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דף נתונים, מרץ 2022

אכיפת החוק על חיילים החשודים 
בפגיעה בפלסטינים וברכושם – 

יש דין
סיכום נתוני 2020-2019

הסיכוי של פלסטיני כי תלונה שהגיש תוביל להעמדה לדין של חייל שפגע בו: 2%. 	 

72% מתוך כלל התלונות שהוגשו בשנים 2020-2019 בחשד לעבירות חיילים כלפי פלסטינים והתקבלה בהן החלטה 	 
נסגרו ללא חקירה פלילית. 

בשנתיים האחרונות חלה ירידה של 26% בממוצע מספר החקירות הפליליות שנפתחו בהשוואה לממוצע מספר 	 
החקירות שנפתחו בשנים קודמות )2018-2017(. מדובר במגמה מתמדת בשנים האחרונות של ירידה במספר החקירות 
הפליליות הנפתחות מדי שנה בחשד לעבירות של חיילים כלפי פלסטינים. להערכת יש דין מדובר במדיניות מכוונת 

של העלאת הרף לפתיחה בחקירה פלילית המתבטאת במספר נמוך של חקירות פליליות. 

בשנים 2020-2019 נרשמה צניחה של 36.6% במספר התלונות עליהן דיווח הצבא לעומת שנים קודמות )-2016	 
2018(. יש דין זיהה כי מספר רב של תלונות כלל לא דווחו אלא לאחר בירור מול משרד המשפטים. 

נכון ליוני 2021, חמישה תיקים בלבד )7.2%( מתוך כלל תיקי החקירה שנפתחו ב-2020-2019 )69 תיקים( 	 
הבשילו לכדי הגשת כתבי אישום.1 

מקרים שתועדו הובילו להגשת כתבי אישום: 3 מתוך 5 תיקי החקירה שנפתחו ב-2020-2019 והבשילו לכדי הגשת 	 
כתבי אישום עוסקים באירועים שתועדו ופורסמו בתקשורת. בנוסף, שני תיקי חקירה משנים קודמות שהובילו להגשת 

כתבי אישום עסקו באירועים שתועדו. 

נתוני 2020-2019 מלמדים על מגמה חיובית 	  טירקל,  ועדת  המלצות  ליישום  הצבא  שנוקט  המאמצים  במסגרת 
מתמשכת של שיפור בזמן הממוצע עד לקבלת החלטה אם לפתוח בחקירה; עם זאת, שיפור זה מגיע על 

חשבון ירידה משמעותית במספר החקירות שהצבא מנהל.

הנתונים מלמדים כי המערכת הצבאית ממשיכה להימנע מחקירה ומהעמדה לדין של חיילים הפוגעים בפלסטינים, 
ישראלים שהפרו  וחיילים  הדין עם מפקדים  ולמצות את  וברכושם  בפלסטינים  לפגוע  בחובתה שלא  מועלת  ובכך 
חובה זו. ניתוח יש דין מצא שחרף השינויים שביצעה מערכת אכיפת החוק הצבאית בשנים האחרונות כדי ליישם את 

מסקנות טירקל-צ'חנובר, בפועל לא חל שינוי עמוק בטיפול בעבריינות של חיילים כלפי פלסטינים. 

כתב אישום נוסף הוגש בעקבות אירוע בו חייל שדד פלסטינים בעת שהיה בחופשה. האירוע לא נכלל בנתונים במסמך זה משום שהאירוע לא התרחש במסגרת פעילות   1
מבצעית ולא טופל על ידי הצבא ככזה. הצבא עצמו מבחין בין חשד לעבירות פליליות שבוצעו במהלך פעילות מבצעית לבין כאלה שבוצעו שלא במהלך פעילות כזו. בשל 

הבחנה זו, אירוע זה לא נחקר על ידי יאל"ם, ולא נכלל בנתונים שנמסרו ליש דין על ידי הצבא. 
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273
תלונות על אירועי פגיעת חיילים בפלסטינים או ברכושם

תמצית הנתונים - תוצאות הטיפול בתלונות שהוגשו ב-2019 ו-2020:

56
חקירות נפתחו

 ]22 נפתחו מיידית,
34 לאחר בירור עובדתי[

 28%
 מהתיקים שהתקבלה

בהם החלטה

73
תלונות עדיין 

בבירור עובדתי 
 וטרם התקבלה החלטה

 אם לפתוח בחקירה
או לסגור את התיק

144
תלונות נסגרו ללא חקירה פלילית

]29 נסגרו מיידית, 114 לאחר בירור עובדתי[

72%
מהתיקים שהתקבלה בהם החלטה

4
חקירות 

הניבו 
כתבי 

אישום

2%
 הסיכוי של פלסטיני
כי תלונה שהגיש 

תוביל להעמדה לדין 
של חייל שפגע בו

החלטת הפרקליטות הצבאית בנוגע לתלונה

52
נסגרו בתום החקירה

או חקירתם טרם 
הסתיימה

 )מתוכם ידוע על
5 תיקים שנסגרו ללא 

כתב אישום, ולגבי 
היתר לא נמסר מידע(
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א  |  מבוא

מדי שנה יש דין מפרסם נתונים עדכניים בנוגע לטיפול מערכת אכיפת החוק הצבאית בעבירות של חיילים שפגעו בפלסטינים 
או ברכושם בגדה המערבית וברצועת עזה. מידע זה מבוסס על נתונים שהצבא מסר ליש דין בעקבות בקשות של הארגון על 

פי חוק חופש המידע, וכמו כן על מעקב רב שנתי אחר הליכי אכיפת החוק בצבא. 

מנגנון אכיפת החוק על חיילים פועל הן מתוקף הוראות המשפט הישראלי החלות על הצבא, והן לאור החובות המוטלות על 
הצבא הישראלי ככוח כובש לפי המשפט הבינלאומי. המעקב אחר התנהלותה של מערכת אכיפת החוק הצבאית בנוגע לעבירות 
חיילים שפגעו בפלסטינים או ברכושם נועד לבחון אם ובאיזו מידה ישראל ממלאת את חובתה לפי המשפט הישראלי והבינלאומי 
לאכוף את החוק על חיילים שפגעו באוכלוסייה המוגנת החיה תחת שליטתה )מעבר לפגיעה בזכויותיהם שהיא חלק אינהרנטי 

של משטר הכיבוש עצמו(, ועל ידי כך להגן עליהם מפני פגיעה נוספת. 

ייעודית  יחידה  )יאל"ם(,  מבצעיות  לחקירות  הארצית  היחידה  )מצ"ח(  החוקרת  הצבאית  במשטרה  הוקמה   2017 בראשית 
המופקדת על חקירת אירועים המוגדרים מבצעיים ובכלל זה עבירות של חיילים כלפי פלסטינים ורכושם. היחידה מנהלת את 

כל החקירות הנוגעות לחשד לפגיעה בפלסטינים מצד חיילים.2 

נותרו  שהשינויים,  כך  על  מעידים  בהמשך  המובאים  הנתונים  שינויים,  ערכה  אכן  הצבאית  החוק  אכיפת  שמערכת  למרות 
קוסמטיים וחיצוניים בלבד, ונועדו בעיקר לאפשר לצבא לעמוד ביעדים מדידים היוצרים מראית עין של מערכת אכיפת 
ולהדוף את הטענות המופנות  חוק מתפקדת. שינויים אלה, מאפשרים למערכת אכיפת החוק הצבאית להמשיך 
כלפיה, מבלי למצות את הדין עם חיילים עבריינים על מעשים פליליים שביצעו. הימנעותה של המערכת הצבאית 
להעמיד לדין חיילים שפגעו בפלסטינים נעשית תוך התכופפות מול האווירה הציבורית והפוליטית בישראל שבחלקה 

הגדול מתנגדת להתייחסות למעשי האלימות המבוצעים נגד פלסטינים בשטחים הכבושים כאל עבירות פליליות. 

כישלונה של מדינת ישראל למלא אחר חובתה לאכוף את החוק כלפי חיילים שבצעו עבירות כנגד פלסטינים, הוא שסלל את 
הדרך להתערבותם של מנגנונים וטריבונלים בינלאומיים, ובראשם בית הדין הפלילי הבינלאומי )ICC(. בפברואר 2021 הרכב 
שופטים של בית הדין הפלילי הבינלאומי קבע לבקשת התובעת הראשית פאטו בנסודה )Bensouda(, כי לבית הדין ישנה סמכות 
חקירה ותביעה לגבי פשעים שבוצעו בגדה המערבית )כולל מזרח ירושלים( ורצועת עזה.3 במרץ 2021 התובעת הראשית בנסודה 
הודיעה על פתיחה בחקירה רשמית בחשד לביצוע פשעי מלחמה החל מיוני 2014, ביחס למספר אירועים שאירעו 
במהלך ״צוק איתן״, בנוגע לשימוש בנשק חם כלפי המפגינים ב"צעדות השיבה" שהתקיימו ליד הגדר בעזה וביחס 

להקמתן והרחבתן של ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית.4 

מתוקף היותו גורם שיפוטי משלים למערכת המשפט המדינתית, בית הדין הפלילי הבינלאומי שואב את סמכותו לפתוח בחקירה 
ולהחליט על העמדה לדין בדבר ביצוע פשעי מלחמה מהיעדר קיומו של הליך מקביל וראוי ברמה המדינתית. על פי כלל זה, הקרוי 
עקרון המשלימות )Complementarity(,5 בית הדין הפלילי הבינלאומי יכול לחקור בעצמו חשדות כאלו כאשר המדינה בה התבצעו 
הפשעים לכאורה, איננה מסוגלת או איננה יכולה לקיים הליך של חקירה והעמדה לדין הגם שהיא מתיימרת לעשות כן. מדינת 
ישראל מסרבת לשתף פעולה עם החקירה של בית הדין הבינלאומי, במכתב רשמי שנשלח לתובעת בית הדין הפלילי הבינלאומי 
השיבה המדינה כי היא דוחה את כל הטענות העולות נגדה בחשד לביצוע פשעי מלחמה, וכי לבית הדין אין כל סמכות לפתוח 
בחקירה נגד ישראל. לטענת ישראל, לבית המשפט הפלילי הבינלאומי אין מנדט לחקור את ישראל היות שמערכת אכיפת החוק 
הישראלית חוקרת בעצמה חשדות המופנים כלפי כוחות הביטחון הישראליים.6 הנתונים המובאים בדף נתונים זה מעידים דווקא 

כי מדינת ישראל, בשל העדר רצון איננה מקיימת הליכים הגונים של חקירה והעמדה לדין של חיילים עבריינים.

