R. Marton, Torture- Human Rights, Medical Ethics and the Case of Israel (Zed Books, London, 1995).בספר

למספר ביחס בישראל בחקירות פיזיים באמצעים שימוש למניעת הציבורי המסע של הפעולה דרכי מפורטים זה

שונים הקהל:תחומים דעת על המשפטי,המאבק הרפואית,המאבק האתיקה של הנורמות במסגרת המאבק

המסיי כתוצאהברופאים נפגעה הנפשית שבריאותם בנחקרים וטיפול בחקירות האמורות השיטות ליישום עים

בחקירתם פיזיים באמצעים .משימוש

דו. 683 על השונות לביקורת המתייחס הפרק את ראה זה לנדוי"לעניין ועדת .ח



 

 

ישראל בחקירותלביטמדינת פיזיים באמצעים השימוש הציבורי.684ול המאבק של אחר פן

ניסיון יהיההיה בסוגיה שהדיון והמשפטילהבטיח הציבורי היום מסדר חשוב עלהן,חלק

ספרותידי בנושא,פרסום מחקרים עריכת ידי על עתירותוהן של ארוכה שורה ידי על הן

זה.685ץ"לבג ציבורי בשינויים,מאבק האמוריםשמקורו הנושאהחברתיים ובהעלאת

הציבורית רבה,לדעתי,תרמו,למודעות ובעולםלשינוי,במידה בישראל הקהל דעת

ב העליון המשפט בית של פסיקתו על .6.9.99-והשפיעו

 סיכום .6

החברתיים הגורמים על עמדנו זה והפוליט,בפרק שיהמשפטיים לשינויים המצבגרמו

משנת הת,1987המשפטי דבה מסקנות לנדוי"וקבלו ועדת בג,ח להחלטת בשנת"ועד ץ

את.1999 רבה במידה שינו אלה וכןהתפתחויות בסוגיה והעולמית הציבורית הקהל דעת

בסוגיהאת השונים השיקולים בין הכוחות הקונפליקט.יחסי נותר הסוגיה של ביסודה אמנם

ל החיים קדושת של הערכים שלבין הערכים האדםבין גופוכבוד ביתאולם,ושלמות

כעת התייחס העליון רבה,המשפט פחות,במידה מרכזיים שהיו חיצוניים לשיקולים גם

דו קבלת לנדוי"בעת ועדת כללוליםשיקו.ח היתר,אלה תועלתניים,בין :כגון,שיקולים

בג לפסיקת העולמית הקהל דעת הבינלאומי;ץ"התייחסות הדין ההגדרותהתאמ;השפעת ת

ולעקרונותלדין בישראל החוקתית"הפנימי החלקלק"וסכנת"המהפכה שהוכחה,"המדרון

דו בעקבות ביותר המדינה"כמוחשית מבקר אלה.ח דעת,גורמים את רבה במידה ששינו

בסוגיה הציבורית ה,הקהל שנות בסוף המשפטי המצב של לשינויו .'90-תרמו

בג.ה ב"החלטת בסוגיה תיהוהשלכו6.9.99-ץ

 

 כללי .1

בג החלטת את נבחן העבודה של זה מיום"בחלק בסוגיה בחינה.6.9.99ץ תכלול זו סקירה

ביסודה העומד והמוסרי הפילוסופי הבסיס ושל זו בהחלטה המשפטי הניתוח של .מקיפה

                                                           
ודו. 684 תלונות השונים הארגונים שלחו למשל בחק"כך פיזיים באמצעים השימוש כנגד לארגוניםחות בישראל ירות

שונים אל"הדו.בינלאומיים של נגד,חאק-ח הבינלאומית האמנה ליישום המיוחדת לועדה נשלח לעיל שאוזכר

לא ויחס ומשפיל,אנושי-עינויים ל.אכזרי שנשלח האזרח לזכויות האגודה ידי על הוכן כן עלHRC-כמו ונסקר

לעיל .בהרחבה

הכ. 685 קובץ התפרסם האדםלאחרונה זכויות לקידום השונים הארגונים ידי על שהוגשו מהעתירות ניכר חלק ולל

השב בחקירות פיזיים באמצעים שימוש למנוע בישראל,קו'פצ'א.כ"בדרישה עינויים נגד המשפטי קובץ-המאבק

הדין ופסק לצדק הגבוה המשפט לבית שהוגשו אחרים ומסמכים תקצירים הציבורי(עתירות הוועד 'נהוצאת

בישראל הבאים).1999,עינויים המאמרים שני את גם ראה אלה מאמצים השפעת של עדכנית :לסקירה

 C.M. Grosso "International Law Arena: The Case of Torture In Israel" 86 Iowa Law Review 305 (October 2000). 

 M.G. St. Amand "Public Committee Against Torture in Israel v. The State of Israel: Landmark Human Rights Decision by the 

Israeli High Court of Justice or Status Quo Maintained" 25 International Law & Com. Reg. 655 (2000). �



 

 

והשלכותיו ההחלטה בעקבות שנוצר המשפטי ההסדר של ביקורתית בדיקה נערוך כן כמו

נסקור.השונות לזכורבטרם חשוב האמורה ההחלטה ההחלטה,את אינה זו החלטה כי

בסוגיה העליון המשפט בית של של.היחידה ארוכה שורה התקבלו זו עקרונית החלטה לפני

במסקנותיהן,החלטות רבההשונות האמורהמבמידה שקדמו.ההחלטה ההחלטות על

להלן נעמוד האמורה .להחלטה

בג .2 מדו"החלטות בסוגיה וע"ץ לח ועד לנדוי  6.9.99-דת

בג1987משנת להחלטת בשנת"ועד לבג1999ץ עתירות"הוגשו עשרות בג,ץ התבקש ץ"בהן

הב שירות לחוקרי בחקירותילהורות פיזיים באמצעים השימוש את להפסיק הכללי על.טחון

והעיתונות האזרח לזכויות האגודה דיווחי השנים,פי יותר1996–ל1994בין הוגשו

זהמח מסוג עתירות ב.686מישים החליט העתירות העליוןבמרבית המשפט שלאית

העתירות את ודחה בסוגיה העליוןב.להתערב המשפט ברובית מהוצאתהמקריםנמנע

הב שירות לחוקרי והתיר ביניים להמשיךיצווי הכללי פיזייםטחון באמצעים ולהשתמש

לדו,בחקירות לנדוי"בהתאם ועדת אלה.687ח בגהחלטות בלאקוניות"של מתאפיינות ץ

בקביעהלרובומסתפקות דו,רק להנחיות בהתאם נערך פיזיים באמצעים השימוש ח"כי

לנדוי העומדועדת המהותיות מהשאלות התעלמות הסוגיהותתוך של.688בבסיס זה בחלק

בג של העיקריות ההחלטות את נבחן משנת"העבודה זו בסוגיה שנת1987ץ .1999ועד

לבגמרבי שהוגשו העתירות במהותו"ת טכני שאופיים שונים בנימוקים נדחו זה בהקשר .ץ

לבג עתירות נדחו שפיטות"כך חוסר של בנימוק בץ שמדובר בטענה אואו כללי עניין

אחרים בעניינים הדיון אגב להתעורר היכול או(תיאורטי הודאות לפסילת הליכים כגון

חוקרים נגד פליליים שירותעתי.689)משפטים של הודעה מתן לאחר נדחו רבות רות

בחקירהיהב פיזיים באמצעים השימוש הפסקת על הכללי עצמה.690טחון על חזרה זו גישה

בג החלטות במספר הב"גם שירות על שאסרו ביניים צווי שביטלו להפעיליץ הכללי טחון

בחקירה פיזי אלה.כוח מפורטים,החלטות נימוקים כללו ביטו,שלא כי צוקבעו של לו

ולמגבלות לחוק בניגוד העומדים בצעדים החקירה במהלך לנקוט היתר מהווה אינו הביניים

                                                           
ושגב. 686 האזרח"דווכן670'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר לזכויות האגודה .105'בעמ,639הערהלעיל,ח

ושגב. 687 י678�677'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר הגבוה"דותן.וכן המשפט בבית שיפוטית ופוליטיקה כללית עתירה

משפט,"לצדק .121�94,109)ו"תשנ(כעיוני

ושגב. 688 .שם,687הערהלעיל,דותןוכן671'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר

בג;שם,687הערהלעיל,דותן. 689 נ70/95צ"וכן הכללי'חסן הבטחון פורסם(שירות ביום,לא ענייןוכן)29.1.96ניתן

.842�841'בעמ,6הערהלעיל,סלחאת

ושגב. 690 בג672-673'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר נ3029/95צ"וכן הכללי'עקראן הבטחון פורסם(שירות ניתן,לא

נ3802/97צ"בג,)17.5.95ביום הכללישירו'כמאל הבטחון פורסם(ת ביום,לא ).23.6.97ניתן



 

 

להגנת לדו.691"הצורך"הנלוות המכוונת זו לאקונית כוללת"הפנייה אינה לנדוי ועדת ח

בחקירות פיזיים באמצעים השימוש לחוקיות .התייחסות

ב דופן יוצאת בפרשתלסוגיהגישתהחלטה ניתנה ואחה הב'נ'מובארק טחוןישירות

מקרה.692הכללי העליוןבאותו המשפט בית שהופעלוקבע פיזיים אמצעים מספר כי

מהנחקר מידע השגת שמטרתם חקירה אמצעי מהווים אינם באמצעי,בחקירה מדובר אלא

לגיטימיים שונחקירה בעתירההשתפקידם תנאי על צו לתת וסירב המשפט.בתכלית בית

ל בהתייחס שהופעלו השונים הבאאמצעים באופן מקרה על:אותו והושבתו הנחקר כבילת

נמוך החוקרים-כיסא על ולהגן לחוקרים הנחקרים בין החיכוך את לצמצם כיסוי;נועד

בשק הנחקר של לחקירתו-ראשו ההמתנה בעת אחרים נחקרים של זיהוי למנוע ;נועד

רועשת מוזיקה שמיע-השמעת ממנו למנוע אחריםנועדה הנחקרים שיחות מניעת;ת

לחשוד המיוחסות העבירות חומרת לאור יעילה חקירה לאפשר כדי אלא הייתה לא השינה

אינטנסיבית בחקירה המשפט.והצורך בית החלטת את להלן נצטט הדברים חשיבות לאור

זה בעניין :העליון

 

כאיבה בה בתנוחה מ,  הטענה הראשונה היא כי הוא נחקר בידיים אזוקות... "

לעניין זה  .... זרועות ידיו מתוחות לאחוד ודרך כיסא נמוך עליו הוא יושב

, כ המשיב כי האזיקה לאחור בעת ההמתנה לחקירה"שמענו את הסברו של ב

והחוקרים וכדי למנוע מן  נעשית כדי לשמור על בטחון מתקן החקירות

ת הנחקר ובכלל מכל מקום הוסבר בפנינו כי אזיק... הנחקר לתקוף את חוקריו

 ...אינה לצורכי חקירהזה העותר 

 ... טענתו השנייה של העותר עניינה בכיסוי ראשו בשק המגיע לכתפיו... 

טיבו של אותו כיסוי ראש שנועד מעיקרו למנוע מהנחקר לזהות בעת 

שזיהויים יכול לפגוע בחקירה או לגרום נזק בטחוני , ההמתנה נחקרים אחרים

ואין בו ... מצעי זה נעשה באורח סביר לצורכי חקירהאנחה דעתנו כי . אחר

 ...מבחינת תכליתו ולא הלכה למעשה סבל שהוא בבחינת עינוי

מתברר מהודעת הפרקליטות כי מוזיקה מושמעת במתקן החקירות בעת ...

והדבר נעשה כדי למנוע מהנחקרים , שהנחקר ממתין עם אחרים לחקירה

 ...לתקשר זה עם זה, הממתינים לחקירתם

טענה רביעית אותה מעלה העותר היא כי החוקרים מונעים ממנו שינה ... 

אין המדובר במניעת שינה ... משך שעות ארוכות בהיותו בהמתנה לחקירה

אקטיבית אלא בפרקי הזמן שהעותר הוחזק בהמתנה לחקירה בלא 

נראה לנו בעניין זה כי צרכי . שניתנה לו הפסקה המיועדת במיוחד לשינה

,  הטעמים שבגינם נעצר העותר והצורך הדוחק לסכל פגיעות בנפש,הבטחון

                                                           
ושגב. 691 חמדאןוכן674'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר גם.שם,6הערהלעיל,עניין בלביסיכמו ,6הערהלעיל,עניין

.שם

מובארק. 692 .שם,6הערהלעיל,עניין



 

 

הצדיקו חקירה אינטנסיבית של , כפי שהובא לידיעתנו בדלתיים סגורות

 "...העותר כפי שנעשתה

החוקרים,נציין ידי על שניתנו לנימוקים דומה האמורות החקירה לשיטות זו התייחסות כי

אירלנד בצפון על,הבריטיים נדחו הבריטיותמרביתידיאשר החקירה שמונוועדות

זה עניין של מא.693לבחינתו נראים העליון המשפט בית של אלה בשלונימוקים לצים

עיקריות סיבות (שלוש שאינם)1: אמצעים ידי על האמורות המטרות את להשיג היכולת

(694פיזיים בג)2. המצטברת"התעלמות והשפעתם השיטות של מהשילוב )3(695.ץ

אלההתעלמ לאמצעים בעבר התייחסו החוקרים בעדויות והן בפסיקה שהן מהעובדה ות

חקירה .696כאמצעי

נמנע,לסיכום העליון המשפט האמורהבית בסוגיהבתקופה המשפטיות בשאלות .מהכרעה

להסביר גורמיםניתן מספר באמצעות העליון המשפט בית של המנעותו הוא.את מהם אחד

היבטים שלסוגיה וחברתייםהעובדה כבד,פוליטיים מחיר להיות יכול שתתקבל ולהחלטה

הלאומית בזירה והן הבינלאומית בזירה הקשה.הן העימות הוא זה לגורם משמעותי חיזוק

האמורה בתקופה השונים הטרור אירגוני לבין ישראל מדינת בתקופת,בין דהאאינתיפההן

בי הסירוב אירגוני של הקשים הפיגועים בתקופת השניםוהן .1998�1994ן

הנושא להסדרת החקיקה יוזמות היו בסוגיה להתערב הנכונות חוסר על שהשפיע נוסף גורם

העונשין חוק לתיקון החוק והצעת הכללי הבטחון שירות חוק הצעת איסור(במסגרת

של,697)עינויים הסוגיות במרבית משפטי בדיון הצורך את לייתר היו אמורות אשר

באמצעים להתערב.פיזייםהשימוש רצון וחוסר רשויות הפרדת של שיקולים זה בהקשר

החלטה במתן לדחייה וגרמו העליון המשפט בית החלטות על השפיעו המחוקק בעבודת

בנושא בספטמבר,למשל,כך,עקרונית ההחלטה ניתנה שבהן מהעתירות הוגשו1999חלק

לחקיקה,1994בשנת המשפט בית המתין עת אותה בכל בסוגיהכאשר .698אפשרית

                                                           
המתייחס. 693 בפרק אירלנד בצפון החקירה בועדות הנרחב הדיון את לעילראה המשווה דעת.למשפט רק כי נציין