דומה כי ישראל עושה מאמצים רבים על מנת להוכיח לקהילה הבינלאומית וזו המקומית, כי היא ממלאת אחר חובתה לאכוף 
את החוק כלפי חיילים אשר ביצעו עבירות כנגד פלסטינים המוגדרים כאוכלוסייה מוגנת החיה תחת שליטת ישראל. ואולם, 
כפי שמסמך זה מציג, מדובר במראית עין בלבד של אכיפת החוק. על אף העמדה הרווחת בישראל, בפועל, חיילים 
ישראלים נהנים מחסינות כמעט מוחלטת מפני העמדה לדין במקרים של פגיעה בפלסטינים. בשנים האחרונות פרסמו 
יש דין וארגונים אחרים דו"חות שמתחו ביקורת קשה על מערכת אכיפת החוק הצבאית ועל אופן הטיפול שלה בעבירות חיילים 

2 דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 6.6.2019.
 ICC-01/18-143. Decision on the ‘Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court's territorial jurisdiction  3

 .in Palestine. 5.2.2021
.Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, respecting an investigation of the Situation in Palestine. 3.3.2021  4

עקרון המשלימות הינו כלל יסוד באמנת רומא המסדיר את סמכותו של בית הדין הבינלאומי לדון ולחקור בעצמו. ראו: אמנת רומא סעיף 17.  5
.PM Netanyahu holds discussions on Israeli policy regarding the statement of the international court in The Hague, 4.8.2021 :ראו עמדת משרד החוץ  6

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Accountability_Data+Sheet_Fall+2019/FOIA_YAALAM_ANSWER_10.2.19.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Accountability_Data+Sheet_Fall+2019/FOIA_YAALAM_ANSWER_10.2.19.pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01165.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01165.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_01165.PDF
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=210303-prosecutor-statement-investigation-palestine
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2021/Pages/PM-Netanyahu-holds-discussions-on-Israeli-policy-regarding-the-statement-of-the-international-court-in-The-Hague-8-April-20.aspx
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כלפי פלסטינים ורכושם.7 בדוח יש דין לדווח המיוחד לאו"ם מ-2021 נטען כי "המערכת הצבאית חותרת להימנע מחקירה 
והעמדה לדין של חיילים הפוגעים בפלסטינים, ובכך אינה מספקת להם הגנה מפני עבירות של מפקדים וחיילים ישראלים".8

השינויים שננקטו על ידי הצבא לא פתרו את הקושי של פלסטינים שנפגעו מצד חיילים ישראלים לתבוע את הצדק המגיע 
להם, לא הגבירו את האחריותיות )accountability( של חיילים ומפקדים ישראלים, ולא הביאו לשינוי מהותי בגישה של מערכת 
אכיפת החוק הצבאית כלפי פגיעה בפלסטינים מצד חיילים. הנתונים המובאים כאן מראים כי מערכת אכיפת החוק הצבאית 
ממשיכה להרחיק ככל האפשר אירועי עבריינות כלפי פלסטינים מהמסלול הפלילי; בכך היא חוטאת לתפקידה שלה 

עצמה ואינה עומדת בחובתה לספק הגנה לפלסטינים מפני עבירות של חיילים ומפקדים ישראלים.

 ב  |  תלונות על חשד לעבירות חיילים נגד פלסטינים
        שהוגשו ב-2020-2019

בין היתר על טיפול  בשנים 2020-2019 התקבלו בפרקליטות לעניינים מבצעיים )המחלקה בפרקליטות הצבאית המופקדת 
בעבירות חיילים שפגעו בפלסטינים או ברכושם בגדה המערבית וברצועת עזה( בסך הכל 273 תלונות בנוגע לחשד לעבירות 
חיילים נגד פלסטינים או רכושם. על פי תשובות הצבא לבקשות על פי חוק חופש המידע שהגיש יש דין בנוגע לנתוני אכיפת 
החוק בצבא, בשנת 2019 התקבלו בפרקליטות לעניינים מבצעיים 77 תלונות בחשד לעבירות חיילים נגד פלסטינים ורכושם 
ובשנת 2020 התקבלו בפרקליטות לעניינים מבצעיים 196 תלונות בחשד לעבירות חיילים נגד פלסטינים ורכושם.9 תלונות10 
אלה כוללות מקרים שהועברו לפרקליטות באמצעות מגוון גורמים: 28 תלונות הגיעו ממשטרת ישראל, 36 הועברו באמצעות 
ארגוני זכויות אדם,11 24 תלונות הגיעו מדיווחים מבצעיים של יחידות הצבא, 43 הוגשו באמצעות עורכי דין או אנשים פרטיים, 
102 דרך המבת"ן )היחידה לבירור תלונות נחקרים במשרד המשפטים, האמונה על בירור תלונות כלפי אנשי שירות הביטחון 
הכללי(,12 22 בעקבות פרסומים בתקשורת, ו-18 תלונות נוספות הגיעו ממקורות שהצבא מגדיר "אחרים" – מידע שהתקבל 
בעקבות דיונים בבתי משפט צבאיים בשטחים הכבושים, מידע שמסרו חשודים פלסטינים במשטרה, עדויות של חיילים במצ"ח 

ודיווחים שהתקבלו מיחידת הפרקליטות הצבאית בגדה המערבית.13

מטבע הדברים רוב התלונות שהתקבלו בפרקליטות הצבאית עסקו באירועים שהתרחשו בגדה המערבית )250 תלונות(, בה 
המגע של הצבא עם האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית יומיומי, ומיעוטן )23 תלונות( נגעו לאירועים ברצועת עזה. כמעט 75% 

מהתלונות ברצועת עזה )17 מתוך 23(, נגעו לעבירות ירי מצד חיילים. 

חשוב לציין שמספר התלונות המתקבלות בפרקליטות הצבאית אינו משקף את מספר המקרים שבהם חיילים פעלו 
באופן שמעלה חשד לעבירה פלילית כלפי פלסטינים, אלא רק את מספר המקרים שבהם קורבנות העבירה או גורמים 
אחרים דיווחו על פגיעה כזו. הפער בין סך התלונות של עבירות לסך העבירות שבוצעו בפועל קיים בכל מערכת אכיפת חוק, 
אולם המאפיינים של מערכת אכיפת החוק הצבאית על חיילים שפוגעים בפלסטינים והנסיבות שבהן מערכת זו פועלת מובילים 

להגדלת הפער הזה.

במצ"ח לא נחושה: כשלים  בישראל,  עינויים  נגד  הוועד הציבורי  )מאי 2016(.  עלה התאנה של הכיבוש: מערכת אכיפת החוק הצבאית כמנגנון טיוח  בצלם,   7
שיטתיים בחקירת אלימות חיילים כלפי עצורים )יוני 2014(. 

8 יש דין, דוח לדווח המיוחד לאו"ם - השפעת ההתנחלויות על זכויות האדם של הפלסטינים )יוני 2021(, עמ' 10.
דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 7.4.2020. סעיף 2. דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 3.5.2021. סעיף 2.   9

הפרקליטות הצבאית מכנה את כל התלונות או העדכונים המועברים אליה בנוגע לחשד לעבירות חיילים נגד פלסטינים “דיווחים". השימוש במושג זה ממחיש במידה רבה   10
את הניתוק של מערכת אכיפת החוק הצבאית מהמתלוננים הפלסטינים ואת האופן שבו היא מטפלת בעבירות של חיילים כלפיהם: המידע על עבירות אלה הוא כמעט 
תמיד פועל יוצא של דיווח מצד גורם חיצוני או באמצעות מתווך, ורק לעתים נדירות תוצאה של דרישה אקטיבית וישירה מצד נפגע עבירה לחקור את שאירע לו ולתבוע 
את הצדק המגיע לו. נוסף על כך, המושג “דיווח" מבטא הרחקה של הנושא מההיבט הפלילי, משום שבעוד שלמשטרה בישראל )או בכל מקום אחר בעולם( מוגשות 
תלונות, שאותן יש לחקור, דיווחים המגיעים לידיעת הפרקליטות הצבאית אינם מחייבים בהכרח פתיחה בחקירה. במסמך זה נשתמש במושג תלונות במקום במושג דיווחים 

המשמש את הפרקליטות הצבאית.
תלונות אלה הוגשו בין היתר באמצעות יש דין: ב-2019 הוגשו 21 תלונות של פלסטינים כלפי כוחות הביטחון הישראליים באמצעות יש דין וב-2020 הוגשו 20 תלונות   11

באמצעות יש דין, מקור הפער בדיווח קשור ככל הנראה לכך שהתלונה הגיעה קודם לכן ממקור אחר. 
על היחידה, תפקידיה וסמכויותיה ראו: בעמוד המבת"ן באתר משרד המשפטים. ראו גם בעמ' 6 במסמך זה: פערים בדיווח בנוגע לתלונות פלסטינים מטעם הצבא ומשרד   12

המשפטים. 
להלן פירוט הנתונים בחלוקה לשנים: ב-2019 מקורן של 10 תלונות היה במשטרת ישראל, 15 הועברו באמצעות ארגוני זכויות אדם, 12 הגיעו מדיווחים מבצעיים של   13
יחידות הצבא, 3 דרך מבת"ן, 18 הוגשו על ידי אנשים פרטיים או עורכי דין, 11 בעקבות פרסומים בתקשורת ו-8 תלונות נוספות הגיעו ממקורות אחרים. ב-2020 מקורן 
של 18 תלונות היה משטרת ישראל, 21 הועברו באמצעות ארגוני זכויות אדם, 12 הגיעו מדיווחים מבצעיים של יחידות הצבא, 25 תלונות הוגשו על ידי אנשים פרטיים או 

עורכי דין, 99 הגיעו דרך המבת"ן, 11 בעקבות פרסומים בתקשורת ו-10 תלונות נוספות הגיעו ממקורות אחרים. 

http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%97-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2014.pdf
https://www.btselem.org/download/201605_occupations_fig_leaf_heb.pdf
https://www.btselem.org/download/201605_occupations_fig_leaf_heb.pdf
http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%97-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2014.pdf
http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2015/09/%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%97-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2014.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/UN+Special+Rapporteur+-+The+impact+of+Israeli+settlements/YeshDin+-+Hashpaat+5.21+-+Heb_Final.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/UN+Special+Rapporteur+-+The+impact+of+Israeli+settlements/YeshDin+-+Hashpaat+5.21+-+Heb_Final.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%93%D7%9F+%D7%90%D7%95%D7%90%D7%9F+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A0%D7%92%D7%93+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%9D+%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA+2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%93%D7%9F+%D7%90%D7%95%D7%90%D7%9F+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A0%D7%92%D7%93+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%9D+%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA+2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/FOIA__statistics2019_ANSWER_7.4.20.pdf
https://www.gov.il/he/departments/Units/complaints_of_interrogees


5 www.yesh-din.org
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פלסטינים שנפגעו מעבירות חיילים נאלצים להתמודד עם מערכת לא נגישה המקשה עליהם להגיש תלונות. למצ"ח 
אין בסיסים בשטחים הכבושים למעט בסיס אחד בענתות, השוכן בתוך מחנה צבאי גדול, שבו פלסטינים אינם יכולים להגיש 
תלונות. כאשר פלסטיני נפגע מעבירה של חייל הוא אינו יכול לגשת בעצמו לתחנת מצ"ח ולהגיש תלונה. לכאורה, נפגעי עבירה 
יכולים להגיש תלונה באחד ממשרדי התיאום והקישור הפועלים בגדה המערבית,14 אך הניסיון של יש דין מלמד שתלונות אלה 

לרוב אינן מועברות לגורמי החקירה או שהן מועברות רק כעבור זמן רב. 

יתרה מזאת, במקרים רבים פלסטינים שנפגעו מעבירות של חיילים אינם מעוניינים כלל להגיש תלונה לצבא – שהוא 
הגוף השולט בכל היבט של חייהם במסגרת של משטר כיבוש צבאי מאז 1967. מן הסתם, הצבא הישראלי נתפס 
כגוף דכאני שלא נועד לשרת את התושבים הפלסטינים ובטח שלא לסייע להם לממש את זכויותיהם. די בכך כדי 
בנוסף,  עצמו.  גוף  לאותו  תלונתם  את  מלהגיש  עבירה  נפגעי  בפני  ממשית  והרתעה  אינהרנטי  אמון  חוסר  לייצר 
עקרוני  באופן  וחלקם מתנגדים  בבני משפחתם  או  בהם  לפגיעה  תביא  תלונה  חוששים שהגשת  רבים  פלסטינים 

לשיתוף פעולה עם רשויות ישראליות. 

תיק יש דין 4432/19

בתחילת מאי 2019 שוחחו נציגי יש דין עם מ.ח, בן 19 מנבי סאלח. כמו רבים מבני כפרו, ועל אף גילו הצעיר, מ.ח נעצר 
מספר פעמים, נחקר בחשד ליידוי אבנים ונכלא על ידי הרשויות הישראליות. בשיחה עימו סיפר לתחקירן יש דין כי לקראת 
סוף אפריל 2019, היה בדרכו לביתו יחד עם חבריו כאשר קבוצת חיילים עצרה את רכבם בצומת חלמיש. לאחר דין ודברים 
קצר, אחד החיילים היכה את מ.ח בפניו באמצעות קת הרובה, לכאורה ללא כל סיבה נראית לעין. לאחר התקיפה, החיילים 
לא עיכבו את מ.ח וחבריו אלא שבו לעמדת השמירה הצבאית במקום. מ.ח פונה לבית חולים באמבולנס כאשר הוא סובל 
מכאבים ודימום רב מעינו. בעדותו סיפר כי זמן קצר לאחר שחזר מבית החולים הגיעו חיילים לביתו של מ.ח באמתלה של 
ביצוע חיפוש, החייל התוקף שהיה בין אותם החיילים שפלשו לביתו, זיהה את מ.ח, ואיים עליו כי יכה אותו שוב, הפעם 
יפגע בעינו השנייה. מ.ח ביקש להגיש תלונה כנגד החייל בשל התקיפה והאיומים אולם לאחר התלבטות ובשל החשש כי 
הדבר ישפיע על ההליכים המשפטיים בהם הוא כבר מצוי, החליט שלא להגיש את התלונה. חבריו שהיו עימו ברכב והיו 
עדים לאירוע התקיפה פחדו גם הם להעיד מחשש שהדבר יוביל להתנכלות ופגיעה אישית בהם מצד הרשויות הישראליות.

ופגיעה בפלסטינים, כולל מקרי מוות רבים שקרו  לירי  נוספות הנוגעות  הנתונים במסמך זה אינם כוללים תלונות 
בעת "הפגנות השיבה" שהתקיימו מדי יום שישי ברצועת עזה בסמוך לגדר עם ישראל מאז מארס 2018 ועד דצמבר 
15.2019 תלונות אלה נבדקות בנפרד על ידי גוף הקרוי "מנגנון הבירור המטכ"לי" והן אינן חלק מהטיפול השוטף של מערכת 
אכיפת החוק הצבאית באירועי פגיעה בפלסטינים.16 יש דין מצא כשלים בטיפול מערכת אכיפת החוק הצבאית באירועים שקרו 
סביב הפגנות השיבה. נכון לכתיבת שורות אלו, שלוש שנים מאז 'הפגנות השיבה', טרם הסתיים הטיפול ב-140 אירועים מתוך 
237 האירועים שהובאו לבדיקת המנגנון המטכ"לי, רוב רובם )91 אירועי מוות(, עדיין מצויים בבחינת מנגנון הבירור המטכ"לי.17  

בנוסף, עד אוקטובר 2019, עבירות ירי שבוצעו על ידי שוטרים הפועלים בשטחי הגדה המערבית ואף כפופים למפקד הצבאי, 
לא טופלו על ידי הפרקליטות הצבאית, אלא נחקרו בנפרד על ידי המחלקה לחקירות שוטרים.18 על כן, הנתונים המובאים 
כאן אינם כוללים את כלל התלונות הנוגעות לעבירות אנשי כוחות הביטחון הישראלים כלפי פלסטינים בשנים אלו.  

בפגישה שקיים יש דין עם מפקד היחידה הארצית לחקירות מבצעיות במצ"ח )יאל"ם( ב-29.5.2017, נמסר לנציגי הארגון כי לפלסטינים שנפגעו מעבירות של חיילים יש   14
שלוש דרכים להגיש תלונה: בעזרת ארגונים מתווכים, באמצעות פנייה למת"קים או דרך המוקד הטלפוני של היאל"ם.

להרחבה: יש דין, יורים ומורחים: כשלים בבדיקת תלונות על הרג ופציעה של פלסטינים ב'הפגנות השיבה' ברצועת עזה והשימוש במנגנון לבירור עובדתי ככלי למניעת   15
חקירה והעמדה לדין של חיילים )נובמבר 2020(.

מנגנון הבירור המטכ"לי הוא גוף שהוקם במהלך המבצע הצבאי בעזה בקיץ 2014 )מבצע “צוק איתן"( על מנת לבצע בדיקה מקדמית של אירועים חריגים שאירעו במהלך   16
הלחימה, ומאז משמש מנגנון קבוע לבדיקת תלונות וחשדות להפרה של דיני הלחימה. הבדיקה המקדמית איננה חקירה פלילית וממצאיה מועברים לפרקליט הצבאי הראשי 

)פצ"ר(, שהוא בעל הסמכות הבלעדית להחליט אם לפתוח בחקירה פלילית של האירוע. להרחבה ראו: שם. 
נכון לאפריל 2021 מתוך 237 אירועי מוות שהובאו לבדיקת מנגנון הבירור המטכ"לי, 140 עדיין בבדיקה או בחקירה, 95 נסגרו ללא חקירה וכתב אישום אחד הוגש בעקבות   17

הריגתו של הנער עות'מאן ראמי ג'ואד חילס. יש דין, יורים ומורחים - נתונים עדכניים )אפריל 2021(.
המחלקה לחקירות שוטרים לבצלם, מענה לבקשה על פי חוק חופש המידע, 30.1.2022.  18

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/KillingTime2020/Killing+Time_HEB.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/KillingTime2020/Killing+Time_HEB.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/KillingTime2020/Killing+Time_HEB.pdf
https://www.yesh-din.org/%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2021/
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פערים בדיווח בנוגע לתלונות פלסטינים מטעם הצבא ומשרד המשפטים 

בשנים האחרונות יש דין זיהה ירידה משמעותית במספר התלונות עליהן דיווח הצבא במענה לבקשות על פי חוק חופש 
המידע. לשם השוואה, בין השנים 2018-2016 ממוצע התלונות עליהן דיווח הצבא עמד על 243 תלונות לשנה, לעומת זאת 

בשנת 2019 הצבא דיווח כי הגיעו לידיו 77 תלונות בלבד, צניחה של כמעט 70% בממוצע מספר התלונות. 

בעקבות חשד כי כלל התלונות לא הועברו לידיעת הארגון מידי הצבא, פנה יש דין ישירות למשרד המשפטים האמון על 
על מנת לברר כמה תלונות שעניינן חשד  לפרקליטות הצבאית,  הגורמים המעביר תלונות  יחידת המבת"ן, שהינו אחד 
לעבירות חיילים כלפי פלסטינים אכן הועברו מהמבת"ן )הפועלת כיחידה בתוך משרד המשפטים( לצבא. במענה לפניית 
יש דין, נחשף פער משמעותי בין מספר התלונות עליהן דיווח הצבא שאותן קיבל ממשרד המשפטים לבין מספר התלונות 

עליהן דיווח משרד המשפטים שהעביר לצבא בשנים 2019-2016. 

פלסטינים,  כלפי  עבירות  חשד לביצוע  עלה  בהן  המבת"ן,  מן  תלונות  הועברו  לצבא  כי  החשש  עולה  הללו  הפערים  מן 
שהפרקליטות הצבאית מעולם לא טיפלה בהן. לחילופין ייתכן כי על אף המענה שניתן ליש דין, מן המבת"ן לא הועברו לצבא 

תלונות בהן עלה חשד לביצוע עבירות אלימות על ידי חיילים. 

ידי  במענה מטעם משרד המשפטים מיולי 2020 נכתב כי "נמצא פער בין הדיווחים שהועברו לפרקליטות הצבאית על 
היחידה לבירור תלונות נחקרים לבין הדיווחים שהתקבלו אצלם".19 במענה מטעם הצבא מיום 3 במאי 2021 בנוגע לעבירות 
חיילים כלפי פלסטינים ורכושם לשנת 2020, מספר התלונות עליהן דווח כי הגיעו מהמבת"ן זינק ל-99. מדובר ככל הנראה 

בתלונות משנים קודמות אשר לא הועברו קודם לכן ועודכנו רק לאחר פניית יש דין למשרד המשפטים.

משרד המשפטים - הממונה על העמדת מידע לציבור ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש המידע, 22.8.2020.  19

נתוני הצבא מול משרד המשפטים
מספר התלונות שהועברו על ידי 

המבת"ן לצבא על פי נתוני הצבא
מספר התלונות שהועברו על ידי המבת"ן 

לצבא על פי נתוני משרד המשפטים

2016

55

73

2018

63

5
2019

65

3
2017

76

26
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סוגי עבירות שבהם עסקו התלונות
מתוך 273 התלונות שהוגשו לפרקליטות הצבאית בשנים 2020-2019, 70 תלונות נגעו לאירועי ירי, 54% מתוכם 
)38 אירועים( הובילו להרג של פלסטינים. 180 תלונות נוספות נגעו לשימוש באלימות מצד חיילים, 57 תלונות עניינן 

חשד לעבירות רכוש )ביזה או פגיעה ברכוש( ו-22 תלונות נוספות עסקו באירועים אחרים.20 

לגבי האירועים הנספרים על ידי הצבא בקטגוריה "תלונות נוספות" )אירוע אחר(, נמסר בעבר ליש דין כי היא כוללת "אירועים 
שאינם נכנסים לקטגוריות האחרות, לדוגמה, חייל שהתבטא באופן שאינו תואם את ערכי צה"ל או שבהתנהגותו נפל פגם 
ערכי".21 חוק השיפוט הצבאי )להלן חש"ץ( כולל שלושה סעיפי עבירה כלליים למדי המאפשרים להעמיד לדין חייל בגין התנהגות 
מבישה )סעיף 129 לחש"ץ( או בגין התנהגות בלתי הולמת )סעיף 130 לחש"ץ( כאשר מדובר בחייל בדרגת סמל ומעלה, וכן 
בעבירה של חריגה מסמכות )סעיף 68 לחש"ץ(. במקרים רבים של העמדה לדין של חיילים בעבירות נגד פלסטינים נעשה 
שימוש בעבירות של התנהגות בלתי הולמת או חריגה מסמכות מצד התביעה הצבאית, לעתים כתוספת לעבירה או עבירות 
אחרות שבהן הואשם החייל ולעתים כעבירה יחידה בכתב האישום – פעמים רבות במסגרת חתימה על הסדר טיעון עם נאשמים 

והפחתה בחומרת האישומים נגדם.22

ג  |  חקירות

1. חקירת עבירות חיילים שפגעו בפלסטינים
מה עלה בגורל 273 התלונות שהועברו לפרקליטות בשנים 2020-2019

בשונה מתלונות המוגשות למשטרה בעקבות חשד לעבירות של אזרחים, תלונות שמופנות לפרקליטות הצבאית בחשד לעבירות 
חיילים אינן מובילות בהכרח לפתיחה בחקירה. על פי מדיניות החקירות של מערכת אכיפת החוק הצבאית, חקירה פלילית 
תיפתח באופן מיידי רק כאשר מדובר בחשד לעבירה שהתבצעה שלא במסגרת פעילות מבצעית, או כאשר לא ניתן להצדיק 
את ביצועה במסגרת פעילות מבצעית, למשל חשד לעבירת ביזה או התעללות בעצור. בעקבות עתירה לבג"ץ שהגישו ארגון 
בצלם והאגודה לזכויות האזרח,23 ב-2011 נקבע כי גם כל מקרה מוות של פלסטיני כתוצאה מפעילות חיילים בגדה המערבית 
מחייב את הפרקליטות הצבאית להורות על פתיחה מיידית בחקירה פלילית )ללא בדיקה מקדימה(, למעט במקרים בהם ההרג 

התרחש במהלך פעילות בעלת "אופי לחימתי של ממש".24

בכל שאר המקרים רשאית הפרקליטות הצבאית להורות על סגירת תיק התלונה ללא בדיקה נוספת וללא קיום חקירה פלילית 
)למשל במקרים שבהם הפרקליטות קובעת שמהדיווח הראשוני לא עלה חשד לביצוע עבירה פלילית או אם מתברר שהחשד 
אינו מופנה כלפי חיילים(, או על קיום הליך של בירור עובדתי שבסופו תתקבל החלטה אם לפתוח בחקירה פלילית או לסגור 

את התיק ללא פתיחה בחקירה כזו.