בועדת הסףParkerהרוב על אותן דחו הועדות יתר שכל בעוד זה מסוג טענות קבלה קומפטון  .וועדת

בג. 694 בהחלטת הנרחב הדיון את זה לעניין מיום"ראה זה6.9.99ץ פרק .בהמשך

ושגב. 695 .675'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר

.676'בעמ,שם. 696

הכללי. 697 הבטחון שירות חוק הצעת חוק1998-ח"התשנ,ראה זו.244'בעמ)ח"התשנ(הצעות הצעה על לביקורת

וכן,511הערהלעיל,צימרמןראה האזרחשם לזכויות בהקשר.94'בעמ,639הערהלעיל,האגודה הביקורת עיקר

ג נותנת החוק שהצעת בכך מתמקדת בחקירות פיזיים באמצעים שימוש וגרימתשל בכוח לשימוש חוקית ושפנקא

חקירה במהלך לנחקר סבל או בחתימתם.כאב ישראל של מהתחייבותה מפורשת חריגה זוהי המבקרים לדעת

לא ויחס עינויים על האוסרות לעיל ידנו על שנסקרו הבינלאומיות האמנות של ומשפיל,אנושי-ובאישרורם .אכזרי

הצע של יותר חדשים בנוסחים כי באמצעיםנציין לשימוש סמכות המקנה הסעיף מפורש באופן הוכלל לא החוק ת

בחקירות .פיזיים

מיום. 698 העליון המשפט בית בהחלטת שנדונו בעתירות מהעותרים איש כי מההגנה6.9.99נציין להנות זכה לא

בג בהחלטת כ"שנקבעה התקבלה זו שהחלטה העובדה לאור הראשונ5-ץ העתירה הגשת לאחר זו.השנים עובדה

קיומה לצורך שנה של דחייה להתיר שאין העליון המשפט בית שופטי של הרוב דעת לקביעת גמור בניגוד מצויה

הנושא חשיבות לאור מעבר תקופת  .שם,642הערהלעיל,בצלם:ראה.של



 

 

זאת אלה,עם גורמים של החברתיות699השפעתם המגמות בעקבות המשפטיות,נחלשה

לעיל עמדנו עליהן את.והפוליטיות להוסיף יש המחוקקהימנעותולכך מהסדרתשל

בחקיקה ב.הסוגיה העליון המשפט בית להחלטת שהובילו הם אלה אשר6.9.99-תהליכים

הראשונה,ניסתה לעיל,בפעם סקרנו אותן מההחלטות מקיפההתמודדל,להבדיל בצורה

בסוגי העולות מהשאלות חלק .העם

הסוגיהה .3 של משפטי בגניתוח  ץ"בהחלטת

ה על נעמוד זה בהבפרק המשפטי בגניתוח מיום"חלטת השימוש6.9.99ץ חוקיות בדבר

הב שירות בחקירות פיזיים הכללייבאמצעים נבח.טחון הראשון טענותבחלק את ן

המשיבים,העותרים טענות את השני של,בחלק המשפטי הניתוח את השלישי בחלק

הרביעי ובחלק העליון המשפט בית ידי על המהסוגיה יבחנו והוהאחרון שלמלצותהסקנות

בסוגיה העליון המשפט המיעוט,בית דעת לבין הרוב דעת בין הבחנה זו.תוך סקירה לאחר

ביקורתיסקורנ בגבאופן החלטת לאחר שנוצר המשפטי המצב המשפטי"את ההסדר ואת ץ

כיום הסוגיה .של

העותרים.א 700טענות

העליון המשפט בית שופטי תשעה שעסקונדונו,6.9.99מיום,בהחלטת שונות עתירות תשע

בחקירות פיזיים באמצעים השימוש סוגיית של שונים השונים.בהיבטים כללוהעותרים

שמטרארגו האדםנים זכויות על הגנה נחקריםוותיהם אמצעים,כן הופעלו שלטענתם

בחקירתם עיקריות.פיזיים קבוצות לשתי ולחלקן אלה טענות לסכם של:ניתן אחד סוג

הב שירות חוקרי של סמכותם שאלת על חלק בכלליטענות חקירות לבצע הכללי ,טחון

בחוק כיאות הוסדר לא כחוקרים שמעמדם העובדה אףה.לאור כי בטענה התמקד השני סוג

חקירות לערוך סמכות השירות לחוקרי ניתנה בחקירות,אם פיזיים באמצעים השימוש הרי

ידיהם כדיןעל סמכות ללא ומבוצע בישראל לדין .מנוגד

העותרים שלטענת פיזיים אמצעים של סוגים לחמישה מתייחסת בהם,העתירה נעשה

בביצוע חשודים של בחקירתם בשימוש ש,טחוניותיעבירות הטענה ידיכחולא על שה

אלהבשימוש.המדינה פיזיים חלקם,אמצעים או על,כולם שאושר לנוהל בהתאם בוצע

                                                           
להתע.699 שלא העליון המשפט בית החלטת על המשפיעים נוספים גורמים מספר מונים ושגב זוקרמניצר בסוגיה רב

של איום בו רואה אינו החברה וכך הערבי למיעוט ביחס רק נעשה פיזיים באמצעים שהשימוש העובדה ובהם

ראה(ממש נוספים גורמים ומספר זה גורם של ושגבלסקירה השווה).682–680'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר

קרצ של לדעתו זו בס'עמדה מתערבים לא המשפט בתי כי הסבור למר סעד מתן למנוע כדי המדינה"וגיה "אוייבי

של הדוקטרינה ביסוד העומדים השיקולים על נסמכים מדינה"כשהם (מעשה ).שם,667הערהלעיל,מר'קרצ".

השב"בג. 700 הדין2-14פסקאות,8הערהלעיל,כ"צ ראה.לפסק העתירות בכתבי העותרים טענות הועד:לבחינת

עינויים נגד .שם,685הערהללעי,הציבורי



 

 

ועדת ל,מיוחדתהשריםהידי לנדויקביעתבהתאם האמורים.ועדת הפיזיים האמצעים

:כוללים

ואח-טלטולים )1( קדימה הנחקר של העליון הגוף פלג של בחוזקה פעמים,ורהניעור

לה,אחדות ולראש לצוואר הגורמת במהירותיבצורה .טלטל

בתנועת )2( נחקר-"שבאח"המתנה שעותהחזקת מספר מאחורישהואכלמשך בידיו כבול

ונמוךוגבו קטן כיסא על וידו.יושב הכיסא למסעד מתחת לאחור כבולה האחת ידו

מעליו כבולה המ.האחרת אטום שק ראשו על מולבש זה ובחדרבמצב לכתפיו עד גיע

חזקה מוסיקה .מושמעת

צפרדע )3( הרגליים-כריעת אצבעות קצות על נחקר של לפעם,כריעה זמן,מפעם לפרקי

פעם כל דקות חמש .של

ממושך )4( זמן למשך האזיקים של יתר בידי.הידוק היקפיים לפצעים גורם זה יםהידוק

.וברגליים

מ )5( שינה .נחקריםמניעת

המשיבי.ב 701םטענות

וטענה העותרים לטענות פרטני באופן התייחסה המשפטי,המדינה הניתוח על שלבהתבסס

לנדוי הבאות,ועדת הטענות הב:את שירות מכוחילחוקרי לחקור סמכות קיימת הכללי טחון

סעיף פי על הממשלה של והשיורית הכללית יסוד40סמכותה פי:לחוק על וכן הממשלה

המוקנ חויהסמכות לכל סעיףת לפי הסמכתו מכוח הפלילית)1(2קר הפרוצדורה לפקודת

המדינה).עדות( טענה חוקי אינו בחקירות פיזיים באמצעים השימוש לפיהן לטענות ,ביחס

דו על לנדוי"בהסתמך ועדת בהגנת,ח יסודם אלה אמצעים סמכות"הצורך"כי המקנה

נלווי אמצעים הינם מהאמצעים חלק לחלופין וכי מאופילהפעלתם הנובעים כלים של ה

בחוק לביצוע ומותרים אינם.חקירה אלה פיזיים אמצעים כי המדינה טענה לכך בנוסף

כדי משפיל"או"עינויים"עולים או אנושי ולא אכזרי המשפט"יחס פי על האסורים

.הבינלאומי

העליון.ג המשפט בית ידי על הסוגיה של המשפטי הניתוח

העליו המשפט העותריםבית טענות את בחן להעדרלטענותוהתייחסבו,ן המתייחסות

הכללי הביטחון שירות חוקרי של חקירותהסמכות חוקרי,קבעלבצע של סמכותם כי

הב חקירותישירות לבצע הכללי הב,טחון שירות פעולת את המסדיר חוק טחוןיבהעדר

                                                           
השב"בג. 701 הדין15פסקה,8הערהלעיל,כ"צ .לפסק



 

 

הפלילית,הכללי הפרוצדורה פקודת מכוח חוקריזההו)עדות(הינה של לסמכות במהותה

חקירות לבצע :702משטרה

 

אם פתרון זה . כדין שוטרים, לצורך ניהול חקירה, כ"דין חוקרי השב, מכוח סמכות זאת"

היא , כ"והאם אין מקום להסדיר בחוק את סמכויות החקירה של חוקרי השב, רצוי הוא

 703."שאלה בה לא נביע כל עמדה

השב לחוקרי כי לטענה ס"ביחס אין מתייכ בחקירות פיזיים באמצעים להשתמש סיםחמכות

לש בחקירותלושהשופטים פיזיים באמצעים לשימוש אפשריים סמכות מקורות הגנת:ה

השב,"הצורך" חקירות לעניין השרים ועדת וראיית"החלטות לנדוי ועדת לאחר שהוקמה כ

כ זו לסמכותסמכות עזר חקירותםסמכות .לבצע

השופטים"הצורך"להגנתהקשרב לנדוי,קובעים ועדת של לעמדתה זו,בניגוד הגנה כי

בחקירות פיזיים באמצעים לשימוש סמכות מקור להוות יכולה קביעתם.704אינה פי ,על

היותר,יכולה"הצורך"הגנת לחוקר,לכל משמעתית או פלילית מאחריות פטור להעניק

בחקירה פיזיים באמצעים תנ,המשתמש מתקיימים בה ההגנהבמקרים אינה,אי היא אולם

סמכות מקור המשפט705.מהווה בית פוסק דומה דו,באופן הנחיות לנדוי"כי ועדת ח

דין או סמכות מקור אינם השרים ועדת ידי על .706שאושרו

הש האפשרי הסמכות למקור שללישיביחס השונים הסוגים בין המשפט בית מבדיל

לעיל המוזכרים פיזיים ה,כך.אמצעים מהוויםאינם"כריעה"ו"טלטול",שופטיםלדעת

לחקירה אינהרנטיות עזר זאת.707סמכויות השופטים,עם של,לדעת מסוימים מרכיבים

ה רגיל"שבאח"שיטת באופן נחקר של איזוקו כאב,ובהם גורם שאינו נמוך בכסא הושבתו

ואוזניו עיניו כיסוי או לנחקר מ(וסבל והשמעת בשק פניו כל מכיסוי רועשתלהבדיל )וזיקה

הוגנת חקירה של אינהרנטים מאפיינים מסוימות בנסיבות להוות ביחס.708עשויים גם כך

עצמה בפני כמטרה ולא חקירתיים צרכים של לוואי כתוצאת הנגרמת שינה .709למניעת

ודעת הרוב דעת מסקנות נגזרות וממנו ההרכב שופטי כל על מקובל זה משפטי ניתוח

.המיעוט

והכ.ד ההרכבמסקנות רעת

                                                           
הדין20פסקה,שם. 702 .לפסק

.שם. 703

.37�36פסקאות,שם. 704

.35פסקה,שם. 705

.20פסקה,שם. 706

.25�24פסקאות,שם. 707

.27-30פסקאות,שם. 708

.31פסקה,שם. 709



 

 

פיזיים באמצעים שימוש מאפשר אינו המשפטי המצב כי קובעת המשפט בית ,החלטת

וסבירה הוגנת חקירה של ממהותה אינהרנטי חלק מהווים של.שאינם ודחייה זו קביעה

מהווה"הצורך"הגנת בחקירה פיזיים באמצעים לשימוש אפשרי סמכות ,כאמור,כמקור

המשפטי המצב של מהותי לנדוישינוי ועדת ידי על בין,לכאורה.שנקבע זו הסכמה

למסקנות אותם להוביל צריכה הייתה ויישומו הסוגיה של המשפטי הניתוח על השופטים

זאת.זהות לעיל,עם שצוין הנובעות,כפי המתבקשות המסקנות בדבר בדעתו נחלק ההרכב

זה משפטי נעסוק.מניתוח ובמשמעותו השונות המסקנות בין שלבהבדל זה חלק בהמשך

.העבודה

הקיים המשפטי המצב לאור כי הן הרוב דעת של או,מסקנותיה לממשלה בחוק סמכות אין

הנחיות לקבוע אחר בחקירות,לגורם פיזיים באמצעים לשימוש באשר והיתרים .710כללים

זאת אינהרנטי,עם חלק המהווים פיזיים באמצעים להשתמש ניתן הרוב שופטי לדעת

האמורות.הוגנתמחקירה מההוראות החורג חוקר של אחריותו כי הרוב דעת קובעת כן

הגנת לו תעמוד מסוימות שבנסיבות וייתכן הכללי הפלילי הדין פי על או"הצורך"תבחן

פלילית לאחריות אחרים מסקנות.סייגים זהקובעיםיהםבסיכום הרובבהקשר :שופטי

 

ו באשר לנסיבות בהן לא יועמדו לדין היועץ המשפטי לממשלה יכול להדריך עצמ"