סך התלונות בחלוקה זו מגיע ליותר מ-273, כיוון שיש תלונות הנוגעות ליותר מסוג עבירה אחד. להלן פירוט הנתונים המלא שהועבר ליש דין: ב-2019 נמסרו 36 דיווחים   20
בחשד לעבירות ירי, מתוכם 20 התרחשו בגדה המערבית ו-16 ברצועת עזה; 35 דיווחים עסקו בחשד לעבירות אלימות, 32 בגדה המערבית ו-3 ברצועת עזה; 4 דיווחים 
עסקו בחשד לביזה, כולם בגדה המערבית; 10 דיווחים עסקו בחשד לגרימת נזק לרכוש, 5 ברצועת עזה ו-5 בגדה המערבית; 21 דיווחים נגעו לעבירות אחרות, 3 מתוכם 
בגדה המערבית ו-18 ברצועת עזה. ב-2020 הועברו 34 דיווחים בחשד לעבירות ירי, מתוכם 33 התרחשו בגדה המערבית ו-1 התרחש ברצועת עזה; 145 דיווחים עסקו 
בחשד לעבירות אלימות, מתוכם 143 בגדה המערבית; 19 דיווחים עסקו בחשד לביזה, כולם בגדה המערבית; 24 דיווחים עסקו בחשד לגרימת נזק לרכוש, מתוכם 22 

התרחשו בגדה המערבית; ותלונה אחת נגעה לעבירה אחרת שהתרחשה בגדה המערבית.
דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 21.7.2014.   21

הנחיות התביעה הצבאית הראשית מגדירות את עבירת התנהגות שאינה הולמת כ"רקמה פתוחה" המותירה “כר נרחב לפרשנות וליציקת תוכן". הנחיות אלו מגדירות את   22
המבחנים להאשמת חייל בעבירה זו ומפרטות את המקרים שבהם יש להוסיף לעבירות שבגינן מועמדים חיילים לדין גם התנהגות שאינה הולמת כעבירה נלווית. באשר 
להגשת כתבי אישום בעבירה של התנהגות שאינה הולמת בלבד, מציינת התביעה הצבאית במעורפל כי יש להתייחס למתאם שבין חומרת העבירה שבה נחשד חייל 
לבין המרחב המתאים לטיפול בה – משמעתי או פלילי – זאת לאור פסיקת בג"ץ בעתירה מס' 7195/08 )אבו רחמה ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי ואח'(, שיש דין היה 
שותף להגשתה ביחד עם ארגוני זכויות אדם נוספים, שקבעה כי ההחלטה להעמיד לדין חייל שירה בעצור כפות ומכוסה עיניים באשמת התנהגות שאינה הולמת בלבד 
לוקה בחוסר סבירות קיצוני. ראו הנחיה מס' 2.19 של התביעה הצבאית הראשית באתר הפרקליטות הצבאית. באשר לשימוש בסעיף חריגה מסמכות, ראו בדף נתונים זה, 
כתבי אישום שהוגשו בשנים 2020-2019 ביחס לחקירות משנים אלה: בשני מקרי ירי שונים אשר הובילו להריגתם של פלסטינים בעזה, הוגשו כתבי אישום נגד חיילים 

בעבירה של חריגה מסמכות עד כדי סיכון חיים או בריאות )סעיף 72 לחש"צ(, עבירה מינורית בהתחשב בנסיבות החמורות של המקרים.
בג"ץ 9594/03, בצלם – מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי. פסק דין מיום 21.8.2011. לקריאת העתירה ולמידע   23

נוסף על השינוי במדיניות החקירות שבוצע בעקבותיה, ראו באתר האגודה לזכויות האזרח. ביקור אחרון באתר: 13.12.2021. 
הוועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום 31 במאי 2010 – ועדת טירקל, דו"ח שני: הבדיקה והחקירה של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על פי   24

המשפט הבינלאומי )פברואר 2013( ]להלן דו"ח טירקל ב'[, עמ' 275-272; 319-318. 

https://www.idf.il/media/xkvhw0gt/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94-219-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%AA-
https://www.idf.il/media/xkvhw0gt/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94-219-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%AA-
https://law.acri.org.il/he/1721
https://law.acri.org.il/he/1721
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/alternatefiles/he/turkel_heb_b1and2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/alternatefiles/he/turkel_heb_b1and2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/alternatefiles/he/turkel_heb_b1and2.pdf
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פתיחה מיידית בחקירה ב-8% מהתיקים בלבד

בשנים 2020-2019 הורתה הפרקליטות הצבאית על פתיחה מיידית בחקירה פלילית ב-22 מהתלונות שהגיעו אליה 
)8% מכלל 273 התלונות בשנים אלה(. ב-221 מקרים )81% מכלל התלונות בשנים אלה( הורתה הפרקליטות על קיום 
בירור עובדתי מקדים לפני קבלת החלטה אם להורות על פתיחה בחקירה פלילית, מתוכם 23 היו אירועים שבהם חיילים הרגו 
פלסטינים ועל כן היה על הפרקליטות הצבאית להורות על פתיחה בחקירה מיידית ללא בירור מקדים )במהלך תקופה זו התקבלו 
38 תלונות הנוגעות להריגתם של פלסטינים(. ב-30 מקרים )11% מכלל התלונות שהתקבלו( הורתה הפרקליטות לסגור את 

תיק התלונה ללא כל הליך בירור וללא פתיחה בחקירה פלילית.25 

תיקים רבים שהועברו לבירור עובדתי מקדים לפני קבלת החלטה אם להורות על פתיחה בחקירה פלילית או לא, נותרו בשלבי 
בירור זמן ממושך; ככל הידוע ליש דין, בסך הכל, 73 תיקים מתוך 273 תלונות שהוגשו בשנים 2020-2019 מצויים עדיין בבירור 
עובדתי וטרם התקבלה החלטה אם לפתוח בחקירה או לא; על פי תשובות הצבא מאפריל 2020, טרם התקבלה החלטה לגבי 
23 מתוך 63 התיקים שהועברו לבירור עובדתי במהלך 2019, ומתשובת הצבא ממאי 2021, 50 מתוך 158 התיקים שהועברו 

לבירור העובדתי היו עוד בשלבי טיפול וטרם התקבלה בהם החלטה. 

72% מהתלונות שבהן התקבלה החלטה נסגרו ללא חקירה פלילית

בסך הכל, מתוך 273 התלונות בנוגע לעבירות חיילים נגד פלסטינים ורכושם שהועברו לפרקליטות הצבאית בשנים 
2020-2019 והטיפול בהן הסתיים, ב-28% בלבד )56 תיקים( נפתחה חקירה פלילית:26

בנוסף ל-22 התלונות )כולם בנוגע לאירועים שהתרחשו בגדה המערבית( שהובילו לפתיחה מיידית בחקירה, 34 חקירות נוספות 
נפתחו לאחר בירור עובדתי שעליו הורתה הפרקליטות הצבאית. ב-114 מקרים הוביל הבירור העובדתי להחלטה לסגור את 

התיק מבלי לפתוח בחקירה.27 

נכון למאי 2021 נסגרו ללא חקירה פלילית 144 מתוך 200 )72%( התלונות אשר הועברו לצבא במהלך 2020-2019 
שהטיפול בהם הסתיים והתקבלה בהם החלטה. 

ב-29 מקרים נסגר התיק באופן מיידי, תלונה נוספת שהתקבלה בשנת 2020, הופנתה לטיפול “במישור הפיקודי", תלונה זו לא הועברה לחקירה פלילית ולכן לאורך מסמך   25
זה תלונה זו מופיעה בנתונים בדבר תיקים שנסגרו ללא חקירה פלילית. דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 22.06.2021.

26 דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 13.05.2020, סעיף 3; דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 03.05.2021, סעיף 3. 
שני מקרים מסך 114 התיקים שנסגרו ללא חקירה הועברו “לטיפול במישור הפיקודי". דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 7.4.2020; דובר   27

צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 3.5.2021.

החלטת הפרקליטות הצבאית ב-273 תלונות של פלסטינים שהוגשו ב-2019 – 2020

8% 11% 81%
221 העברה 

לבירור 
עובדתי

 30 סגירת
התיק באופן 
מיידי

22 פתיחה 
מיידית 

בחקירה

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%93%D7%9F+%D7%90%D7%95%D7%90%D7%9F+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A0%D7%92%D7%93+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%9D+%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA+2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/FOIA__statistics2019_timeframe_ANSWER_13.5.2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/FOIA__statistics2019_timeframe_ANSWER_13.5.2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/FOIA__statistics2019_ANSWER_7.4.20.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/FOIA__statistics2019_ANSWER_7.4.20.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%93%D7%9F+%D7%90%D7%95%D7%90%D7%9F+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A0%D7%92%D7%93+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%9D+%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA+2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%93%D7%9F+%D7%90%D7%95%D7%90%D7%9F+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A0%D7%92%D7%93+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%9D+%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA+2020.pdf
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72%
)144 תלונות(

נסגרו ללא 
חקירה

28%
)56 תלונות(

הובילו לפתיחה 
בחקירה 200

תלונות
על פגיעת חיילים 

בפלסטינים או 
ברכושם שהטיפול 

בהן הסתיים

2. שיעור חקירות מצ"ח ב-2020-2019
מספר חקירות נמוך 

בסך הכל נפתחו 56 חקירות בעקבות תלונות שהוגשו בשנים 2020-2019, )כאמור, 73 תיקים עודם בבדיקה וטרם הוחלט 
נתוני 2020-2019 מעידים על צניחה של 26% במספר החקירות הפליליות שנפתחו בחשד  אם לפתוח בחקירה בעניינם(. 
לעבירות של חיילים כלפי פלסטינים בהשוואה למספר החקירות שנפתחו בשנתיים הקודמות; ב-2020-2019 נפתחו בסך הכל 
69 חקירות, כולל חקירות שנפתחו בעקבות תלונות שהוגשו בשנים קודמות, זאת לעומת 93 חקירות שנפתחו ב-2018-2017, 

כולל כאלו שנפתחו בעקבות תלונות משנים קודמות. 

ב-2019 פתחה מצ"ח בחקירה של 27 אירועים בלבד בהם עלה החשד לפגיעה בפלסטינים )כולל 5 חקירות שנפתחו בעקבות 
בגדה המערבית;  בנוגע למקרים שאירעו  והיתר  עזה  ברצועת  בנוגע למקרה  קודמות(. אחת מתוכן  תלונות שהוגשו בשנים 
בגדה  למקרים שאירעו  בנוגע  כולם  בפלסטינים  לפגיעה  עלה החשד  בהם  אירועים   42 בחקירה של  מצ"ח  ב-2020 פתחה 

המערבית )כולל 8 חקירות שנפתחו בעקבות תלונות משנים קודמות(.

השיעור הנמוך של מספר החקירות הפליליות שנפתחו בחשד לפגיעה של חיילים בפלסטינים בשנתיים האחרונות 
מבטא מגמה של ירידה עקבית במספר החקירות שנפתחו בהשוואה לשנים קודמות: בחמש השנים שקדמו לשנת 
2019 נפתחו מדי שנה 117 חקירות בממוצע.28 לשם ההשוואה, בעשור שבין 2015-2005, נפתחו מדי שנה בממוצע 203 

חקירות פליליות בחשד לעבירות חיילים נגד פלסטינים או רכושם. 

יש דין פירסם בסיומה של כל אחת מהשנים האלה דף נתונים מפורט בנוגע למספר התלונות, החקירות וכתבי האישום נגד חיילים החשודים בפגיעה בפלסטינים באותה   28
שנה. למידע מפורט, נתונים וניתוח יש דין בנוגע לשנים אלה ראו: יש דין, אכיפת החוק על חיילים החשודים בפגיעה בפלסטינים )דצמבר 2015, ינואר 2017, מארס 2018 

נובמבר 2019(.

https://www.yesh-din.org/%d7%93%d7%a3-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%a5-2018-%d7%90%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%a6%d7%94%d7%9c-%d7%94/
https://www.yesh-din.org/%d7%93%d7%a3-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%a5-2018-%d7%90%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%a6%d7%94%d7%9c-%d7%94/
https://www.yesh-din.org/%d7%93%d7%a3-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2016-%d7%90%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%a6%d7%94%d7%9c/
https://www.yesh-din.org/%d7%93%d7%a3-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2016-%d7%90%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%a6%d7%94%d7%9c/
https://www.yesh-din.org/%d7%93%d7%a3-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2015-%d7%90%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%a6%d7%94-2/
https://www.yesh-din.org/%d7%93%d7%a3-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2015-%d7%90%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%a6%d7%94-2/
https://www.yesh-din.org/nov2019_soldiers_law_enforcement_data/
https://www.yesh-din.org/nov2019_soldiers_law_enforcement_data/
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קשה לקבוע אם הירידה במספר החקירות הפליליות התרחשה על רקע ירידה גם במספר התלונות שהובאו לידיעת רשויות 
אכיפת החוק בצבא בשנים אלה. הקושי נובע משינוי שביצעה מערכת אכיפת החוק הצבאית באופן הגשת התלונות וספירתן 
החל מ-2014: עד לשנה זו תלונות היו מוגשות ישירות למצ"ח ואילו החל מ-2014 פנה הצבא לארגוני זכויות אדם, וביניהם ליש 
דין, בבקשה למסור דיווחים הנוגעים לעבירות של חיילים כלפי פלסטינים ישירות לפרקליטות הצבאית, ולא למצ"ח.29 כתוצאה 
משינוי השיטה, הנתונים בעניין מספר התלונות שהוגשו היו לא עקביים בשנים הראשונות לאחר השינוי ונמסרו נתונים כפולים 
ולעתים מעורפלים באשר למספר התלונות שנמסרו לפרקליטות הצבאית ולמצ"ח. בנוסף, כאמור, מהדיווח על מספר התלונות 
שהתקבלו בצבא הושמטו תלונות שעברו )או שלא עברו( מהמבת"ן ודבר הגשתן נחשף רק לאחר בירור עם משרד המשפטים.30 

הדבר מעורר תהיות לגבי יכולתו של הצבא לעקוב ולדווח על מספרן האמיתי של התלונות שהוגשו.

אין בידי יש דין מידע מספק כדי לקבוע את הסיבה לירידה החדה בהיקף החקירות, אך סקירה של השנים האחרונות בהשוואה 
לשנים קודמות מעלה את האפשרות כי זוהי תוצאה של שינוי מדיניות, כלומר העלאה מכוונת של רף הפתיחה בחקירה או 

לחלופין מחסור במשאבים שהביא לצניחה של 76.6% במספר החקירות בשנים 2020-2017 לעומת השנים 2016-2013. 

לידיעת רשויות אכיפת החוק  לעיל, בשנים 2020-2019 72% מהתלונות על פגיעה בפלסטינים שהובאו  כך, כאמור  או  כך 
ושהתקבלה בהן החלטה נסגרו. בנוסף, רק 28% מהתלונות בהן התקבלה החלטה הובילו לפתיחה בחקירה פלילית שנועדה 
לברר את התלונה ולבדוק את החשדות שעלו ממנה; כך עלה גם מנתוני 2018-2017 אז נסגרו 80% מהתלונות ללא פתיחה 

בחקירה.31

3. סוגי עבירות שבהם עסקו החקירות
כאמור לעיל, על פי נתוני הצבא ב-2020-2019 נפתחו בסך הכל 69 תיקי חקירה )מהם 13 חקירות הקשורות לתלונות משנים 
קודמות( הנחלקים לשתי קבוצות עבירה עיקריות וחופפות – ירי ואלימות כלפי פלסטינים: 29 חקירות עסקו באירועי ירי, מתוכן 
13 הובילו להרג של אדם; ו-28 חקירות נפתחו בחשד לשימוש באלימות מצד חיילים. בנוסף נחקרו 17 תיקים שעניינם חשד 
לעבירות רכוש )5 מקרים של ביזה ו-12 מקרים של גרימת נזק לרכוש(, מקרה אחד נחקר שעניינו עמידה מנגד32 ו-2 חקירות 

נוספות שנכללו בקטגוריית "אחר".33 

מדיניות זו נועדה לכאורה לקצר הליכים וליידע את הפרקליטות הצבאית – שהיא כאמור הגוף המורה על פתיחה בחקירה בחלק ניכר מהמקרים – בדבר אירועי פגיעה   29
בפלסטינים כבר עם מסירת הדיווח הראשוני על כך. אלא שמדיניות זו מרחיקה עוד יותר את הפלסטינים נפגעי העבירות מהאפשרות להגיש תלונות ישירות לגוף החוקר, 
ומקבעת את התלות שלהם בגורמים מתווכים, שכן הפרקליטות הצבאית אינה גוף הנגיש לפלסטיני מהשורה. עוד על שינוי מדיניות זה והבעיות הנגזרות ממנו ראו: יש 

דין, אכיפת החוק על חיילים החשודים בפגיעה בפלסטינים – סיכום נתוני 2014 )דצמבר 2015(.
ראו עמוד 6: פערים בדיווח בנוגע לתלונות פלסטינים מטעם הצבא ומשרד המשפטים.  30

בעשור האחרון צומצם באופן משמעותי מספר התקנים במשטרה הצבאית החוקרת, דו"ח מבקר המדינה ממאי 2019 שבחן את פעילות מצ"ח מצא כי מספר אנשי הקבע   31
ביחידה כולה קוצץ בכ-30%. ייתכן כי מכאן נובע מספרם הנמוך יחסית של חקירות פליליות שנפתחו נגד חיילים בחשד שפגעו בפלסטינים בשנים האחרונות. מבקר 

המדינה, דו"ח שנתי 69ב' )2019(, עמ' 2310-2307. 
המונח עמידה מנגד מתייחס לאירועים שבהם חיילים עדים לביצוע עבירות אלימות של אזרחים ישראלים כלפי פלסטינים או רכושם ואינם עושים דבר כדי למנוע את   32
הפגיעה במהלך האירוע או לעכב ולעצור את הפוגעים. להרחבה: יש דין, עומדים מנגד - תפקודם של חיילי צה"ל בעת ביצוען של עבירות מצד אזרחים ישראלים הפוגעים 

בפלסטינים בשטחי הגדה המערבית )יוני 2015(.
חלק מהחקירות כללו חשדות ליותר מסוג עבירה אחד, לכן סך החקירות בחלוקה זו מגיע ליותר מ-69, סך החקירות שנפתחו ב-2020-2019.  33

חקירות מצ"ח בחשד לפגיעה בפלסטינים או ברכושם, 2020-2013*

2018

50

2020

42
2017

43
2019
27

2016

78

2015

186

2014

229

2013

199

*כולל חקירות שנפתחו בעקבות תלונות שהוגשו בשנים קודמות

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%93%D7%A6%D7%9E+2015/Law+enforcment_IDF_Decmber+2015_Hebrew.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%93%D7%A6%D7%9E+2015/Law+enforcment_IDF_Decmber+2015_Hebrew.pdf
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/194.aspx
http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Omdim%20Mineged_Heb.pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Omdim%20Mineged_Heb.pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Omdim%20Mineged_Heb.pdf
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אי יישום מדיניות החקירות - לא כל מקרי המוות נחקרים 

למרות שמדיניות החקירות הרשמית של הצבא קובעת כי חקירה מיידית )ללא תנאי או בירור כלשהו( תיפתח בכל מקרה 
שבו כוחות הביטחון הישראליים הורגים תושבים פלסטינים בגדה המערבית למעט במקרים "בעלי אופי לחימתי של ממש",34 
מהנתונים שהגיעו לידי יש דין עולה כי הצבא לא חקר את מרבית האירועים בהם נהרגו תושבים פלסטינים בידי כוחות הביטחון 

הישראליים ונראה כי בפועל ההחלטה לפתוח בחקירה גם במקרי מוות רחוקה מלהיות אוטומטית או מיידית. 

על פי נתונים שפרסם משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים )OCHA(, בשנים 2019 ו-2020 כוחות הביטחון הישראליים 
הרגו 167 פלסטינים בשטחים הכבושים, מתוכם 53 פלסטינים נהרגו בגדה המערבית )כולל מזרח ירושלים(.35 על 
כוחות הביטחון  בידי  פי הנתונים שהעביר הצבא, בשנים אלו הוגשו 38 תלונות הנוגעות להריגתם של פלסטינים 
הישראליים ואולם רק 16 תלונות הובילו לפתיחה בחקירה )15 מתוכן נפתחו באופן מיידי וחקירה אחת נפתחה לאחר 

בירור עובדתי(. 