כדי להביא , כמובן". צורך"אשר לפי הטענה פעלו במקרה בודד מתחושה של , חוקרים

לידי כך שהממשלה תהא מוסמכת להורות על שימוש באמצעים פיזיים במהלך 

כ " וכדי לגרום לכך שלחוקר השב-החקירה מעבר למותר על פי דיני החקירה הרגילים 

 יש צורך בהוראת חוק כדין -י תהא סמכות לנקוט באמצעים אלה האינדיבדואל

 711."אינו יכול לשמש עוגן לסמכויות אלה" צורך"הסייג בדבר . המעניקה סמכות זו

ביחס,כלומר הנחיות לקבוע יכול לממשלה המשפטי היועץ כי קובעים הרוב שופטי

הגנת פי על שיוגנו חוקרים לדין יועמדו לא בהן יהוו".רךהצו"לנסיבות לא אלה הנחיות

בחקירה פיזיים באמצעים לנקוט לחוקרים סמכות מתן ששימוש,משום יבטיחו למעשה אבל

לחוקרים ביחס הפלילי במישור כלשהן תוצאות יגרור לא אלה במקרים פיזיים .באמצעים

מאפשרת זו בהם,למעשה,עמדה המקרים את בעצמו לקבוע לממשלה המשפטי ליועץ

אמ של לדיןהפעלה העמדה תגרור לא בחקירות פיזיים העליון,לכאורה.צעים המשפט בית

פ כאן הנחיותהמתחמותיר פי על פעולתם לתכנן לחוקרים לממשלהאפשר המשפטי היועץ

פלילית תביעה מפני מוגנים יהיו הם מתי  .ולדעת

קדמי שונה,השופט עמדה המיעוט,המציג עמדת הרוב,היא דעת מסקנת את לפיה,מאמץ

האמורים החקירה מאמצעי בחלק בחוקהשימוש סמכות משולל תוצאהקובעאולם,הינו
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מקום,לדעתו.שונה תקופתיש לקבוע ויש וברורה מפורשת בחקיקה הסוגיה את להסדיר

ז להסדר עד שנה של זו.המעבר כיבתקופה קדמי :קובע

י חקירה חריגים כ לנקוט אמצע"יוכלו חוקרי השב) שנת המעבר(כאשר במהלכה "

 ."בתנאי שתינתן לכך הסכמה מפורשת של היועץ המשפטי לממשלה... במקרים נדירים 

זוה המשפטיסכמה היועץ בחקירותשל פיזיים באמצעים לשימוש היתר תהווה אלא,לא

קיצוניים במקרים האמורים באמצעים שישתמשו חוקרים של לדין העמדה תמנע ורק .אך

הר דעת בין זה ורקהבדל אך עניינו אלא המשפטי לניתוח מתייחס אינו המיעוט דעת לבין וב

בעתיד הדין פסק כך.השלכות מיידי באופן יחול הדין פסק כי קובעים הרוב ששופטי בעוד

מחקירה אינהרנטי חלק מהווים שאינם פיזיים באמצעים שימוש הרי,הוגנתשייאסר

ק השופט לדשלדעת יש הדיןמי פסק הפעלת את גדול.לשנהעכב אינו זה הבדל ,לכאורה

המחקר לשאלת אחרות מוסריות מגישות הנובעת התייחסות על מבוסס הוא כפי,אולם

העבודהשננ של הבא בחלקה להראות .סה

בסוגיה .4 העיקריות המוסריות התפיסות במבחן ההחלטה  בחינת

החוקת לשון על רבה במידה מתבססת המקובל במשפט הפרשנות שניתנתובמ,ורת ידה

הרי החקיקה למטרת לגילוישחשיבות ניתנת החוקרקזו המשפט.712מלשון שיטת

פרשנות תורת קבעה תכליתית,הישראלית פרשנות להבדיל,מסתמכתוה,המכונה

המשפטיתעלגם,מהבלשנות הנורמה של ערכיה את יגשים אשר ערכי של.713יסוד זה סוג

פרשנופרשנות בעת המשפט בית את ולכוונתמחייב החוק למטרת להתייחס חוקים ת

החוק הוראות את פיהם על לפרש ולנסות הפורמלית,לכאורה.714המחוקק הפרשנות

בהחלטתוא המשפט בית התייחס למגמהאמורהליה בשניםמנוגדת בו הנהוגה ה

תכליתיתהאחרונות פרשנות תורת האחרונותלאמץ בשנים פסיקתו את בית.המאפיינת

ול כמעט בהחלטתומאהמשפט המחוקקתייחס עקרונותמולכוונת על שליםנוקשסתמך

סמכות העדר בדבר המנהלי הרוב,כך.715המשפט שדעת אתנתמציילמרות פעמים מספר

הב הקשהיהמצב טרור,טחוני בפעולות ההרוגים מספר מהתגובה716את החשש ואת
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ההחלטה בעקבות להיווצר שעלולה נמנעיה,717החברתית רבהתא ההגיוןבמידה מהצגת

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש על האיסור שמאחורי מתעלמת.והכוונה הרוב דעת

המתחייבים נוספים ומהיבטים השונים המוסריים מהשיקולים לחלוטין כמעט למעשה

תכליתית הסוגיהמקיפההבדיק:כגון,מפרשנות הסדר על הבינלאומי המשפט השפעת של

הרובמאמצתכך.'וכו המקובלב,טכניתפרשנותדעת המשפט לתפיסת ובניגוד,דומה

תכליתית פרשנות תורת לאמץ העליון המשפט בית של .למגמה

ז טכנית הורא,והחלטה מאחורי והתכלית ההגיון את למצוא ניסיון החוקובהעדר תיוצר,ת

קוהרנטי אינו ההחלטה בעקבות שנוצר המשפטי ההסדר בו למשל.מצב הרוב,כך שופטי

בחקירה,לכאורה,אמציםמ פיזיים באמצעים שימוש על המוחלט האיסור הפנייה,את תוך

גישתו עם אחד בקנה עולה המוחלט האיסור כי ומציינים הבינלאומי המשפט .718לכללי

אכזרי,לכאורה יחס או עינויים על מוחלט איסור קובע הישראלי החוק כי קובעת זו ,גישה

משפיל או אנושי ב,לא לפגועשמקורו המוחלט ובאיסור הדיאנטולוגית המוסרית גישה

בחקירה אדם של גופו ובשלמות בפועל.בכבודו שימוש,אולם מתירה הרוב החלטת

הגישה של רבים מאפיינים בעלת והיא מסוימות בנסיבות בחקירה פיזיים באמצעים

התוצאתית ב.המוסרית להבחין התוצאתיתגישההמאפייניניתן רביםבמרכיבהמוסרית ים

וב ההחלטה :הםינישל

בג )1( לחקירה"החלטת אינהרנטיים שהם פיזיים באמצעים שימוש במשתמע מתירה ץ

וביניהם היתר,הוגנת שינה,בין על,איזוק,מניעת הושבה ואף ואוזניים עיניים כיסוי

נמוך פיזיים,נציין.כיסא אמצעים של הרחבה ההגדרה לחקירה"אינהרנטיים"כי

שקובע שספקהוגנת נוספים פיזיים באמצעים שימוש לאפשר עלולה המשפט בית

המוסרית הגישה עם או הבינלאומי המשפט עם אחד בקנה עולים הם אם רב

שביסודו  .הדיאנטולוגית

הגנת )2( מסוימות בנסיבות כי קובעת של"הצורך"ההחלטה לדין העמדה אי תאפשר

פיזיים באמצעים שהשתמש הכללי הבטחון שירות אף.בחקירהחוקר ההחלטה

בחינת לצורך מנחים קריטריונים לקבוע רשאי לממשלה המשפטי היועץ כי קובעת

השירות חוקר של לדין זו.העמדתו באמצעים,גישה שימוש למעשה המתירה

בחקירה בקנה,פיזיים עולה ואינה דיאנטולוגית מוסרית גישה על מבוססת אינה

הבינלאומי המשפט עם פיזייםההח,למעשה.אחד באמצעים שימוש מתירה לטה

על דגש ושמה תוצאתיים מוסריים שיקולים פי על מסוימות בנסיבות בחקירות

הכלל על ולא קביעת(התוצאה ידי על ולא ומקרה מקרה בכל תעשה הבחינה שכן

המקרים לכל מחייב  ).כלל
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הרוב שופטי החלטת בישראלמשנהכך המשפטי ההסדר המב,את קוהרנטי עלמהסדר וסס

בדו ברורה מוסרית לנדוי"תפיסה ועדת לו,ח שאין סתירות רצוף משפטי מנחהלהסדר קו

קשות.אחיד לתוצאות להביא עלול זה עקביות כזו,חוסר ומסובכת מורכבת בסוגיה במיוחד

פיזיים באמצעים משימוש החלק המדרון במורד לגלישה ממשית סכנה קיימת בה

הו"אינהרנטים" חקירה .לעינוייםעדגנתלצרכי

ב זה בעייתי להסדר האשמה כל את לתלות אין כי הרובנציין רבה.שופטי ניתן,במידה לא

המשפט מבית מהמחוקק,לבקש מוצגת,להבדיל אינה עמדה אם קוהרנטית עמדה להציג

המשפט,זאת.בחוק בית של שתפקידו המצומצמת,מכיוון הפרשנות תורת לפי לפחות

ב מאמץ זוהחלשהוא בצמצום,טה החוק הוראות את לפרש במיוחד.הוא רלוונטית זו טענה

לבוא שבוששה המחוקק להכרעת חיכה העליון המשפט בית בו הרב הזמן .)שנים5(לאור

זאת צריכהתהחלט,עם היתה וזאת,לדעתי,הרוב רגישה כה בסוגיה זו קשה תוצאה למנוע

דרכים משתי :באחת

ק )1( השופט הציע אותה המחוקק-דמיהדרך של למגרשו הכדור העברת ידי על

בסוגיה בהירות וחוסר עקביות חוסר יצירת העובדה,נציין.ומניעת לאור כי

מאשר לו להזקק יכול שהוא יותר רב ומידע רבים כלים להיות אמורים שלמחוקק

משפט הישראלית,לבית החברה של שונים ממגזרים שונות דעות של ייצוג גם ,כמו

כי ומבוססתנראה יותר קוהרנטית להיות עשויה הסוגיה של כולל להסדר החלטתו

ברורה מוסרית תפיסה .על

תכליתית )2( בצורה החוק פרשנות של על,דרך המתבססת עקבית דרך בחירת תוך

ברורה מוסרית רבה.תפיסה במידה כאן יש שיפוטית"אמנם בית,"חקיקה אך

על הסתמכות כי בעבר הוכיח העליון פרשנותהמשפט של יותר רחבים עקרונות

בגדר אינה זה מנושא פחותה שחשיבותם בנושאים גם בלתי"תכליתית משימה

 .719"אפשרית

של העקבית העמדה את לבחון מאוד מעניין הרוב דעת של הבעייתית ההחלטה לעומת

המיעוט שיקולים.דעת על מסתמך הוא כי להבין ניתן קדמי השופט של הקצרה מהחלטתו

החלטתומוס של המוסרי כבסיס מרוככת דיאנטולוגית גישה על לפחות או תוצאתיים .רים

בהחלטתו מציין הוא למשל :כך
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המזרחי בנק בעניין הערה,הדין פרופ.שם,668לעיל של לדעתו מהווה שיפוטית חקיקה כי פעולה'נציין ברק

המדינה חוקי פי על :ראה,לגיטימית

שיפוטית",ברק'א יג"חקיקה שיפוטי,ברק'א.25)ג"תשמ(משפטים דעת אביב,פפירוס(שיקול ,ברק'א,)1987,תל

בישראל" המשפט ופיתוח העליון המשפט כהן"בית יצחק .287)ט"תשמ(ספר



 

 

בשל העדרה של הוראה חקוקה מפורשת , מתקשה אנכי לקבל מצב דברים שבו"

באותם מקרי חירום נדירים , תעמוד המדינה חסרת אונים מן ההיבט המשפט, כאמור

להורות על נקיטה באמצעי " מוסמכת" ולא תהיה ;"תקתקתפצצה מ"שזכו לכינוי 

, מתחייבת סמכות כזו בנסיבות האמורות, לגבי דידי. חקירה חריגים בנסיבות כאלה

שלומה ושלום ,  להגן על קיומה- ככל מדינה בעולם -מחובתה הבסיסית של המדינה 

 -דברה  לרבות לעושי -שתעמוד לה בנסיבות כאלה ,  כאשר הדעת נותנת;אזרחיה

על רקע זה ומתוך רצון ... במובן הרחב של המושג, "הגנה עצמית"זכותה הטבעית ל

הנני מציע , לנגד עינינו ויד המדינה תקצר מלהושיע" תתקתק פצצה"שבו , למנוע מצב

 ". להשעות את כניסת פסק הדין לתוקף

הראויה,למעשה לחקיקה ביחס עמדתו את כאן מביע קדמי הסתמכות,השופט עלתוך

העצמית ההגנה בחקירות,עקרון פיזיים באמצעים שימוש מסוימות בנסיבות ניתן.להתיר

מוסרית מבחינה זו עמדה על כמובן קדמי,לחלוק השופט של עמדתו כי לומר ניתן לא אולם

עקבית הסדר,אינה קביעת תוך המחוקק בידי המשפטי המצב הסדרת את להותיר ומסקנתו

אחד בקנה עולה זוביניים עמדה .עם

בג .5 החלטת לאחר המשפטי  ץ"ההסדר

בג החלטת של זו סקירה מיום"לאחר הסוגיה6.9.99ץ של המשפטי ההסדר את נסכם

כיום הישראלי בג.במשפט באמצעים"החלטת להשתמש אין עקרוני באופן כי קובעת ץ

הבאים בחריגים למעט וזאת בחקירות :פיזיים

פיזיים )1( באמצעים להשתמש חקירה"אינהרנטיים"והםהמידבניתן של לקיומה

קשה-הוגנת זה מושג של המלאה המשמעות המשפט.להגדיראת בית בהחלטת

הוגנת לחקירה אינהרנטיים להיות שעשויים כמי הבאים האמצעים מניעת:נמנים

החקירהשינה מצרכי חשוד,הנובעת עיני אוזניו,כיסוי על,כיסוי והושבתו אזיקתו

נמוך לכאבכיסא גורם .שאינו

הגנת )2( מתקיימת בהם בחקירה"הצורך"במקרים פיזיים באמצעים להשתמש .ניתן

אלה אמצעים של נותרו,היקפם,סוגם בהם להשתמש שרשאית והסמכות מהותם

מוגדרים כי,נציין.לא עולה ההחלטה מלשון הנראה,כי באמצעים,ככל השימוש

של במקרים ורק אך מותר מתקת"אלה אותן"קתפצצה הנסיבות מתקיימות בהם

הגנת בהחלטה,"הצורך"דורשת ברור באופן הוגדרו לא אלה נסיבות גם  .אך

לעיל שצוין בג,כפי מיום"החלטת המשפטיהמותיר6.9.99ץ למצב ביחס ודאות חוסר

מספקתחשובותושאלותבסוגיה התייחסות אליהן במדרון.שאין הגלישה לסכנת מעבר

והאפשר אמצעיהתלול במושג המשפט בית כוונת את הנוגדת פרשנות להיווצרות ות

רציחתו"אינהרנטיים"חקירה בפרשת העליון המשפט בית בדברי ניכרים כבר לה שניצנים



 