בשנים האחרונות אימץ הצבא פרשנות מרחיבה מאוד למונח שמעולם לא הוגדר במדויק "אופי לחימתי של ממש", עמימות 
ומשמשת במקרים רבים את הפרקליטות  ישראליים  חיילים  בידי  ללגיטימציה של מקרי הרג של פלסטינים  המושג תורמת 
הצבאית כדי להימנע מפתיחה בחקירה פלילית נגד חיילים, גם במקרים של ירי שהוביל למוות. מניסיון יש דין בייצוג של נפגעים 
פלסטינים עולה כי תלונות רבות הנוגעות לאירועים שהתרחשו במובהק בתוך מסגרת של אכיפת חוק, כמו אירועי "הפרות סדר" 
או "התפרעות במחסומים" כפי שהם מכונים על ידי הצבא, נסגרות ללא פתיחה בחקירה – גם כאשר הובילו להרג של תושבים 
חפים מפשע. זאת בניגוד מובהק למדיניות החקירות שהצבא עצמו הצהיר עליה, שבה נכתב במפורש כי "]...[ ככלל, כל מקרה 
בו ייהרג אזרח מעתה ואילך, כתוצאה מפעולה של כוחות צה"ל באיו"ש יביא לפתיחה מיידית בחקירת מצ"ח. )דוגמת אירועים 

של מוות אגב הפרות סדר ואירועי התפרעות במחסומים(".36 

מהנתונים לעיל עולה כי למרות שעיקר הפעילות המבצעית בגדה המערבית איננה פעילות בעלת "אופי לחימתי של ממש" 
אלא פעילות הנעשית במסגרת של אכיפת חוק, הצבא איננו חוקר את כלל האירועים המובילים למותו של אדם כתוצאה מירי 
או אלימות חיילים, וגם כאשר מוגשות תלונות הנוגעות למקרי הרג של פלסטינים בידי כוחות הביטחון הישראליים, רבות מהן 

נסגרות ללא קיום חקירה בעניינן. 

מדיניות החקירות לוקה בחסר: אי פתיחה בחקירה במקרי ירי שגרמו פציעה קשה

על פי נתוני משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים )OCHA(, בשנים 2020-2019 אירועי ירי של כוחות הביטחון הישראליים 
בנוגע  תלונות   32 הוגשו   2020-2019 בשנים  הצבא,  נתוני  פי  על  המערבית.37  בגדה  פלסטינים   276 של  לפציעתם  הובילו 
לאירועי ירי של חיילים שלא הובילו למותו של אדם, 9 מתוכם בנוגע לאירועי ירי שהתרחשו ברצועת עזה והיתר בנוגע לאירועים 
שהתרחשו בגדה המערבית. רק 17 מהתלונות הובילו לפתיחה בחקירה של אירועי ירי והיתר נסגרו ללא חקירה. מדיניות חקירות 
זו, שאינה מחייבת את הצבא לפתוח בחקירה מיידית במקרי ירי שלא גרמו למותו של אדם, מובילה לכך שמקרי ירי רבים כלל 

אינם נחקרים, או שחקירה בעניינם נפתחת כעבור זמן רב. זאת, גם במקרים שהובילו לפציעה קשה ונזק בלתי הפיך.

ניסיון יש דין בייצוג נפגעי עבירה פלסטינים מלמד כי לא פעם במקרים חמורים שבהם נגרמה פציעה קשה של פלסטינים, שברור 
כי לא היו מעורבים בלחימה ולא סיכנו את חייהם של חיילים, הצבא הסתפק בעריכת בירור מקדים על מנת לברר חשדות 
לשימוש בלתי חוקי או בניגוד להוראות השימוש בנשק, תוך הימנעות מפתיחה בחקירה פלילית. זאת אף שמטרתו של הבירור 

המקדים היא )בין היתר( לאסוף מידע שיסייע לחקירה פוטנציאלית, ולא לבוא במקומה או לבטל את הצורך בקיומה.

ראו: ה"ש 24.  34
להרחבה ראו: מסד הנתונים בעניין הגנה על האזרחים בניהול משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים. ביקור אחרון באתר: 13.12.2021.  35

בג"ץ 9594/03, בצלם ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי ואח', הודעת עדכון מטעם המשיב, 4.4.2011.  36
מסד הנתונים בעניין הגנה על האזרחים בניהול משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים. ביקור אחרון באתר: 13.12.2021.  37

https://www.ochaopt.org/data/casualties
https://www.ochaopt.org/data/casualties
https://www.ochaopt.org/data/casualties
https://www.ochaopt.org/data/casualties
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תיק יש דין 4485/19

נגד חסימת הכביש מהכפר לשכם בעקבות הרחבת  ביום שישי, 12.7.2019, התקיימה בכפר קדום ההפגנה השבועית 
ההתנחלות הסמוכה קדומים. בסביבות השעה 14:20 חייל פתח באש חיה שהובילה לפגיעה בראשו של ע.ר, בן ה-9, שעה 
שעמד בפתח בית, מאתיים מטרים לפחות ממוקד ההפגנה. לאחר שנורה פונה הילד מחוסר הכרה לבית החולים בשכם 
שם עבר ניתוח מורכב בראשו. לאחר מכן הועבר לטיפול נמרץ בבית החולים ספרא שבתל השומר בעודו מורדם ומונשם. 
מאז, שוחרר ע.ר לבית הוריו עם פגיעה מוחית קשה, הוא נותר משותק, חסר היכולת לדבר וזקוק לסיעוד אינטנסיבי. בעקבות 
האירוע הגיש יש דין תלונה ביום ה-8.9.2019 בשם אביו של הילד. בינואר 2020, ארבעה חודשים לאחר האירוע הודיעה 
הפרקליטות הצבאית על פתיחת חקירת מצ"ח בעניין. עיכוב ממושך זה פוגע בסופו של דבר ביכולת להגיע לחקר 
האמת ולהעמיד לדין את האחראים לירי. בתאריך ה-13.1.2022 נמסר ליש דין מטעם הפרקליטות לעניינים מבצעיים כי 

תיק החקירה נסגר ללא נקיטה בצעדים משפטיים כנגד כל גורם צבאי.

עמדת יש דין היא כי יש מקום להורות על פתיחה בחקירה מיידית בכל מקרה שבו נגרם נזק גוף מירי חיילים למעט 
כי ההבחנה  היתר  בין  דין  יש  ב-18.8.2016, טען  במקרים חריגים בלבד. במכתב ששלח הארגון לפרקליט הצבאי הראשי 
המלאכותית הקיימת כיום, בין חובת החקירה במקרי מוות לבין מקרים שבהם ירי או פעילות צבאית אחרת גרמו "רק" לפציעה 
של אזרח בנסיבות שאינן לחימה ממש אינה יכולה לעמוד במבחן ההיגיון. הניסיון מראה כי לעיתים ההבדל בין גרימת פציעה 
לגרימת מוות הוא מקרי ותלוי נסיבות ומזל – בחלק מהמקרים הפציעה הובילה כעבור זמן למוות - ובכל מקרה הבדל זה אינו 
משליך על שאלת החוקיות של התנהגות החיילים הפוגעים. לפיכך נדרש הפרקליט הצבאי הראשי להורות על שינוי מדיניות 
והשינוי  לא התקבלה,  זו  דרישה  בחקירה.  מיידית  לפתיחה  מביאים  מוות  מקרי  רק  לפיה  בצבא,  הנהוגה  בחקירה  הפתיחה 

המבוקש במדיניות לא התרחש עד היום.

38%
ירי

36%
אלימות

22%
רכוש וביזה

4% אחר

69 חקירות מצ“ח שנפתחו ב-2020-2019, 
בחלוקה לפי סוגי עבירה:

21%
מכלל החקירות 

מקרי מוות
)16 תיקים(

69 חקירות מצ"ח שנפתחו ב-2019-2020
בחלוקה לפי סוגי עבירה:

38% ירי )21% מכלל החקירות מקרי מוות 16 תיקים(
36% אלימות

22% עבירות רכוש
4% אחר
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ד  |  כתבי אישום 

1. כתבי אישום שהוגשו בעקבות חקירות שנפתחו בשנים 2020-2019
לדין; רק חמישה תיקי חקירה שנפתחו ב-2020-2019 הניבו  ומהחקירות מוביל להעמדה  זניח מהתלונות  שיעור 

כתבי אישום

ככל שידוע ליש דין, מתוך כלל החקירות שנפתחו בשנת 2019, ארבעה תיקי חקירה נסגרו ללא הגשת כתבי אישום )14.8%(, 
שלוש חקירות הובילו להגשת כתבי אישום )11%( ויתר תיקי החקירה מצויים בשלבי טיפול )נכון לאפריל 2020(. מתוך כלל 
תיקי החקירה שנפתחו בשנת 2020, תיק חקירה אחד שנפתח בעקבות אירוע ירי שהוביל למותו של פלסטיני, נסגר ללא הגשת 

כתב אישום )2.3%(, שתי חקירות הובילו להגשת כתב אישום )4.7%( ויתר התיקים מצויים בשלבי טיפול )נכון למאי 2021(.38

אחת התולדות הצפויות של מספרן הנמוך של החקירות היוצאות לפועל היא המספר הנמוך של כתבי אישום המוגשים נגד 
חיילים בחשד לעבירות כלפי פלסטינים ורכושם. למרות ההתמקדות של הצבא בחקירת התיקים החמורים דווקא – שחלקם 
ביכולתה של  ניכר  – אין שיפור  ואת טיב הראיות שנאספו  ולכן היו עשויים להעלות את רמת החקירה  נפתחו באופן מיידי 

המערכת הצבאית למצות את החקירות ולהביא להעמדה לדין של חיילים. 

בניגוד למערכת אכיפת החוק האזרחית בישראל, המערכת הצבאית אינה מספקת את עילות הסגירה של תיקי חקירה שנסגרו. 
תחת זאת, היא מסתפקת בנימוקים כלליים או אף בהודעה לקונית לפיה בתיק מסוים "הוחלט שלא לנקוט הליכים משפטיים". 
לפיכך, קשה לקבוע כמה מתיקי החקירה נסגרו מחוסר אשמה וכמה נסגרו לאחר שחוקרי מצ"ח כשלו במלאכתם לאתר 

חשודים או לאסוף ראיות מספיקות להעמדת חשודים לדין. 

תיק יש דין 4378/19 

ב-20.02.2019 לפנות בוקר פרצו חיילים לחדר השינה של מונד'ר מזהר, אדם עיוור ונכה, במהלך פלישה לצורך מעצרים 
בכפר א-דוחה. בעדותו לתחקירן יש דין, סיפר מזהר כי כלל לא ידע מי פרץ לביתו ותחילה חשב כי מדובר בגנבים. כך, עוד 
טרם שהבין במי מדובר, החל אחד החיילים להכותו נמרצות בפניו בזמן ששכב במיטתו. זאת על אף תחנוניה וזעקותיה 
של אשתו שביקשה מהחייל המכה לחדול בשל מצבו הבריאותי הקשה של בעלה הסובל מאי-ספיקת כליות וסכרת. מזהר 
סיפר בעדותו כי לאחר שחדלו להכותו הוא המשיך לדמם במשך כרבע שעה, עוד ציין כי במהלך כל הזמן שבו שהו החיילים 
בביתו, כאשר הוא מתבוסס בדמו, אף חייל לא הגיש לו סיוע רפואי כלשהו. במשך תקופה ארוכה מזהר התקשה לאכול 
בשל התקיפה שהובילה בין היתר לשברים בלסתו ובידו. בעקבות תלונה שהגיש יש דין במרץ 2019 הורה הפרקליט הצבאי 
ביוני 2019, למעלה משלושה חודשים מיום האירוע על פתיחה בחקירה פלילית. לאחר פניות חוזרות ונשנות מטעם יש דין 
בנוגע לסטטוס הטיפול בתיק, הודיעה הפרקליטות הצבאית ביום ה-03.11.2019 על סגירת תיק החקירה ללא הגשת כתבי 
אישום נגד מי מהמעורבים בהכאתו של מונד'ר. בעקבות סגירת התיק יש דין הגיש ערר בדרישה להעמיד את החייל המכה 
לדין אולם הערר נדחה. בהודעה על סגירת הערר נמסר מטעם הפרקליטות הצבאית כי התנהלותו של החייל באירוע איננה 

מצדיקה נקיטת צעדים משפטיים.