 

רחום אופיר ה.720של להגנת שהפירוש פחות לא חמורה סכנה והאמצעים"צורך"קיימת

הגדרות של בהעדרן מהסביר יחרגו אלה במקרים לאור.ברורותשיופעלו מחריפה זו סכנה

ובעולם בארץ זו בסוגיה הקשה העבר .ניסיון

לכך לממשלה,בנוסף המשפטי היועץ ידי על הנחיות של קביעה חומצ721בהעדר קריויים

לפתרון כמעט ניתנת שאיננה בדילמה הכללי הבטחון עליהם,לכאורה.שירות מטיל החוק

החייב אזרח כל של לדילמה הדומה הגנתדילמה תנאי התקימו כי סבור הוא אם להכריע

התנאים"הצורך" התקיימו ולא החוק את להפר בחר אם הפלילית באחריות ולשאת

למעשה.האמורים חברי,אולם של חקירות מנהל הוא בו במצב נמצא אינו ממוצע אזרח

לה צפוי ואינו טרור הגנתיאירגוני תנאי מתקיימים בהם קיצוניים במקרים ,"רךהצו"תקל

לנדוי ועדת קביעת פי על בחקירות,אשר תדיר באופן בהעדר,כך.ביטחוניותמתקיימים

ברורות מקרה,הנחיות בכל בסוגיה בעצמם להכריע נדרשים הכללי הבטחון שירות חוקרי

העליון.ומקרה המשפט שבית בעובדה ובחו,בהתחשב בארץ ממשלתיות ל"ועדות

בשאלה חלוקים רבים החוקרנרא,ומשפטנים על זו הכרעה להטיל הוגן זה אין כי במיוחד,ה

                                                           
ביום. 720 לאחרונה כי בבג15.2.01נציין העליון המשפט בית של החלטתו נ91�970ץ"התקבלה מונה מדינת'אמנה

הכללי-ישראל הבטחון פורסם(שירות לפרש)טרם האפשרות בדבר לעיל מסקנותינו את רבה במידה המחזקת

המושג את אינהרנטיים"בהרחבה חקירה העות.צורכי טענה מקרה ברציחתובאותו מעורבת היא כי שנחשדה ר

מהמותר וחורגות ארוכות חקירתה שעות כי רחום אופיר הנער אחד.של צד במעמד שעיין העליון המשפט בית

זה בהקשר קבע העותרת של החקירה :בגליון

 

ביקשנו . בתחילת החקירה ולאחר מכן באמצעה מצאנו כי העותרת נחקרה שעות ארוכות, אכן"

סברים ניתנו לנו ושוכנענו כי החוקרים הקפידו על כך שהחקירה תתנהל בשעות הה. הסברים לכך

אך הדבר נגזר , בחלק מסוים של ימי החקירה התמשכה החקירה, אמנם. סבירות ולמשך זמן סביר

. חקירה אינה שיחת רעים, אכן. מצרכי החקירה והשלב שבו היא היתה מצויה אותה עת

כל , דבר זה חוקי הוא.  של חקירה הכרוכות במניעת שינהבהתפתחותה היא מחייבת לעתים שעות

אלא כדי , והוא לא נעשה כדי לשבור את רוחו של הנחקר, עוד הוא לא מעבר למידה הדרושה

מניעת החקירה נפסלת כאשר היא חדלה להיות תוצאת לוואי מיידית של . לקדם את צרכי החקירה

   ".הליכי החקירה והופכת להיות מטרה בפני עצמה

ביום. 721 ידיעה הארץ בעיתון התפרסמה אלה שורות כתיבת לאחר כי לאחר15.2.01נציין לאחרונה כי נטען ובה

ב שהחלה ארוכה מטה המתיר6.9.99-עבודת נוהל גובש המשפטים במשרד מיוחדת ועדה של הקמה וכללה

מסוימים במקרים בחקירות פיזיים באמצעים על.שימוש ההחלטה זה נוהל פי במקריםעל לחץ להפעלת היתר מתן

השב ראש של מראש אישור מחייבת אלא חוקר כל של בידיו מסורה לא ראש"גבוליים עם בהתייעצות הפועל כ

השירות של המשפטי והיועץ החקירות המשפטי,אגף היועץ עם מראש בהתייעצות גם מסוימים ובמקרים

בצו.לממשלה החוקרים יפעלו עוד כל כי הנוהל קובע לדיןכן יועמדו לא הם הנוהל להוראות בהתאם סבירה רה

מוצדקת לא הייתה שפעולתם יתברר בדיעבד אם אפילו מעשיהם על משמעתי או עד.פלילי כתבה אותה פי על

כ המוגדרים פיזיים באמצעים וזאת מקרים של מאוד קטן במספר בחקירות פיזיים באמצעים שימוש אושר לא"כה

כ"דרמטיים עולים וכושאינם סטירות שתי כגון עינויים של.'די רשמי מקור ידי על אושרה לא זו ידיעה כי נציין

בבג שהיו בדיונים אושרה ולא ישראל לאחרונה"מדינת זו בסוגיה פותר.ץ האמור הנוהל אין נכונה זו ידיעה אם אף

זה לעניין ברורות הנחיות או חקיקה בהעדר לעיל שהוצגה הקשה הדילמה להתרת"בן'א:ראה.את לחץ"היוזמה

מחדש"פיסי מתעוררת .15.2.91הארץ"בחקירות



 

 

העובדה להתקבל,לאור צריכה החלטתו רבים,כי לחץבמקרים מתקיימ,במצבי תובהם

להכריע מיידי וצורך קיצוניות .722נסיבות

                                                           
פרופ. 722 של החדש במאמרו גם הובעה זו שלף'דעה (ליאון .)שם,15הערהלעיל,שלף.



 

 

 סיכום .6

תהפוכות מספר עבר בישראל הסוגיה של המשפטי ציון,ההסדר נקודות בשתי שהתמקדו

בח"דו:עיקריות לנדוי בג1987–ועדת שלמאחד.1999-בץ"והחלטת העיקריים המאפיינים

ב הסוגיה ההסדר ידיהואיישראלמשפט על בנושא ברורות הוראות של קביעה העדר

הישראלי אלהקביעת.המחוקק הסוגיהבהם,הוראות לכאןתוסדר או מצבים,לכאן תמנע

בסוגיהחריגים ודאות הסב,כך.ותיצור של ברורהעדרו משפטי תופעותלהיווצרותעלולדר

של בהם,"עינויים"קשות פי,במקרים המוסריותעל הגישות הצדקהאין,מרבית כלל

מחד בחקירות פיזיים באמצעים מקרים,גיסאלהשתמש להתרחש עלולים גיסא ומאידך

בחקירה פיזיים באמצעים שימוש ייעשה לא ש,בהם הפילוסופיותלמרות הגישות מרבית

כזה שימוש פרופ.יצדיקו של דבריו זה לעניין להחלטת'יפים המתייחס החדש במאמרו שלף

בסוגיה"בג :ץ

 

חוסר נכונות להתמודד עם שאלות כה , אבקש לקבוע נחרצות כי דווקא גמגום כזה"

הוא אשר פתח את הפתח לניצול מרבי של כוח השררה בידי אנשי , נוקבות וכה קשות

או במספר /ו, למשברים נפשיים,  ולגרום נזק גופני-  לפגוע,להשפיל, בטחון לענות

 .723"מקרים למותם של נחקרים

רבות ל,לדעתי,קייםמבחינות כיום הישראלי במשפט המצב בין בהזדמיון צרפת קרב"של

ל,אמנם."יר'אלגעל בדומה הסוגיה של הדחקה באלגאין אי,יר'מצב של המשמעות אך

בהסדרה הסוגיה של מאודברורה דומה הדחקהישראל של לאותןשלמצב להוביל עלול

חקיקה.תוצאות של בדרך להתבצע צריך זו לסוגיה המוסרית,פתרון התפיסה את שתבחר

להסתמך תחליט המדינה האמורים,עליה השיקולים פי על בסוגיה הבא.ותכריע בחלק

ה המסקנות את להסיק ננסה זו לעבודה מוהאחרון פתרוולבחעבודההעולות נותון

ל  .סוגיהאפשריים

 

                                                           
.שם,15הערהלעיל,שלף. 723



 

 

ומסקנות.6 סיכום

כללי.א

 

נסכם זה הפילוסופי,בחלק הניתוח שהוצג,מתוך הסוגיה של והמשפטי עבודהבההיסטורי

המחקר,זו לשאלת התשובה מוצדק:את זה יהיה מסוימות בנסיבות מוסרית,האם ,מבחינה

אדם של חייו הצלת לשם נחקר של בכבודו לפעול,אחרלפגוע החקירה רשויות על וכיצד

אלה חלקים.במקרים לשלושה הדיון את נחלק זו לשאלה הראויה התשובה את לבחון כדי

הסוגיה.עיקריים של ראוי הסדר לקביעת המנחים העקרונות את נבחן הראשון בחלק,בחלק

וחסרונותיה יתרונותיהם את ונבחן הסוגיה להסדרת אפשריים מודלים נציג ובחלקהשני ם

ננסה והאחרון מסקנותינו,השלישי על בסוגיה,בהסתמך ראוי משפטי הסדר .להציע

הסוגיה.ב של ראוי הסדר לקביעת המנחים העקרונות

ה ששמשפטיוהההיסטורי,פילוסופימהניתוח הסוגיה לעילל עלהוצג ללמוד מספרניתן

בסוגיה הראוי המשפטי ההסדר לקביעת מנחים מספרבחלק.עקרונות בהצגת נתמקד זה

הסדר אותו לקביעת מנחים מההסדרים,זאת.עקרונות העולות למסקנות בהתאם

שהוצגו השונים מיתרונ,המשפטיים בהיבטיםוהן שהצליחו משפטיים הסדרים של תיהם

אחרים בהיבטים מחסרונותיהם והן כל.מסוימים את זו במסגרת להציג מתיימרים אנו אין

ב המנחים מסויימתהעקרונות בסוגיה משפטי הסדר של להציג.קביעה ורק אך היא כוונתנו

שלפנינו לסוגיה הרלוונטיים העיקריים העקרונות בעיות,את גרר יישומם שאי אלה במיוחד

בעבר שונות משפט בשיטות הסוגיה .724בהסדרת

הסוגיה להסדרת משפטיים כללים לקבוע  יש

                                                           
הכ. 724 העקרונות לבין לסוגיה ביחס זו בעבודה שיוצגו העקרונות בין רב דמיון קיים כי מציענציין אותם לליים

המפורסםLon L. Fuller'פרופ משפטייםThe Morality of Law:בחיבורו בהסדרים כללים של .לקביעתם

קובעים אלה והם,לדעתו,עקרונות משפטי הסדר קביעת לצורך הפעולה דרכי :את

אד .1 ותקפים ומקרה מקרה כל בין משתנים שאינם כללים של אחד-קביעה למקרה ורק אך כלהוק
.פעם

פיהם .2 על לפעול שאמור למי זמינים ולהיות להתפרסם חייבים  .כללים
רטרואקטיביים .3 להיות ולא עתיד פני לצפות צריכים  .כללים
ומובנים .4 בהירים להיות צריכים  .הכללים
משפטי .5 תחום באותו סותרים כללים ליצור  .אין
לקיימן .6 ניתן שלא התחיבויות בכללים לדרוש  .אין
לשנות .7 עליהםאין חלים שהם לאנשים מאפשר שאינו תכוף באופן פעמים של רב מספר הכללים את

פיהם על התנהגותם  .לכוון
בפועל .8 ייושמו שהכללים לכך לדאוג  .חובה

 .L.L. Fuller, The Morality of Law (Fawcett, New York, 1964) chapter 2:ראה

פרופ מציע אותם העקרונות שמונת כל כי סוגייתפול'נראה של המשפטי הסדרה בקביעת תקפים בספרו ר

בחקירות פיזיים באמצעים זאת.השימוש זו,עם בעבודה העיקריים,כאמור,בחרנו בעקרונות רק להתמקד

הסוגיה של המשפטי בהסדרה העבר ניסיון על בהתבסס בסוגיה  .הרלוונטיים



 

 

אין ופילוסופים משפטנים מספר של שללדעתם הסוגיה להסדרת משפטיים כללים לקבוע

פיזיים באמצעים להסדיר.שימוש ראוי זה שאין הוא זו טענה מתבססת עליו העיקרי הטיעון

המשפט של נוקשותו לאור במשפט הסוגיה במערכת.725את הן מתבטאת זו נוקשות

לתת יכול שהוא הסעדים מגוון בבחינת והן המשפט מתחשב שבה המוגבלת .השיקולים

עם ראויה בצורה להתמודד לו מאפשרות אינן המשפט של אלה שתכונות היא הטענה

אחרים חברתיים לכוחות זה מסוג בסוגיות ההכרעה את להשאיר יש ולכן גמישים,הסוגיה

יותר יותר,ומורכבים טובה לתוצאה להביא לעשות.שיוכלו ניתן קביעה,למשל,זאת ידי על

גמי שיאפשרו עמומים מושגים בנושאשל מהתערבות המנעות או רחבה פרשנית שות

יותר עדינים פתרונות לנדוי.726ומציאת ועדת ידי על נוסח זה מסוג :727טיעון

הדרך הראשונה שהוצעה היא כי יש להכיר בכך שבגלל אינטרסים מכריעים של "

אזור "בטחון המדינה פעילותם של שירותי הבטחון במלחמתם בטרור מתקיימת ב

וץ לתחום המשפט ועל כן צריכים שירותים אלה להיות חופשיים מכבלי שמח" דמדומים

 ."החוק ויש להרשות להם סטיות ממנו

זאת לגמישות,עם לייחס שיש החשיבות להרשות,למרות יכולה אינה דמוקרטית מדינה

משפטית ביקורת עליו שתהיה מבלי שלטוני לגוף רחבות כה סמכויות מתן גמישות.לעצמה

ל עלולה בהקשרזו דבריה בהמשך לנדוי ועדת עומדת כך ועל ביותר קשות לתוצאות הביא

:728זה

מי , לא יהיה כפוף בחקירותיו לשלטון החוק, עם כל הכוח הרב האצור בו, אם השירות"

האם הוא ינצח על עצמו או שהדרג הפוליטי יקבע לו ? יקבע לו את אורחותיו באלה

ה השליטה על השירות ליפול באחד מן נקל לראות שבדרך זו עלול? חוקיות משלו

ומכאן כפסע בינו ובין שלטון . הימים בידי אדם או קבוצת אנשים חסרי מעצורים

, אם לא נשמור בקנאות על שלטון החוק גם בשטח זה. העריצות של מדינת משטרה

רבה הסכנה שמלאכתם של המתנכלים לקיום המדינה מבחוץ תיעשה גם בפעולות של 

 .""איש את רעהו חיים בלעו"כאשר , םהרס עצמי מבפני

                                                           
ושגב. 725 וש.688-689'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר אתקרמניצר המחזק נוסף שיקול זה בהקשר מציינים גב

המשפט פומביות והוא במשפט הסוגיה את להסדיר ראוי זה אין לפיה להלן.הדעה נתמקד זה בטיעון

זה בשלב להשפעתו התייחסנו לא ולכן נפרד כלל .במסגרת

.613'בעמ,667הערהלעיל,שטרית. 726

לנדוי"דו. 727 ועדת .70�69'בעמ,5הערהלעיל,ח

זושם. 728 לעמדה ראה ושגבוכן342�335'בעמ,12הערהלעיל,מור:וכן -688'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר

670.



 

 

הכרוכים הקשיים אף על הסוגיה של משפטית הסדרה מחייב זה משכנע נימוק כי נראה

לעיל,נציין.בכך שראינו כפי לחוקרים,כי זה מסוג פעולה חופש הוענק בהם כגון,במקומות

המועצות לנדוי,729ברית ועדת ידי על שהוזכרו החששות במהירות .התאמתו

המוסרית התפיסה עם אחד בקנה לעלות הסוגיה של המשפטי ההסדר על

מוסרית מבחינה זה את זה הסותרים כללים מספר לקבוע ולא  שביסודו

 

ולצדק מוסרית לשלמות כלל בדרך שואף משפטי הסדר קיים.730כל לעיל שראינו כפי

המשי ביותר הצודק ההסדר בדבר המחקר בשאלת שנדונה בסוגיה קשה אותהויכוח את ג

מוסרית זאת.שלמות השונים,עם הפילוסופים על כי כינדמה צודקמקובל משפטי הסדר

להשען דוגלחייב הוא בו המוסרי הבסיס בסתירהנואיההסדר.על לעמוד לבסיסיכול

מוסרית מבחינה זה את זה הסותרים כללים לקבוע או זה ההסדר,זהמצב.מוסרי בו

עו אינו הבקנהלההמשפטי התפיסה עם ביסודהתפילוסופיאחד עומד קובעשהוא או

סותרים ל,כללים בהכרח זהמוביל שהסדר האינוכך עם אחד בקנה עלמוסרעולה הראוי

גישה אותה .פי

של הפילוסופיה של היסוד מעקרונות ומתחייבת מאליה מובנת לכאורה נראית זו מסקנה

למעשה.המשפט לעיל,אך שראינו נ,כפי המשפטייםמיכרחלק אינםההסדרים בסוגיה

זה עקרון בה.מיישמים בבריטניה הוראות,לכאורה,כך את המנחה המוסרית התפיסה

דיאנטולוגית היא לשנת,החוק הבריטיות1972עד בקולוניות לחוקרים המיוחדות ההנחיות

אחרות חוק ולהוראות זו לתפיסה בסתירה הבר.עמדו בארצות קיים היה דומה שמצב גםית

דגלה באמנות,לכאורה,היא ולהתחייבויותיה לחוקה בהתאם דיאנטולוגית בגישה

                                                           
לעיל. 729 המשווה,ראה המשפט של הפרק של,בהתחלת מהקמתה בחקירות פיזיים באמצעים בשימוש דיון

המהפכה לאחר המועצות חקירה.ברית סמכויות הוקנו כאמור זו לחוקרי,בתקופה נרחבות וענישה שיפוט

החשאיים ל.השירותים שהגיע זו אדם"שיאה"תופעה בני מליוני של חייהם את גבתה סטאלין של .בימיו

הבטחון שירותי של המיוחדות הסמכויות מכוח אנשים מליוני לא אם אלפי מאות זו בתקופה עונו כן

השונים .הסובייטים

הפילוסו.730 מתחום הזאת היסוד מאליההנחת מובנית אינה המשפט תורת של ההנחה,פיה היא זו אך

כיום בתחום הזרמים מרבית על מוסרית.המקובלת תפיסה פי על לשלמות שואף החוק כי התפיסה

ג כגון ומייסדיה הפוזיטיביסטית הגישה חסידי על והן הטבע במשפט הדוגלים על הן אוסטין'מקובלת והן

והדיון).28'בעמ,93הערהלעיל,שלףראה( זה בעניין השונות הדעות את מלפרט היריעה קצרה

זו בתפיסה המצדדים אזכורים במספר נסתפק ולכן המשפט תורת בתחום המעמיק גבול"זמיר'י:הפילוסופי

לחוק אגרנט"הציות לשמעון אומר.119,120)ז"תשמ,ירושלים(גבורות זה'פרופבמאמרו בהקשר :זמיר

 ...". להיות צודק, בדרך כלל, הוא שואף, אינו זהה לצדק, ותועל פי מה, החוק"

פרופ של תפיסתו את גם זה'ראה בהקשר :ברק

חזקה על כל , ראשית:  קשר זה מתבטא בשלושת אלה.בין המשפט לבין הצדק קיים קשר הדוק"... 

כבדות כדי נדרשות ראיות . שהיא מבקשת להגשים את הצדק") ציבורית"ובין " פרטית"בין (נורמה 

"...לסתור חזקה זו

שיפוטי"ברק'א( ואקטיביזם ושיפוט משפט בדבר עולם השקפת משפט"על א475,478)1993(יזעיוני 'וכן

וצדק"ברק שיפוט משפט בסוגיה).5)1996(כזמשפטים"על למשפט השונות הגישות של הדעות לסקירת

.3�1פרקים,34הערהלעיל,כהן:ראה



 

 

האךבינלאומיות ה,CIA-הנחיות שנות למחצית פיזיים60-שעד באמצעים שימוש התירו

ב,בחקירה .זומוסריתלגישהסתירהעמדו

ב המשפטי שנתההסדר מאז ישראל ב1967מדינת התאמה מחוסר הוא אף הבסיססבל ין

לנדוי ועדת ידי על שנקבעו אחרים כללים לבין המדינה בחוקי שנקבע ,לכאורה.המוסרי

דיאנטולוגית בתפיסה בוחר בג(החוק בפסיקת לאחרונה שנקבע לאור"כפי לפחות ץ

ה הגנת של המצמצמת לשב,")צורך"הפרשנות שההנחיות ל"בעוד עד בעקבות,6.9.99-כ

לנדוי בעיק,ועדת במהותןהתבססו תוצאתיות מוסריות תפיסות על בין.ר סתירה קיימת כך

שונות משפטיות הוראות בין המוסרי עצמןהבסיס לבין ההוראות לעיל.ובין שראינו כפי

בג בהחלטת אף מצויה זו מסוג מיום"סתירה .6.9.99ץ

  יצירת ודאותהסדר ברור של הסוגיה בחוק 

לעיל שראינו הכרחית,כפי היא הסוגיהודאות של משפטית הסדר.בהסדרה של יצירה

של במקרה כשמדובר במיוחד קשות לתוצאות להוביל עלולה ודאות בו שאין משפטי

ד.חקירה של דבריו יפים זה דותן"לעניין יואב זה731ר :בהקשר

משום , הנחיות קפדניות לגבי המותר והאסור בעת קיום החקירה הינן חיוניות"

.  לשרירות ליבו ולמצב רוחו של החוקר המנהל את החקירהשבלעדיהן יופקר הנחקר

קשה להגזים , כ"כמו זו הקיימת בחקירת השב, מתוחה ועימותית, בסיטואציה קשה

 ."בחשיבותם של כללי פעולה ברורים שיגבילו ויכוונו את חוקרי השירות

ה לאור חשיבות משנה מקבלים אלה הדברים תופעת התלולתממשות במדרון גלישה

ברורבמ באופן בחוק קבוע היה לא המשפטי ההסדר בהן בבריטניה.דינות המצב היה כך

חמש היו שתוצאותיה פרשנות ואפשרו למדי כלליות היו בקולוניות לחוקרים ההנחיות בה

לעיל שצוינו החקירה השתמשה.שיטות לנדוי שועדת בעת בישראל התרחש דומה מצב

הבעייתי מתקתקת"במושג ברורונמנעה732"פצצה באופן בהםמלהגדיר התנאים את

ה הגנת לדעתה זה."צורך"מתקיימת מושג של מרחיבה לפרשנות הביאה זו כללית ,הגדרה

הועדה כיוונה לה למשמעות מעבר ודאות.733הרבה לחוסר זה גםחשש לעיל בהקשרנדון

בג מיום"להחלטת במושג6.9.99ץ הוגנת"העמוםשהשתמשה לחקירה ".אינהרנטי

                                                           
.117'בעמ,687הערהלעיל,תןדו.731

לעיל.732 שציינו פרופהחדשבמאמרו,כפי ביקורת'מותח במושגכבדהשלף השימוש הפצצה"על

בו"המתקתקת בשימוש הבעייתיות את .שם,15הערהלעיל,שלף:ראה.ומסביר

המושג.733 של ההרחבה את בספרו גילון כרמי מתאר למשל מתקתקת"כך מעברבמדינ"פצצה ישראל ת

בדו המקורית לנדוי"למשמעותה ועדת :ח

, מ ראש השירות"ואני אז מ', 94באוקטובר ,  ברחוב דיזנגוף בתל אביב5לאחר הפיגוע באוטובוס קו "

בתור " יהאד האיסלמי'ג"וה" חמאס"ביקשתי להגדיר מלכתחילה את נחקרי ה: העליתי רעיון חדש

כ היתרים לחקירה בשיטות "ת שרים לתת לשבהגדרה כזו מאפשרת לוועד". פצצה מתקתקת"



 

 

 עתו של הסדר משפטי פומבי בסוגיהקבי

ופילוסופים משפטנים מספר של לדיון734לדעתם מחוץ מסוימים נושאים להשאיר רצוי

והמשפטי מסוכן,הציבורי חברתי מסר לשדר עלולה הדיון מסקנת כאשר דיון,כך.בעיקר

ולפת לעינויים לגיטמציה לתת עלול בחקירות פיזיים באמצעים השימוש לסוגיית וחבהקשר

בכוח וממוסד מוגזם לשימוש התומכת.פתח הגישה של ביסודה העומדת היא זו עמדה

עין העלמת תוך כללי איסור קביעת או בסוגיה סודי הסדר של בשתיקה,בקביעתו הסכמה

בדיעבד פלילית מאחריות פטור בדו.והענקת כונתה זו לנדוי"גישה ועדת של"ח דרכם

במידה"הצבועים מתעלמת היא חסרשכן משפטי הסדר וקובעת בשטח מהנעשה רבה

צורך בו אין רבה שבמידה .משמעות

בסוגיה פומבי משפטי הסדר של קביעתו ובאי זו בדרך בבחירה סכנות מספר אחת.קיימות

המשפטנים על מותחת שהיא בביקורת לנדוי ועדת ידי על מועלת העיקריות הסכנות

זו בדרך :735התומכים

ורקבון במקום אחד , ת מרשויות המדינה מכלל המבנה החברתילא ניתן לבודד רשו"

".עלול להתפשט ולהשחית את המבנה כולו

מסדיר,כלומר אינו החוק בו מצב יצירת כי קובעת הרשות,למעשה,הועדה פעולות את

מסמכויותיהם ויחרגו מהחוקים יתעלמו השונות השלטון רשויות בו למצב להביא ,עלול

הסופ שתוצאתו אנרכיהמצב למעשה תהיה בסקירת.ית לעיל שראינו על"כפי הקרב

בעבר"יר'אלג שהתממש ממשי איום אלא מופרכת תחזית בגדר אינה זו .עמדה

שבהעדר הסכנה היא המשפטי ההסדר של הפומביות עקרון על לשמירה נוספת סיבה

הנורמות קיום על יעיל בפיקוח רב קושי יהיה למשל.פומביות שר,כך לעילכפי ,אינו

דו של השני החלק של הבטחון"סודיותו שירות חוקרי על יעיל פיקוח מנעה לנדוי ועדת ח

בהעדר.736הכללי השונים הנחקרים ידי על יעילה בצורה להתבצע היה יכול לא זה פיקוח

זכויותיהם מהן עלולה(ידיעה זכויותיהם את הנחקרים שידיעת בכך הוסבר זה מידע העדר

                                                                                                                                                                      
, היתרים כאלה ניתנים לתקופה של שלושה חודשים). כלשון ועדת לנדוי" לחץ פיסי מתון("מיוחדות 

."ולאחר מכן יש לחדש את תוקפם

.385'בעמ,110הערהלעיל,גילוןראה

ה שהגנת החשש וכן זו ביקורת כי לציין וי"צורך"מעניין בהרחבה פיזייםתפורש באמצעים שימוש עשה

האדם כבוד לבין החיים קדושת של הערכים בין אמיתית התנגשות בהם שאין במקרים גם בחקירות

פרופ ובהם משפטנים ידי על ופרופ'הועלה דו'שלף לפרסום בסמוך בקשתו"דרשוויץ לפני והרבה לנדוי ח

באוקטובר גילון כרמי ה'94של את המתקתקת"לפרש חמאכמתיי"פצצה איש לכל או"חס יהאד'ג"ס

(איסלמי ).200'בעמ,592הערהלעיל,דרשוביץוכן217-218'בעמ,4הערהלעיל,שלףראה".