נכון ליוני 2021 רק 5 תיקים )7.2%( מתוך תיקי החקירה שנפתחו ב-2020-2019 )69 תיקים(, כולל חקירות שנפתחו 
נגד פלסטינים:  נגד נאשמים בביצוע עבירות  לכדי הגשת כתבי אישום  בעקבות תלונות משנים קודמות, הבשילו 
חקירה שנפתחה במארס 2019 בחשד לעבירות אלימות והתעללות בעצורים פלסטינים הובילה להגשת כתבי אישום נגד 6 
חיילים,39 חקירה שנפתחה באפריל 2019 בעקבות תלונה מנובמבר 402018 הובילה להגשת כתב אישום כנגד חייל בעבירה 
)המינורית( של חריגה מסמכות עד כדי סיכון חיים או בריאות,41 תיק שנפתח ב-2019 הוביל להגשת כתב אישום כנגד חייל 

ליש דין אין מידע מדויק באשר למספר תיקי החקירה שנפתחו בשנים 2020-2019 ונסגרו ללא הגשת כתבי אישום, ואולם על פי מענה רבעוני מטעם הצבא ביחס לכתבי   38
אישום ופסקי דין שעניינם עבירות חיילים נגד פלסטינים או רכושם, נכון לרבעון השלישי של שנת 2021 לא הוגשו לבתי הדין הצבאיים כתבי אישום נוספים ביחס לחקירות 

שנפתחו בשנים 2020-2019, לכן ניתן להסיק כי אחוז נכבד מהחקירות שנפתחו בשנים 2020-2019, נסגרו ללא הגשת כתבי אישום. 
39 תיק בית דין צבאי מרכז )מחוזי( 56/19 שהוגש בעקבות אירוע שבו חמישה חיילים הכו עצורים פלסטינים כאשר הם אזוקים ועיניהם מכוסות בדרכם לבסיס צבאי, 

בינואר 2019.
מרכז אל מזאן לזכויות אדם, המייצג את הפלסטיני שנורה למוות באירוע זה, דיווח כי העביר תלונה לצבא בנוגע למקרה זה בתאריך 27.11.2018. ראו הודעה לתקשורת   40
מתאריך 22.6.2020 באתר אל מיזאן: Fisherman Palestinian a of Killing Unlawful the for Sentence Derisory Given Soldier Israeli. ביקור אחרון באתר: 16.08.2021.

תיק מרכז )מחוזי( 111/20. על פי כתב האישום, החייל פתח באש לעבר קבוצת פלסטינים ללא אישור מפקדיו ובניגוד לכללי הפתיחה באש.   41

http://mezan.org/en/post/23760
http://mezan.org/en/post/23760
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בעבירה של גרימת מוות ברשלנות.42 באוקטובר 2020 הוגש כתב אישום כנגד חייל בעקבות חקירה שנפתחה במהלך 2020 
בחשד לנזק לרכושו של פלסטיני,43 ובינואר 2021 הוגשו כתבי אישום כנגד ארבעה חיילים בעקבות חקירה שנפתחה ב-2020 

בחשד לעבירות אלימות והתעללות בעצור פלסטיני בחברון 44 לאחר שתיעוד האירוע הגיע לידי מח"ט גולני.45 

לכאורה שיעור כתבי האישום מעיד על שיפור קטן לעומת שיעור כתבי האישום שהוגשו בשנים האחרונות.46 אולם, ראשית – 
מדובר עדיין במספר נמוך ביותר של העמדה לדין, ובסופו של דבר השיפור הוא זעום )5 כתבי אישום לעומת 3 בשנים -2018
2017(; ושנית - יש לבחון את הנתונים הללו על רקע הצניחה הכללית במספר התלונות עליהן דיווח הצבא,47 ובמיוחד על רקע 
המספר הנמוך של חקירות פליליות שנפתחו בצבא בחשד לעבירות חיילים כלפי פלסטינים בשנים 2020-2019. כך למשל, 
ב-2019 נפתחו 27 תיקי חקירה בלבד וב-2020 נפתחו 42 תיקי חקירה; כאמור, צניחה של 26% לעומת מספר החקירות 

שנפתחו בין השנים 2018-2017.

שיעור כתבי האישום הנמוך בתיקי חקירה העוסקים בעבירות חיילים נגד פלסטינים בולט במיוחד לנוכח המדיניות שתוארה לעיל, 
לפיה הפרקליטות הצבאית מסננת מראש את המקרים שבהם היא מחליטה לפתוח בחקירה פלילית, בעקבות זאת, תלונות 
רבות כלל אינן מובילות לפתיחה בחקירה. מבין כלל התלונות שהגיעו לפרקליטות הצבאית ב-2020-2019, ב-144 )52.7%( 
מקרים התקבלה החלטה לסגור את התיק מבלי לפתוח בחקירה. מספרן המועט של חקירות הנפתחות בעיקר על רקע 
מקרים חמורים, מוביל מטבע הדברים, לשיפור ביחס שבין מספר כתבי האישום לחקירות. יש לציין כי לעומת האופן בו משטרה 
נדרשת לאתר חשודים, לצבא קל יחסית לאתר חיילים אשר נכחו באירוע שהתרחש בזמן ובמקום ידועים, כך שניתן היה לצפות 
שמערכת אכיפת חוק ששמה לה למטרה להיאבק בעבריינות ולהגן על האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים תדע למצות את מעט 

החקירות שהיא מבצעת ולהביא את החשודים לדין בשיעורים גבוהים יותר. 

שיעור נמוך של העמדה לדין בשילוב עם המגמה הנוכחית של מיעוט בחקירות מדגים עד כמה מזערי הסיכוי של פלסטיני נפגע 
עבירה, שכבר הצליח לעבור את כל המשוכות והחסמים המונחים לפניו ממילא ולהגיש תלונה, כי חייל שעבר כלפיו עבירה יועמד 
והטיפול בהם הסתיים  2021, רק 2% מהתלונות שהגיעו לפרקליטות הצבאית בשנים 2020-2019  ליוני  נכון  לדין: 
)בפתיחה בחקירה או בסגירת תיק התלונה( הובילו להגשת כתבי אישום, 4 מתוך 200 תיקים.48 יש לציין כי תיקים רבים 
מצויים עוד בשלבי בירור, ניסיון יש דין מלמד כי הסיכויים שתיפתח חקירה אשר תניב כתב אישום לאחר זמן רב כל כך נמוכים 
מאוד כך שניתן להניח כי שיעור התיקים שהובילו להגשת כתבי אישום נמוך אף יותר היות שמאז קבלת המידע נסגרו תיקים 

נוספים ללא פתיחה בחקירה.

תיק עורף )מחוזי( 27/20. על פי כתב האישום בתאריך ה-20.3.2019 בעת שהיה בעמדה צבאית שבצומת נשאש הסמוכה לבית לחם, ירה החייל לעבר פלסטינים ששהו   42
בצומת, אחד מהם נהרג והשני נפצע קשה. 

תיק מרכז )מחוזי( 2015/20. שהוגש בעקבות אירוע שבו תועד חייל מנקב צמיגים של רכב בכפר קדום במאי 2020.   43
תיק צפון )מחוזי( 15/21, 16/21, 17/21 ו-36/21. שניים מהחיילים הורשעו בעבירות של התעללות, חייל אחד הורשע בעבירה של התנהגות מבישה ועניינו של האחרון   44

טרם הסתיים נכון לכתיבת שורת אלו.
45 אור הלר, “4 חיילי גולני הכו עצור פלסטיני בחברון, הודחו - ונשלחו למאסר", חדשות 13, 14.6.2020.

בין השנים 2018-2013 נפתחו במצ"ח 785 תיקי חקירה בחשד לעבירות שביצעו חיילים כלפי פלסטינים ורכושם, 33 מהם )4.2%( הסתיימו בהגשת כתבי אישום.  46
ראו עמ' 4: תלונות על חשד לעבירות חיילים נגד פלסטינים.  47

כתב אישום נוסף שהוגש ב-2019 נפתח בעקבות תלונה מ-2018. ראו: ה"ש 40.  48

חקירות מצ“ח של פגיעה בפלסטינים והגשת כתבי אישום בעקבותיהן, 2020-2013
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42

*אחד מכתבי האישום בוטל בסופו של דבר ב-2018

4.3%
מתיקי החקירה 
הניבו כתבי 
אישום
)37 תיקים(

סך הכל: 

854
 תיקי חקירה

נפתחו במצ"ח
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2. כתבי אישום שהוגשו בשנת 2019 ובשנת 2020 - כולל חקירות משנים קודמות 
עונשים מקלים לחיילים שהורשעו; אירועים שתועדו הובילו להעמדה לדין 

תלונות רבות עוברות תהליך ממושך של בדיקה מקדימה בטרם קבלת החלטה באם לפתוח בחקירה פלילית או לא. בנוסף, 
בתנאים מסוימים חקירת מצ"ח עלולה להימשך חודשים רבים )על פי המלצת ועדת צ'חנובר עד שנה שלמה( וכך גם החלטת 
הפצ"ר בסיומה. לכן זמן רב עלול לחלוף מיום קבלת ההחלטה על פתיחה בחקירה ועד קבלת החלטה האם להגיש כתב אישום 
או לא.49 משך הטיפול הארוך מוביל לכך שלעיתים כתבי אישום מוגשים זמן רב לאחר האירוע עצמו ולאחר שנפתחה חקירה. כך, 
בשנים 2020-2019 הוגשו כתבי אישום ביחס ל-2 מקרים שאירעו בשנים 2018-2017 ולגביהם נפתחה חקירה בשנים קודמות. 