.120�117'בעמ,592הערהלעיל,דרשוביץ.356�352'בעמ,4הערהלעיל,קדיש. 734

לנדוי"דו. 735 ועדת .71'בעמ,5הערהלעיל,ח

ושגב.736 .278�277'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר



 

 

ביעילות בחקירתםלפגוע פיזיים באמצעים מכך).השימוש העליון,יתרה המשפט בית

אלה,עצמו בסוגיות הכרעתו החקירה,בעת רשויות על יעילה בצורה לפקח היה יכול לא

בפניו אף חסויות היו ההנחיות בחובו.737שכן טומן סודיות והנחיות חוקים של זה מצב

מדינ של עקרונותיה עם מתיישב ואינו רבות ממנוסכנות להמנע יש כן ועל דמוקרטית ,ה

פרטי של פומבי לפרסום להתלוות שעלולות האפשריות השליליות ההשפעות למרות

.ההסדר

 קביעה של אמצעי פיקוח מתאימי לבחינת יישו ההסדר המשפטי

לבחינת מתאימים פיקוח אמצעי בקביעת הצורך הוא הראוי ההסדר בקביעת מרכזי עקרון

המש ההסדר בסוגיהיישום זו.פטי בעבודה הוזכר זה היתר,עקרון על,בין בביקורות בדיון

הבינלאומי"דו במשפט הסוגיה להסדרת בהקשר גם כמו לנדוי ועדת שהראינו.ח ,כפי

חירום בידי,במצבי הבלעדי הדעת שיקול והתרת המשפטי ההסדר על יעיל פיקוח בהעדר

הבטחון הקבועי,רשויות הכללים מהרה עד המשפטיהופרו בהסדר פיקוח,כך.ם בהעדר

הבינלאומי,יעיל בדין המוחלט האיסור ניכר,למרות בחלק קשים בעינויים שימוש נעשה

עינויים למניעת האמנה על החתומות התרחש.738מהמדינות פיקוח חוסר של זה מצב

בדו מתוארות ותוצאותיו אחריה ואף לנדוי ועדת לפני ובדו"בישראל לנדוי ועדת מב"ח קרח

בשנים החקירות על .1988-1992המדינה

המתחייב כן,הפתרון החקירה,אם רשויות פעילות על בדיעבד ולא מראש פיקוח .הוא

המשפטיים ההסדרים מימוש את שיבטיח גוף.פיקוח ידי על להתבצע צריך זה פיקוח

המשפטי ההסדר מימוש את לוודא שיוכל רחבות סמכויות בעל נד.עצמאי זה וןעקרון

פרופ של במאמרו דו'בהרחבה מסקנות על בביקורת לנדוי"שלף ועדת :739ח

כדי לחזק את יעילות האיסור על עינויים במקרים האחרונים רצוי להבטיח בקרה "

במה .  בהם מותר יהיה לנקוט בצעד זה- מניעת אסון מיידי-צמודה במקרים הראשונים

ללא , כולל עינוי בתנאי חירום, לא יבוצע שום שימוש בכוח חריג? דברים אמורים

אם , היתר כזה ראוי שינתן מראש. רצוי של בית המשפט, אישור של גורם מוסמך

זהו תנאי ... ובדיעבד כאשר דחיפות המצב איננה מאפשרת פניה מוקדמת, אפשרי הדבר

אין להשאיר בידי שירותי הביטחון את השיקול . בל יעבור כדי שהרעיון כולו יתקבל

בהזדמנות הראשונה עליהם להביא . תמלאו התנאים לפעול באופן חריגהבלעדי אם ה

                                                           
הדין.737 עורכי לשכת לבטאון בדבריו לנדוי השופט של דבריו את ראה זה .שם,10הערהלעיל,אלוןלעניין

הבינלאומית. 738 לאמנה האירופים הנציגים ידי על שהוצע הנוסח את ובמיוחד לעיל הדיון את זה לעניין ראה

אנושי לא ויחס עינויים מ,כנגד ומשפיל האמנה1984שנתאכזרי יישום על פיקוח מנגנוני נקבעו הצעה.בו

מדינות ידי על מאמץ נעשה האחרונה בתקופה כאשר הבינלאומית האמנה במסגרת שולבה ולא נדחתה זו

לאמנה נספח במסגרת להכלילה שונות להסדר.אירופאיות המתייחס החלק את ראה זה בנושא להרחבה

הבינלאומי במשפט .הסוגיה

זה217'בעמ,4הערהלעיל,שלף. 739 בהקשר יותר החדש במאמרו גם ראה .שם,15הערהלעיל,שלףוכן



 

 

החלטתם ומעשיהם בפני גורם מוסמך ועצמאי כדרך היחידה , שיקוליהם, דברם

דווקא ההיתר לתופעה כה חמורה הוא אשר . שתבטיח שימוש נכון בהיתר שניתן בחוק

 ".יותר לכךנראה שבית המשפט הוא הגוף המתאים ב, מחייב פיקוח קפדני ביותר

 

 קביעה של הסדר משפטי כללי ושוויוני

עקרון הוא אדם הוא באשר אדם כל על החל ושוויוני כללי משפטי הסדר בקביעת הצורך

זו בעבודה שהוזכר דו,נוסף על העיקריות הביקורות סקירת לנדוי"בעת ועדת ועדת.ח כזכור

לא המשתייכים לנחקרים ורק אך מסקנותיה את הגבילה נעשיתלנדוי שחקירתם טרור רגון

הכללי הבטחון שירות ידי לחלוטין,כך.740על זהה אדם לחיי הסכנה בהן אך,בנסיבות

על ולא ישראל משטרת ידי על נעשית החקירה כאשר או טרור לארגון משתייך אינו הנחקר

הכללי הבטחון שירות בחקירתו,ידי פיזיים באמצעים להשתמש ניתן אבסורדי.741לא מצב

מ בפניזה שוויון של המשפטית בדוקטרינה ופוגע לעיל שהצגנו המוסריים לעקרונות נוגד

התרחשותו742החוק את למנוע יש כן .ועל

התייחסות למישור החברתי והפוליטי ולנורמות הבסיסיות של המשפט הבינלאומי 

 הפומבי בקביעת ההסדר המשפטי

אינו פיזיים באמצעים השימוש סוגיית של המשפטי אוההסדר משפטית שאלה רק

מהווה.פילוסופית רבה,הוא החברה,במידה בתוך הן ניכרות שהשפעותיה פוליטית שאלה

הבינלאומיים ביחסיה אלה.והן בהקשרים אחר או זה משפטי בהסדר הבחירה השפעות על

ה של במקרה בעיקר המשפטיים ההסדרים בבחינת לעיל אלגי"עמדנו על כפי.743"ר'קרב

בלשימ,שציינו בחקירות פיזיים באמצעים אלגי"וש על ניכרת"ר'קרב השפעה הייתה

ופוליטיים חברתיים תחומים בשלושה שנוצר.לפחות הפנימי הסכסוך הינו הראשון התחום

היום עד התאחה טרם ואשר האירועים בעקבות צרפת ההשפעה.בתוך הוא השני התחום

הנראה,שהיתה בחקירו,ככל פיזיים באמצעים שללשימוש פעילותה הגברת על ת

באלגי המוסלמית בסכסוך'האוכלוסיה צרפת.ר של במעמדה קשור השלישי התחום

בינלאומיים קבלת,במוסדות כדי עד האירועים בעקבות רבה במידה ירדה שקרנו מעמד

                                                           
לנדוי"דו. 740 ועדת .72-ו51'בעמ,5הערהלעיל,ח

ושגב. 741 גם,נציין.277-278'בעמ,6הערהלעיל,קרמניצר אלה אמצעים הופעלו אחת לא כי נטען בפועל כי

התנא התקיימו לא בהם יהודיםבמקרים כנגד ואף האמורים סגן.ים של חקירתו נסיבות את ראה זה לעניין

אדרי ולא.אורן אחר לאדם והעברתה הצבא מרשות חבלה לבנת הוצאת של עבירה בביצוע נאשם אדרי

כלשהו טרור בארגון אדרי.בחברות טען זה היתר,במקרה ממקום,בין הובלתו במהלך בשק כוסה כי

ב שהותו במהלך החקירהלמקום בעניינו.מתקן הצבאי הדין בית ידי על התקבלה זו ראה.טענה לכך בנוסף

באיו הצבאיים החוקרים של סמכותם בדבר סטרשנוב של בספרו לעיל ובאזח"הדיון להשתמש"ש ע

בחקירות פיזיים ראה.באמצעים אלה האזרח:לעניינים לזכויות וכן101–100'עמ,639הערהלעיל,אגודה

.363-370'בעמ,516הערהלעיל,בסטרשנו

ומדינה. 742 עמ8פרק,505הערהלעיל,רובינשטיין .271-272'ובעיקר

של.743 ספרה ובמיוחד לעיל דיון .שם,262הערהלעיל,מארןראה



 

 

האו של הכללית באסיפה צרפת נגד חשובה התושבים,ם"החלטה לזכות בהקשר

באלג עצמ'המוסלמים להגדרה .יתיר

ל ייחודית איננה הפוליטיים התהליכים על המשפטי ההסדר של זו אלג"השפעה על "יר'קרב

עוסקים אנו בה מהסוגיה נפרד בלתי חלק מהווה לעיל,כך.והיא שראינו בסכסוך,כפי גם

בחקירה פיזיים באמצעים השימוש את להפסיק בריטניה ממשלת החלטת אירלנד בצפון

ו בעיקרה פוליטית עליההייתה שהופעל הבינלאומי מהלחץ היה.נבעה זה לחץ של שיאו

אדם לזכויות האירופי הדין לבית בריטניה נגד תביעה ממשלת,בהגשת את חייב אשר

ומדיניים פוליטיים משיקולים החקירה שיטות בחמש השימוש את לבטל .744בריטניה

פ ערך כבעלת נראית וחברתיים פוליטיים שיקולים של השפעתם לדילמהאמנם ביחס חות

המחקר שאלת ביסוד העומדת לשיקולים,אולם.המוסרית שיש להשפעות להתייחס חשוב

רבים אנשים של חייהם על שב.אלה למשל נניח אלג"הבה על נלחמים"יר'קרב היו

ב בחקירותFLN-הצרפתים פיזיים באמצעים שימוש באמצעים.ללא שימוש שאי ייתכן

מובי היה בחקירות טרורפיזיים בפיגועי אנשים אלפי ואולי מאות של למותם בטווח.ל אך

בתוך הפוליטיים התהליכים את מונע היה האמורים באמצעים שימוש שאי ייתכן הארוך

ואלג הסכסוך,יר'צרפת להסלמת דבר של בסופו הביאו הובילה.אשר זו ,כזכור,הסלמה

נוספים אזרחים אלפי של של,למותם להתמוטטותה גם הצרפתיתכמו השלטון צורת

הצרפתית החברה את שפקד החריף הזהות .745ולמשבר

ה אלג"מאירועי על באמצעים"יר'קרב שימוש אי מקרה בכל כי להסיק אמנם ניתן לא

החברתי במישור טווח ארוכי נזקים מונע בחקירות זאת.פוליטי-פיזיים עם לאור,אך

האמורים יכולה,האירועים אינה בעולם מדינה קביעתאף בעת אלה משיקולים להתעלם

בסוגיה המשפטי החברתי.ההסדר לשיקול להתייחסות רבה חשיבות יש פוליטי-לכן

הרצויה הפעולה דרך .בקביעת

הפוליטי המישור של נוסף לנורמות-היבט המוצע המשפטי ההסדר התאמת הוא חברתי

הפומבי הבינלאומי המשפט של לעיל.הכלליות שראינו להסדרבפרק,כפי המתייחס

הבינלאומי במשפט היא,הסוגיה הבינלאומי המשפט של ביותר הקשות הבעיות אחת

אזרחים ועל מדינות על קובע הוא אותן הנורמות באכיפת זאת.הקושי על,עם הקפדה אי

עלולה אלה היתר,נורמות הפוליטי,בין במישור יקר מחיר .מדיני-לגבות

                                                           
שם.744 זו בסוגיה הנרחב והדיון אירלנד לצפון המתייחס החלק את לעיל ראה זה זה.לעניין בהקשר שוב נזכיר

בכ שמדובר קבע לא אדם לזכויות האירופי הדין בית וזאת"עינויים"י ומשפיל אנושי בלתי ביחס אלא

נושא באותו האדם לזכויות האירופית הנציבות של לדעתה .בניגוד

של.745 ספרה את זה לעניין ההסדר,262הערהלעיל,מארןראה של בסקירה זו בסוגיה הדיון את וכן שם

ה של על"המשפטי ."יר'אלגקרב



 

 

לעיל שציינו רבי,כפי שמשפטנים רק לא כי סבורים המשפט"עינויים"ם פי על אסורים

בגדר הם אלא לגבי,לכאורה.Jus Cogens746הבינלאומי המצב זה אנושי"אין בלתי ,יחס

ומשפיל מהווה,"אכזרי אליו המתייחס האיסור אם זאת.Jus Cogens747שספק כפי,עם

לעיל מו,שראינו ועצורים אסירים כלפי זה ביחס להשתמש מהמשפטהאיסור כחלק כיום כר

ההסכמי רואים,הבינלאומי רבים ומשפטנים ישראל ובכללן בעולם המדינות מרבית ידי על

המינהגי הבינלאומי מהמשפט חלק למדינה,לכן.בו אסור כי היא כיום המקובלת על,הדעה

הפומבי הבינלאומי המשפט עקרונות בחוקיה,פי אנושי"או"עינויים"להתיר בלתי ,יחס

ומשפילא ואסירים"כזרי עצירים זאת.כלפי לאור,לאור כי סבורים בתחום המשפטנים רוב

כיום בחקירות פיזיים באמצעים להשתמש ניתן לא זה קיצוניים,כלל במקרים גם

פרופ.748וחריגים של קדושת'לדעתו של הערכים בין הראויה המוסרית ההכרעה שלף

הסדר של שינוי מחייבת האדם וכבוד הבינלאומיהחיים במשפט פרופ.הסוגיה של 'לדעתו

במקרים בחקירות פיזיים באמצעים שימוש שיאפשרו חריגים לכלול זה שינוי על שלף

האדם כבוד לבין החיים קדושת בין נמנע בלתי עימות קיים בהם .749קיצוניים

                                                           
להסדר.שם,15הערהלעיל,שלף.746 המתייחס העבודה של בחלק זו בסוגיה הדיון את זה לעניין ראה כן כמו

הבינלאומי משפט .הסוגיה

האירופית.747 הנציבות של לדעתה האירופי הדין בית של פסיקתו בין ההבדלים את לזכור יש זה בהקשר

נ אירלנד של א.אנגליה'במקרה להסדרבהבדלים המתייחס העבודה בחלק בהרחבה דנו ובמשמעותם לה

הבינלאומי למשפט המתייחס בחלק וכן בבריטניה .הסוגיה

על'פרופ.שם,15הערהלעיל,שלף.748 האיסור בין להבחין יש זה בהקשר כי סבור יחס"ועל"עינויים"שלף

ומשפיל,אכזרי אנושי ה".בלתי כללי פי על תיאורטית ניתן המתירלדעתו חוק לחוקק הבינלאומי משפט

אכזרי" ומשפיל,יחס אנושי מה"בלתי חלק מהווה אינו זה חוק חוקJus Cogens -שכן לחוקק אסור בעוד

על באיסור ."עינויים"הפוגע

זו.שם,15הערהלעיל,שלף.749 עבודה במהלך שציינו המשפטי,כפי המצב לשינוי האפשריות הדרכים אחת

הבינל שלבמשפט בדרך היא מלומדים"אומי הבינלאומי"דעות המשפט של לנורמות מקור כאמור שהיא

זאת.הפומבי אלה,עם קיצוניים מקרים של בהקשר זו סוגיה עם המתמודדים המשפטנים שמעטים העובדה

זה שינוי ביצירת בעייה ספק.יוצרת רבים משפטנים שבעיני העובדה לאור נוספת משמעות מקבל זה קושי

מדינתא של הבעייתית ההיסטוריה נוכח זה משפטי מצב בשינוי מוביל גורם להיות יכולה ישראל מדינת ם

ז אמנות ובכללן בינלאומיות אמנות ביישום הבאים(נבה'ישראל המאמרים את למשל ראה זה 'ל:לעניין

הירוק"שלף הקו הוא האקטיביזם ל:גבול הגבוה המשפט בית של הפסיקה ובשבילי בשטחיםבשולי "צדק

משפט מוחזקים"דינשטיין'י;757)ג"תשנ(יזעיוני משטחים משפט"גירוש 'י;403)ח"תשמ(יגעיוני

המוחזקים"דינשטיין בשטחים וגירושים משפט"התנחלויות יער,ברזילי'ג;188)ט"תשל(זעיוני -אפרים

ור'ל,לרנר'נ,קרמניצר'מ,סגל'ז,יוכטמן שיח-המגורשיםמשפט"שמיר'שלף ;9)ד"תשנ(דפלילים"רב

החשיכה"ברק'א כב:בחסות אדם בבני משחק שנות מיקוח"עשר העליון"קלפי המשפט חפלילים"ובית

מ;77)ס"תש( של ספריהם את גם צדקנגבי'ראה של בשטחים"בג-כבלים הישראלי הממשל מול צ

כנה( ומדינה,)1981,ירושלים,הוצאת הערהלעיל,שלףו1183�1173'בעמ,505הערהלעיל,רובינשטיין

).4פרק,524

ז אמנות את הבינלאומית הקהיליה בעיני כראוי מיישמת הייתה ישראל מדינת שאם בפעולותיה'ייתכן נבה

את לשנות בניסיון להוביל יכולה הייתה היא אז לבנון ובדרום המלומדים"בשטחים אך.בסוגיה"דעות

הישראל הבינלאומיותהפרשנות בעיניים הללו האמנות של הבעייתית לגירוש,ית בהקשר תפיסת,בעיקר

ל כבושים באזורים ישובים לבניית צבאיים"שטחים מיקוח,"צרכים כקלפי מינהלי במעצר חשודים החזקת

ישראל מדינת של היכולת את רבה במידה מפחיתה בשטחים ישראלים אזרחים תושבים על החוק ואכיפת

הבינלאומיליזום במשפט הסוגיה הסדר את ולשנות בסוגיה וענייני רציני נראה.דיון זה עניינים מצב לאור



 

 

 בחינה של מודלי אפשריי להסדרת הסוגיה. ג

העי המנחים העקרונות את שבחנו נבחןלאחר הסוגיה של המשפטי ההסדר בקביעת קריים

הסוגיה לפתרון אפשריים מודלים מספר של והחסרונות היתרונות אלה.את מודלים

מתוך העבודה של הפילוסופי בחלק בחנו אותן השונות המוסריות הגישות על יתבססו

לעיל שקבענו העקרונות את מיישמים המודלים כל כי היסוד .הנחת

  איסור מוחלט על שימוש באמצעי פיזיי בחקירותאנטולוגיהסדר די

זה לעיל,מודל שראינו המדינות,כפי במרבית כיום הקיים המודל למעשה הוא

עיקריים.הדמוקרטיות מרכיבים שני קיום דורשת זה מודל של הראשון:הצלחתו המרכיב

ברור חוק בא,הוא שימוש על מוחלט איסור וקובע ברבים בחקירותהמפורסם פיזיים ,מצעים

וחזקים עצמאיים פיקוח מנגנוני הוא השני ההסדר,המרכיב ביצוע על לפקח שיוכלו

אותו המפרים את ולהעניש האמור הקלות.המשפטי הם ההסדר של העיקריים יתרונותיו

וודאי ברור מבחן בהיותו וביישומו שבקביעתו הוא.היחסית ביותר ומשמעותי נוסף יתרון

ל הבינלאומיהתאמתו מהסוג,דין בינלאומי לחץ ומונע המשפט שיטות בין אחידות היוצר

צרפת על בעבר וישראל,שהופעל .בריטניה

זאת שונים,עם טיעונים בשלושה לאפיינם שניתן חסרונות של מבוטל לא מספר זה להסדר

בזה זה טיבם.השלובים קיימ,מעצם בהם במצבים ורק אך משמעותיים אלה תטיעונים

החיים לקדושת הנחקר כבוד בין למרבית.התנגשות בכלל כמעט רלוונטיים הם אין כן על

חירום במצב נמצאות שאינן המערבי העולם זאת.מדינות ישראל,עם מדינת של ,בהקשר

זה המצויה כמדינה העמים במשפט מיוחד מקרה כאמור חרום52המהווה במצב ,שנה

בי מוחשית אלה טיעונים .750ותררלוונטיות

הראשון זו751הטיעון עבודה של הקודם בחלק בהרחבה ידנו על בכך,שצויין מתמקד

השימוש מאי כתוצאה הנפגעים לקורבנות ממש של פתרון נותן אינו הדיאנטולוגי שההסדר

בחקירות פיזיים נוגד.באמצעים זה שהסדר לכך מתייחס השני קיצוניים,הטיעון ,במקרים

המ המוסריות התפיסות האנשיםאת מרבית של עמדתם את שראינו,כך.752אפיינות כפי

התנגשות,לעיל קיימת בהם חריגים במקרים כי סבורים והמשפטנים הפילוסופים מרבית

החיים קדושת לבין האדם כבוד בין למניעה ניתנת גוברת,בלתי החיים ,לכן.קדושת

חו,לכאורה של בקביעתו בעיה תיצור הדיאנטולוגית בעמדה מבחינהבחירה צודק שאינו ק

המקרים בכל .מוסרית

                                                                                                                                                                      
ישראל מדינת אם רב ספק מלומדים של משמעותית קבוצה בקרב כזאת בעמדה תמיכה תיווצר אם גם כי

כזה מהלך להביל .תוכל

.שם,504הערהלעיל,הופנונג.750

הטי.751 בשלושת הדיון הסוגיהלהרחבת של הפילוסופים להיבטים המתייחס החלק את ראה האלה .עונים

.שם,12הערהלעיל,סטטמן.752



 

 

השלישי הקודמים,הטיעון הטיעונים בשני רבה במידה כי,הכרוך :753הוא

כל עוד משתרע האיסור על השימוש בעינויים גם על המקרים בהם מדובר במניעת "

כי ההתייחסות לנושא אינה , )ולא רק הם(יבינו אנשי שירותי הבטחון , סכנה מיידית

" וממשיתרצינית

את,כלומר לקיים שלא לחוקרים לגרום מוחלט איסור המטילה גישה עלולה חירום במצבי

שלו המוסרי הבסיס עם הזדהותם אי בשל אף.החוק להתפתח עלול החוק של זה קיום אי

באמצעים ושימוש התלול במדרון גלישה של מצב ליצור וכך אחרים בתחומים קיומו לאי

במ גם בחקירות כבודפיזיים של הערכים בין נמנעת בלתי התנגשות מהווים שאינם קרים

אדם וחיי זאת.האדם אמת,עם בזמן נאות סגור,פיקוח במעגל טלויזיה 754באמצעות

אלה,למשל תופעות התרחשות ניכרת בצורה לצמצם .עשוי

 הסדר משפטי על פי גישה מוסרית תוצאתית

כיום קיים אינו זה באח,למעשה,מודל לא הדמוקרטיותאף מהמדינות דורש.ת ,המודל

שהצגנו הקודם למודל עיקריים,בדומה מרכיבים שני ברור.קיום חוק הוא הראשון ,המרכיב

מותר יהיה בחקירה פיזיים באמצעים השימוש לפיו כללי עקרון והקובע ברבים המפורסם

האדם וכבוד החיים קדושת בין נמנעת בלתי התנגשות קיימת בו מקרה השני.בכל המרכיב

זה תנאי מתקיים מתי יקבע אשר מפקח גוף קיום החוקר.הוא להיות יכול המפקח הגוף

ביותר(עצמו בעייתית היא לעיל שהראינו שכפי תורן,)אפשרות שופט כגון עצמאי גוף ,או

משפט בחקירה,בית הפיזיים האמצעים את מראש לאשר שתדרש מיוחדת מייעצת ועדה

דח מקרים למעט ללאוזאת בחקירות פיזיים באמצעים ישתמש עצמו החוקר בהם ופים

יותר מאוחר כזה אישור ויקבל נחקר,אישור בזכויות הפוגעים אחרים בחוקים לנהוג בדומה

חשוד סתר:כגון,או האזנת .חוק

לגופו מקרה לכל התייחסותו הוא זה בהסדר יהיה,היתרון שיושג שההסדר הבטחה תוך

מוסרית מבחינה הראויהתואם התוצאה על.את הקשה בהשפעה קשור שלו אחד חסרון

בעולם בו הדוגלת מדינה של הציבורי משמעיות.מעמדה החד הקביעות לאור בעיקר זאת

הבינלאומי המשפט את נוגד זה הסדר יישומו.לפיהן מורכבות הוא זה הסדר של שני חסרון

ודאות חוסר להיווצרות מהקושי.והסכנה נובע זה הקובעיםחסרון כללים מראש לקבוע

הוא אין ומתי תועלתניים שיקולים פי על מוסרית מבחינה מוצדק מסויים מעשה מתי

את,למשל,כך.מוצדק שימנע מידע לגלות נחקר לשכנע ניתן בו היחיד האופן בו במקרה

                                                           
.212-213'בעמ,4הערהלעיל,שלף. 753

לועדות.754 ובמיוחד אירלנד בצפון המשפטי להסדר המתייחס העבודה של בחלק הדיון את ראה זה לעניין

והמלצותיהן יותר המאוחרות .החקירה



 

 

משפחתו בן כלפי פיזיים באמצעים שימוש הוא אנשים אלפי של והמיידי הודאי ,מותם

א מפשעשהוא חף קלה.דם אינה תוצאתיים שיקולים פי על זו בשאלה שההכרעה נראה

זה בהקשר שונות תשובות וקיימות ועיקר בשאלת.כלל קשור שלישי עיקרי חסרון

אלה במקרים להפעיל ניתן אותם אחרת,האם,כלומר.האמצעים אפשרות ניתן,בהעדר

הנחקר של הנפשית או הפיזית התמידית לנכותו הגבוללגרום ומהו חשוב מידע להשיג כדי

אלו.המותר פתרון,שאלות ללא מבחן,שנותרות ביישום הרבה הבעייתיות את ממחישות

.זה

 

 "מרוככת"הסדר משפטי על פי תפיסה מוסרית דיאנטולוגית 

דיאנטולוגית מוסרית תפיסה פי על משפטי הסדר כי לומר ניתן כללי הוא"מרוככת"באופן

להסדר זהה לענייןכמעט הרלוונטים בהיבטים לעיל שהוצגה כפי התוצאתית הגישה פי על

על.זה אלא תוצאתי עקרון על מבוסס שאינו הכלל בבחירת הוא ביניהם היחיד ההבדל

ה הדיאנטולוגית הראשון"מרוככת"התפיסה בפרק הוצגה באופן.אשר הוא נוסף הבדל

המבחנים של הגישה.יישומם של העיקריים הםהחסרונות ההשפעה,כאמור,התוצאתית

הבינלאומי המשפט לעקרונות התאמה ואי בעולם הציבורי המעמד יישומה,על מורכבות

בה השימוש גבולות בהגדרת הם.והקושי המודל,למעשה,אלו של החסרונות גם

המרוכך עוצמה,הדיאנטולוגי של פחותה במידה המודל,למשל,כך.אך את ליישם הקושי

המוסריתהדיאנטולוגי הגישה את ליישם מהקושי פחות שפגיעה-המרוכך כיוון תוצאתית

המרוכך הדיאנטולוגי המודל פי על אסורה מפשע .בחפים



 

 

 ההסדר המשפטי הראוי בסוגיה. ד
 

הנשאלת הסוגיה,השאלה להסדר האפשריים המודלים את שבחנו המודל:היא,לאחר מהו

בסוגיה הראוי המשפטי ההסדר את בנטל?המציג ועדת התייחסה זו מועדות,שאלה אחת

בצפון הבריטיות החקירה רשויות פעילות את לבדוק כדי שהוקמו הממלכתיות החקירה

:בקובעה,755אירלנד

"...how far a liberal democratic state thinks it right to proceed in its methods of crime 

detection. The situation in Northern Ireland poses the classic dilemma for such a society 

in its sharpest form. On the one hand that society is subject to violent attack aimed at its 

overthrow, and its people are killed, maimed and despoiled. On the other, that society 

seek to assure to its people freedom under the law from violence and oppressive 

conduct …this dilemma ...the solution to which can only rest in the hand of the political 

sovereign". 

 
מסכמים הועדה של אלה הסוגיה,לדעתי,דברים לפתרון הראויה הדרך שציינו.את כפי

שיש,לעיל העקרונות הואאחד בסוגיה הראוי המשפטי ההסדר בבחירת בהם להתחשב

ההסדר של והפוליטיות החברתיות אחד,למעשה,כך.ההשפעות הסדר כי לומר ניתן לא

את משפט שיטת בכל לבחון יש אלא המשפט שיטות לכל ביחס הראוי ההסדר הוא

ולהכר בחקירות פיזיים באמצעים השימוש של והפוליטיות החברתיות בכלההשפעות יע

לגופו בלבד,לכן.מקרה מוסרית פילוסופית החלטה אינה זה בהקשר יהיה.ההחלטה לדעתי

המתאים ההסדר הוא שוויץ כמו במדינה הראוי המשפטי ההסדר כי לקבוע משגה זה

ישראל .למדינת

שאת במדינות יישומה את להדגים ננסה המוצעת הפתרון דרך את ולהסביר לנסות כדי

ש המשפט זושיטת עבודה במסגרת בחנו ב.להן צרפת של אלג"במקרה על ניתן"יר'קרב

פיזיים באמצעים השימוש בשל שילמה שצרפת והחברתי הפוליטי שהמחיר נראה כי לומר

רחב כה בהיקף בתופעה הנקיטה את הצדיק פיזיים,כך.לא באמצעים שהשימוש רק לא

אדם חיי הציל לא השימ,בחקירות שבעקבות ייתכן הסכסוךאלא פיזיים באמצעים וש

רבים,התארך של למותם וגרם כללים וללא מוסר ללא אורבנית גרילה למלחמת התדרדר

הארוכות הסכסוך שנות .במהלך

דומות לתוצאות אותנו יוביל זו בדרך פתרון הברית ארצות של במקרה אף כי ארצות.נראה

חירום במצב נמצאת אינה באמצעי.הברית השימוש יהיוהשפעות בחקירות פיזיים ככל,ם

והפוליטית החברתית ולהשפעה לזעזוע בערכן שקולות יהיו ולא ביותר קטנות הנראה

האמריקאית המשפט שיטת על להם שתהיה ההוראות.הניכרת לאור במיוחד זאת

האמריקאית החוקה של והאמנות,המפורשות בעולם הברית ארצות של מעמדה

חל כיום המהוות הבריתהבינלאומיות ארצות מחוקי נפרד בלתי .ק

                                                           
בנטו. 755 .שם,342הערהלעיל,עדת



 

 

המקרים משני להכרעה יותר קשה אירלנד בצפון הסכסוך של בהקשר בריטניה של המקרה

לעיל.האחרים שראינו השונות,כפי הועדות ידי על שנשקלו ומדיניים פוליטיים שיקולים

שימו על המוחלט האיסור קביעת על שהשפיעו הם בריטניה וממשלת הנושא את ששבחנו

בחקירות פיזיים נכונה.באמצעים הייתה זו הכרעה האם בדיעבד לדעת לאור,מחד.קשה

אם שכן נכונה הייתה וההחלטה ייתכן כי נראה בעולם בריטניה של המשופר מעמדה

הדבר היה כך אם ספק נמשך היו האמורים באמצעים והשימוש הסכסוך,מאידך.במידה

ל וממשיך היום עד נמשך אירלנד כבדבצפון דמים מחיר מבחינה,גבות אם ברור שלא מחיר

האמורה בהחלטתה בריטניה שהשיגה הפוליטי לרווח ערך שווה הוא .תועלתנית

ישראל לעיל,במדינת שראינו בדוגמאות,כפי מאשר שונה משמעות מקבלת הסוגיה

גיסא.האחרות מחד הרבים הטרור ופיגועי המדינה של הקשה התחייבויותי,מצבה הלמול

העיקריים השיקולים הם גיסא מאידך בעולם להשתלב ורצונה הבינלאומי המשפט במישור

הפוליטי בהקשר אותם לבחון ישראל.חברתי-שיש מדינת בחרה ה,כך שנות לתחילת -עד

הרלוונטיות',90 האמנות את לאשרר שלה,שלא הפרטיים האינטרסים העדפת מתוך

בתחיל זו מדיניות ושינתה בטרור הבמאבק שנות שימוש,לדעתי.'90-ת לגבי ההחלטה

החוקר על רק להטילה ואין חברתית פוליטית החלטה גם היא בחקירות פיזיים באמצעים

המשפט בית לקבל.ועל צריכה המשפט,ההחלטה ובית החוקר ידי על לאישור גם,בנוסף

הממשלה ושל הכנסת של אישורה ל.את להתקבל צריכה זו החלטה כי סבור אחראני

המצב ועל ישראל של החוץ מדיניות על הסוגיה של ההשפעות מכלול של יסודית בדיקה

ובשטחים בישראל תעשה.הפנימי זו שבדיקה הבריטי,ראוי למודל ועדה,בדומה ידי על

משפטנים יהיו בהן שהחברים ועדות מספר ידי על או תלויה בלתי ,פוליטיקאים,ציבורית

בטחון ואנשי .דיפלומטים

פיזיים באמצעים שימוש על האוסר לכלל החריג ויוכר ישתנה הבינלאומי והדין במידה

של כבודו לבין החיים קדושת בין נמנע בלתי עימות קיים בו קיצוני במקרה בחקירות

באמצעים,הנחקר שימוש לאשר סמכות שעה בהוראות או בחוק לקבוע הוועדה תוכל

בחקירות סמכו.756פיזיים הפעלת מקרה חייבתבכל זו שלוש,לדעתי,ת של אישור לעבור

במדינה העיקריות המחוקקת:הרשויות השופטת,הרשות והרשות המבצעת אישור.הרשות

שימוש לאפשר והמבצעת המחוקקת הרשות של טווח קצרי פוליטיים משיקולים ימנע זה

החיים לקדושת ממשית סכנה קיימת אין בהם במקרים גם בחקירות פיזיים .מחדבאמצעים

                                                           
כללי. 756 את הנוגד משפטי הסדר תקבע שהוועדה התיאורטית האפשרות קיימת כי זה בהקשר לציין חשוב

ישראל מדינת של הבינלאומיות ההתחייבות ואת הפומבי הבינלאומי זו.המשפט קביעה משפטית מבחינה

בסוגיה המשפטי המצב שונה לא עוד כל ואסורה פסולה ביום.זותהיה כי זה בהקשר 15.2.01נציין

וחידוש הפלשתינאים עם המזוין בסכסוך ההסלמה בעקבות פיה על ידיעה הארץ בעיתון התפרסמה

בחקירות פיזיים באמצעים שימוש המתיר חוק לחוקק יוזמה החלה ישראל בלב הפרסום.הפיגועים פי על

וצ לממשלה המשפטי היועץ ידי על נדחתה זו הצעה בבכתבה הפרקליטות :ראה.2001בפברואר5-מרת

להתרת"בן'א פיסי"היוזמה מחדש"לחץ מתעוררת .15.2.01הארץ"בחקירות



 

 

ליחסי הפיך בלתי נזק גרימת ימנע והמבצעת המחוקקת הרשויות ידי על האישור מנגד

זו חשובה בשאלה לקבוע הציבור לנציגי ויאפשר הישראלית לחברה או ישראל של .החוץ

הבאה בדרך לבצע יהיה ניתן זה משולש של:אישור תקופתית החלטה תדרש ראשית

הח,הכנסת בועדת ובין במליאה קצרבין זמן לפרק השעה הוראת את לאשר והבטחון וץ

הממשלה.יחסית ידי על ידרש מקביל עקרוני אלה.אישור אישורים קבלת בכל,לאחר

מסויים נחקר כלפי פיזיים באמצעים לשימוש הבטחון שר של אישור ידרש פרטני .מקרה

בכיר שופט של אישורו טעון יהיה זה מחוזי(757אישור משפט בית החומרשיב)נשיא את חן

הבקשה את לאשר האם ויחליט ומקרה מקרה החקירה.בכל את לפרט הבקשה על

כה עד החיים,שהתבצעה קדושת של בערך לפגיעה החשש את המבסס המידע מהות

לאישור המבוקשות החקירה במידה.ודרכי כאשר הצדדים שני במעמד יתקיים זה הליך

לו תמנה שלב באותו סניגור יהיה לא הציבוריתולחשוד מהסנגוריה סניגור .758המדינה

חסוי יהיה החשוד של בחקירתו שיושג המידע מקרה ישמש,בכל ולא גורם לאף יועבר לא

החיים בקדושת הפגיעה מניעת זולת מטרה .לכל

למעצרים ביחס בחוק כיום הקיים למודל המוצע המודל בין דמיון קווי קיימים כי אציין

א,ראשית.759מינהליים ביתנדרש של פרטני אישור ולבסוף הפוליטי הדרג של ישור

ומקרה מקרה בכל זה.המשפט פתרון של,לדעתי רב מספר של ואישור פיקוח של בדרך

זה,גורמים שימוש בחקירה פיזיים באמצעים שימוש שיתיר חוק בישראל יקבע שאם יבטיח

הזכות בין נמנעת בלתי התנגשות קיימת שבהן בנסיבות ורק אך האדםיעשה של לכבודו

במסגרת שנבחנו הרלוונטיים השיקולים לכלל מתאים משקל ייחוס תוך לחיים וזכותו

זו .עבודה

                                                           
כן'פרופ.שם,15הערהלעיל,שלף.757 ועל בסוגיה המחוקק של טווח קצרה ראייה מפני במאמרו מזהיר שלף

ה הדרג של אישור רק ולא שופט של אישורו גם מתחייב כי .פוליטיסבור

ומסובך. 758 ארוך בהיותו זה הליך על האפשרית לביקורת מודע זאת.אני הפגיעה,לדעתי,עם גודל לאור

אפשריות טעויות ולמנוע ההחלטה קבלת על לפקח יש החשוד בזכויות בהחלט.הצפוי היו בעבר כי אציין

במהלך חשובים בנושאים החלטה קבלו העליון המשפט בית שופטי בהם ובשעותמקרים ביותר קצר זמן

בעתיד זה מסוג מהיר הליך לקיים הצורך במידת מניעה ואין מקובלות וההחלטה:ראה(לא ברזילי פרשת

בלילה שגרתית בלתי בשעה שהתקבלה ביניים צו כן).על אישור,כמו לאפשר האפשרות את לשקול ניתן

ודח הזמן קוצר עקב ההליך את לבצע ניתן לא בהם במקרים הנסיבותבדיעבד ראה(יפות זה ,שלףלעניין

).200'בעמ,4הערהלעיל

והשווה.759 חירום:ראה שעת סמכויות י1979)מעצרים(חוק של מטעמי"קלינגהופר'ומאמרו מניעתי מעצר

י"בטחון .286)א"תשמ(א"משפטים



 

 

דבר.7 סוף

בג החלטת בצל נכתבה זו מיום"עבודה לשאלה,לכאורה,אשר,6.9.99ץ פתרון הציגה

זו בסוגיה לעיל.המתעוררת שראינו העומד,כפי העימות את פתרה לא זו ביסודהחלטה

השאלות את הותיר שהוא מכיוון בעייתי הוא ידה על שנקבע והדגם המחקר שאלת

פתרון ללא הינה.העיקריות שהסוגיה העובדה היא זה דגם של לחסרונותיו הסיבות אחת

המשפט,פוליטית בית של מקומו זה ואין משפטית מאשר פחות לא ופילוסופית חברתית

בה להכריע לבדו כמתחייבההחלטה.העליון והממשלה המחוקק ידי על להינתן צריכה

הרשויות הפרדת אין.760מעקרון שכן בסוגיה מהכרעה להתחמק רשאיות אינן אלה רשויות

זה בהקשר תפקידן את למלא שיוכל מוסד או .איש

לעיל שראינו סוג,כפי מהווה להחליט שלא האחרונות בשנים אלה גופים של מדיניותם גם

וההיסט החלטה לעילשל שהוצגו המודלים ממרבית יותר קשות שתוצאותיה מוכיחה .וריה

זו בסוגיה החלטה מקבלת להרתע נוטים ומוסדות אדם ובני קלה אינה זו מלאכה אמנם

בזכויות פגיעה ואף ביקורת מקרה בכל תגרור שהיא זאת.ביודעם זה,עם מסוג הכרעה רק

ג קבע אותו הפשוט העקרון את להגשים סט'תוכל מילון ידנו,761יוארט על צוטט ואשר

זו עבודה להגן,בתחילת כדי אלא אדם של רצונו נגד בכוחה להשתמש לחברה אל פיו על

אחר אדם של חייו .על

תוך,לדעתי ענייני לדיון הנושא העלאת הוא ראוי פתרון אותו של במציאתו הראשון הצעד

הקש והמשפטיות המוסריות השאלות עם אמיתית בסוגיההתמודדות העולות שאלות.762ות

בג החלטת לאחר ממש של פתרון ללא כיום מיום"שנותרו זו.6.9.99ץ שעבודה תקוותי

במשפט הסוגיה של הראוי ההסדר במציאת ותסייע הכרחי תהליך מאותו חלק תהווה

.הישראלי

                                                           
זו.760 לנקודה השופטים התייחסות השב"בבגראה .37פסקהב,6הערהלעיל,כ"צ

.שם,1הערהלעיל,מיל.761

פרופ. 762 של למסקנותיו אלה מסקנות זה'השווה בנושא האחרון במאמרו .שם,15הערהלעיל,שלף:שלף
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בטחון שירות משולב[חוק .1986-ו"תשמ]נוסח

המדינה שירות .1963-ג"התשכ,)משמעת(חוק

הסוהר בתי חדש[פקודת .1971–ב"התשל]נוסח

המכס חדש[פקודת ].נוסח

המדינה שירות (משמעת(צו הבי) ולתפקידיםשירות למודיעין והמוסד הכללי טחון

.1979-ט"תשל,)מיוחדים

העונשין חוק עינויים(תזכיר איסור .1999-ס"התש)תיקון

:שונות

ישראלי :משפט

השבבצלם בחקירות ונפשי פיזי לחץ המתירה ).2000(כ"חקיקה

השבבצלם בחקירות החדש עובייד-כ"הנוהל נאסר עבד של .)1993(המקרה

האינתיפדהצלםב בתקופת פלסטינים מעקב"דו(חקירת .)1992()ח

האינתיפדהבצלם בתקופת פלסטינים מתון",התעללות:חקירת פיזי עינויים"לחץ או

)1991(.

בחקירהבצלם פלסטינים:עינויים נחקרים חוקרים,עדויות .)1994(עדויות

כשגרהבצלם השב:עינויים של החקירה ).1998(כ"שיטות



 

 

ישראלבצלם בידי לבנון אזרחי של האדם זכויות ).2000ינואר,ירושלים(הפרת

עינויים"דו נגד חקיקה לבדיקת הועדה מסכם"דו-ח המשפטים(ח .)11.7.95,משרד

הכללי"דו הבטחון בשירות החקירות מערך בנושא המדינה מבקר -1988לשנים)כ"שב(ח

1992.

הציב"דו הוועד פעילות בישראלח עינויים נגד ).1993(1992דצמבר-ינואר,ורי

חוזר למשפט העילות ולעניין בלבד הודאה סמך על הרשעה לעניין הוועדה וחשבון 'א(דין

).1994,)ר"יו(גולדברג

פעילות בנושא הכללי הביטחון שירות של החקירה שיטות לעניין החקירה ועדת וחשבון דין

עוינת ראש(חבלנית ).ח"תשמ,וןחלק

האזרח לזכויות ישראלהאגודה האדם מצב-זכויות ).1996(1996תמונת

ישראל"הדו מדינת של ומדיניות-ח אזרחיות זכויות בדבר הבינלאומית האמנה ישום

החוץ( ומשרד המשפטים בשנת,משרד האומות1998הוגש של אדם לזכויות לוועדה

 ).המאוחדות

לש המשנה ועדת מטעם המדינההודעה ביקורת לענייני הוועדה של חשאיים .22.7.97ירותים

עברי :משפט

יח .ד,יחזקאל

ג אבות .'יד',משנה

ערוך רסב"יו,שולחן .ב,ד

זר :משפט
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The Report of a Committee to Consider in the Context of Civil liberties & Human Rights 

Measures to Deal with Terrorism in Northern Ireland  (Chairman: Lord Gardiner) Cmnd.5847 

(London, HMSO 1975). 
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The Report of the Review of the Operation of the Prevention of Terrorism (Temporary 

Provisions) 1976 (Chairman: E. Jellicoe ) Cmnd. 8803 (London, HMSO- 1983). 
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The Review of the Operation of the Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Acts 1974 

and 1976  (Chairman: Lord Shackleton) Cmnd. 7324 (London, HMSO- 1978). 
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the Protection of Prisoners and Detainees Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
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The Convention on the Rights of the Child (1989) (General Assembly Res. 44/25) 20 Nov. 1989. 
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Conventions 107. 
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Lieber Code (Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field) 1863. 

OEA/Ser.L/V/II.23 doc. 21 (English) Rev., 17 December 1970, at 50. 
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