בסך הכל, במהלך 2020-2019 הוגשו כתבי אישום ביחס ל-7 אירועי אלימות ופגיעה בפלסטינים ורכושם, כולל תיקי חקירה 
שנפתחו לפני 2019. בעקבות זאת, הועמדו לדין בבתי הדין הצבאיים 11 חיילים: 

כתבי אישום שהוגשו בשנים 2020-2019 ביחס לחקירות משנים אלה

בפברואר 2019 הועמדו לדין חמישה חיילים וקצין בעקבות תיק חקירה אחד שנפתח בחשד לפגיעה בפלסטינים. על פי כתבי 
האישום, ב-8 בינואר 2019 לאחר מעצרם של אב ובנו מהכפר הפלסטיני אבו שוח'יידים, כאשר היו ברכבם הצבאי, החיילים 
צילם  ובעזרת חפצים שונים.50 אחד החיילים  עיניים בדרכם לבסיס צבאי באגרופים  ומכוסי  אזוקים  היכו את העצורים שהיו 
את ההתעללות, והתיעוד אושר לפרסום על ידי בית הדין הצבאי.51 במרץ 2019 הורשעו חמשת החיילים בהתעללות בנסיבות 
מחמירות לפי סעיף 65 א ו-ג לחוק השיפוט הצבאי )חש"צ(, הקצין הורשע בעבירה של אי מניעת פשע על פי סעיף 262 לחש"צ. 
במסגרת הסדר טיעון גזר בית הדין הצבאי עונש מאסר בפועל של שישה חודשים והורדת דרגה לשלושה מן החיילים, על חייל 
נוסף שהורשע בהתעללות בעצירים נגזרו חמישה וחצי חודשי מאסר בפועל והורדה בדרגה, על החייל החמישי נגזרו שני חודשי 

מאסר בפועל והורדה בדרגה.52 

במאי 2020 הוגש כתב אישום נגד חייל אשר בנובמבר 2018, פתח באש לעבר קבוצת פלסטינים בחוף הצפוני של רצועת עזה 
בעת שהתרחקו מהגדר. כתוצאה מהירי נהרג נואף אחמד אל-עטאר, דייג פלסטיני בן 53.23 גם במקרה זה כמו מקרים אחרים 
בהם נהרגו פלסטינים כתוצאה מירי של חיילים, החייל הורשע במסגרת הסדר טיעון, בעבירה מינורית של חריגה מסמכות עד 
כדי סיכון חיים או בריאות )סעיף 72 לחש"צ( וחבלה ברשלנות )סעיף 341 לחש"צ(. על החייל נגזר עונש מקל של 45 ימי עבודות 

צבאיות, מאסר על תנאי והורדה בדרגה.54

במגדל השמירה  אותה עת  חייל ששמר  במרץ,   20 בערב  ב-2019.  בעקבות מקרה שאירע  אישום  כתב  הוגש   2020 ביולי 
שבצומת הכניסה הדרומית לבית לחם )אל-נשאש(, פתח באש לעבר משפחה פלסטינית שמכוניתה הייתה מעורבת בתאונת 
דרכים, ולאחר מכן המשיך לירות גם לעבר אלו שביקשו לסייע למשפחה. כתוצאה מהירי נהרג אחמד מנאסרה שנחלץ לעזרת 
המשפחה, ונפצע קשה עלא ראיידה אב המשפחה אותו חבריו של מנאסרה הצליחו לפנות מהמקום.55 במסגרת הסדר טיעון 

מקל הורשע החייל היורה בגרימת מוות ברשלנות לפי סעיף 304 לחש"צ ונגזרו עליו שלושה חודשי עבודות צבאיות בלבד.56 

באוקטובר 2020 הוגש כתב אישום כנגד חייל בעקבות חקירה שנפתחה במהלך 2020 בחשד לנזק לרכושו של פלסטיני,57 על 
פי כתב האישום, החייל, אשר תועד על ידי תחקירן בצלם, ניקב את צמיגיו של רכב בבעלות תושב פלסטיני במהלך הפגנה 
בכפר קדום.58 החייל הורשע בעבירה של היזק בזדון )סעיף 432 לחש"צ( ונגזר עליו עונש של 30 ימי עבודה צבאית, מאסר על 

תנאי והורדת דרגה.59

ראו עמ' 17: משך הטיפול בתיקים ב-2020-2019.  49
תיק בית דין צבאי מרכז )מחוזי( 56/19.  50

“הותר לפרסום סרטון המתעד את התעללות חיילי נצח יהודה בפלסטינים עצורים", מעריב אונליין, 12.3.2019.  51
יניב קובוביץ, “בית הדין הצבאי גזר עונשי מאסר בפועל על שניים מהלוחמים שהתעללו בפלסטינים", הארץ, 11.3.19.  52

תיק מרכז )מחוזי( 111/20.  53
שני האירועים בהם נהרגו עות'מאן ראמי חילס ונואף אחמד אל-עטאר בעקבות ירי של חיילים סמוך לגדר בעזה נזכרים בנתונים שנמסרו מטעם הצבא בנוגע לאירועים   54

שנבדקו בנפרד על ידי “מנגנון הבירור המטכ"לי". להרחבה ראו: יש דין, יורים ומורחים - נתונים עדכניים, )אפריל 2021(.
55 תיק עורף )מחוזי( 27/20.

בא כוחם של קורבנות החייל עתר לבית הדין הגבוה לצדק כנגד הסדר הטיעון המקל שנערך עם החייל אך בג"ץ דחה את העתירה והותיר את הסדר הטיעון על כנו.   56
להרחבה: הגר שיזף, “אושר הסדר הטיעון המקל לחייל שירה למוות בפלסטיני חף מפשע", הארץ, 9.12.20.

תיק מרכז )מחוזי( 215/20.  57
מאיה הורודניצ'אנו, תיעוד: “חיילים מנקבים צמיגים ומשליכים רימון גז לבית ליד שכם", וואלה, 31.5.2020.   58

בנוסף לכתבי האישום שנמנו לעיל, במהלך 2020 הוגש כתב אישום נוסף בעקבות מקרה שבו חייל שדד פלסטינים. על פי כתב האישום, במרץ 2020 בעת שהיה בחופשה   59
מהצבא, החייל, שהיה חמוש ולבש מדים, עצר רכב סמוך לדיר איבזיע והחל לתשאל את יושביו הפלסטינים. החייל הורה לנוסעים לצאת מרכבם ולאחר מכן שדד את הרכב 
ונסע משם. החייל הורשע בעבירה של שוד לפי סעיף 402 )א( לחוק העונשין. כתב אישום זה, אמנם הוגש בשנת 2020 אך הוא איננו נכלל בנתונים המובאים לעיל. בשל 
העובדה שהשוד אירע שלא במסגרת פעילות מבצעית אלא בזמן שהחייל היה בחופשה. המקרה נחקר בימ"ר דרום ולא ביאל"ם שהיא יחידה האחראית על חקירת חשדות 
לעבירות שהתרחשו במסגרת מה שמכונה פעילות מבצעית. בהתאם, תיק זה לא הופיע בנתונים שהצבא מסר ליש דין ביחס לעבירות חיילים כלפי פלסטינים ורכושם. 

https://www.maariv.co.il/news/military/Article-689066
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-689066
https://www.yesh-din.org/%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2021/
https://www.yesh-din.org/%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2021/
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9359964
https://news.walla.co.il/item/3363996
https://news.walla.co.il/item/3363996
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כתבי אישום שהוגשו בשנים 2020-2019 ביחס לחקירות משנים קודמות

במאי 2019 הוגש לבית המשפט הצבאי כתב אישום מתוקן נגד נ"י, שבמהלך שירותו הצבאי, בנובמבר 2017 הכה באמצעות 
הנשק שלו קטין פלסטיני בעיר חברון, במהלך אבטחת תהלוכת מתנחלים ברחוב השוהדא בעיר.60 התקיפה שהותירה את הקטין 
מתבוסס בדמו ונזקק לטיפול רפואי, תועדה על ידי תחקירן בצלם,61 ובעקבותיה הגיש יש דין תלונה בשם הקטין ומשפחתו. על 
פי כתב האישום המתוקן החייל הואשם בעבירה של פציעה על פי סעיף 344 לחוק השיפוט הצבאי. במאי 2019 נגזרו עליו 30 

ימי מאסר בפועל, הורדה בדרגה ומאסר על תנאי של 75 ימים למשך שלוש שנים. 

בספטמבר 2019 הועמד לדין סמל א"מ, חייל משוחרר שבעת שירותו הצבאי ירה למוות בעות'מאן ראמי חילס, קטין פלסטיני בן 
15, במהלך הפגנות השיבה בעזה ביולי 62.2018 בתיעוד של האירוע שפורסם על ידי האגודה הבינלאומית לזכויות הילד - פלסטין 
)DCIP( נראה חילס מנסה לטפס על הגדר ומיד נורה.63 על פי כתב האישום ירה החייל בנער ללא אישור של מפקדיו, ובניגוד 
לכללי הפתיחה באש וההנחיות שהועברו לחיילים מבעוד מועד.64 באוקטובר 2019, במסגרת הסדר טיעון שהוגש לבית הדין 
הצבאי, הואשם החייל בעבירה מינורית של חריגה מסמכות עד כדי סיכון חיים או בריאות )סעיף 72 לחש"צ( ונגזר עליו עונש 

קל מאוד של 30 ימי עבודות צבאיות, מאסר על תנאי והורדת דרגה.65 

ה  |  מעקב אחר יישום המלצות ועדות טירקל וצ'חנובר

בפברואר 2013 פורסם החלק השני של דו"ח ועדת טירקל, שהוקמה על מנת לבדוק את הטענות להפרת הדין הבינלאומי 
במהלך ההשתלטות הישראלית על המשט שיצא מטורקיה לרצועת עזה והסתיים בהריגתם של 9 נוסעים בידי חיילים ישראלים. 
החלק השני של דו"ח הוועדה בחן את מנגנוני הבדיקה והחקירה הקיימים בישראל ביחס לתלונות על הפרה של דיני הלחימה 
במשפט הבינלאומי, ואת מידת התאמתם של מנגנונים אלה לסטנדרטים הבינלאומיים הנדרשים. הדו"ח עמד על שורה של בעיות 
מבניות במערכת אכיפת החוק הצבאית וכלל המלצות שנועדו לשפר היבטים מסוימים של עבודת המערכת. באוגוסט 2015, 
שנתיים וחצי לאחר פרסום הדו"ח, פורסמו המלצות ועדת צ'חנובר, שהוקמה על מנת להמליץ על דרכי יישום של ההמלצות 
שנכללו בחלק השני של דו"ח ועדת טירקל. עם פרסום דו"ח צ'חנובר התברר כי המלצות ועדת טירקל צומצמו וחלקן הושאר 
אדם  כוח  ולתקני  הנוגעים לתקציבים  וקונקרטיים  יישומיים  צעדים  נמנעה מקביעת  צ'חנובר  ועדת  וכי  בלבד,  הכללית  ברמה 
שיאפשרו הטמעה מהותית של השינויים הנדרשים. ההמלצות הכלליות והמצומצמות של ועדת צ'חנובר אומצו על ידי הקבינט 

המדיני-ביטחוני כשנה לאחר מכן, בקיץ 66.2016 

דומה כי מערכת אכיפת החוק הצבאית אכן פעלה ליישום והטמעה של המלצות ועדת צ'חנובר. יחד עם זאת, שיעור כתבי 
האישום המוגשים מדי שנה נותר נמוך מאד ומספר החקירות הנפתחות צנח דרמטית מאז החלה המערכת הצבאית לאמץ את 
המלצות ועדת צ'חנובר. הנתונים המובאים במסמך זה, מלמדים כי שינויים אלו נותרו קוסמטיים בלבד, לא הובילו לשינוי מהותי 
באופן בו פועלת המערכת הצבאית מול פגיעה בפלסטינים ולא הביאו לחיזוק האחריותיות )accountability( של חיילים שפגעו 

בפלסטינים. 

אף על פי שהאירוע האמור התרחש בגדה המערבית וכלל פגיעה בפלסטינים, בחרנו לאמץ את ההפרדה שיצר הצבא, ולא לכלול את המקרה במניין התלונות, החקירות 
וכתבי האישום במסמך זה.

תיק בית דין צבאי מטכ"ל )מחוזי( 107/19.  60
יותם ברגר, “חייל תועד מכה נער פלסטיני בראשו באמצעות נשקו", הארץ, 14.12. 17.  61

ראו ה"ש 15.  62
 .DCIP submits evidence to UN investigators on Gaza protest killings, DCIP, 15.1.2019  63

תיק בית דין צבאי ז"י )מחוזי( 286/19.  64
יניב קובוביץ, ג'קי חורי, “נער פלסטיני נורה למוות על הגדר. לוחם שירה לעברו נידון לחודש עבודות שירות", הארץ, 29.10.19.  65

ביולי 2016 אימצה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי )הקבינט המדיני-ביטחוני( את המלצות דו"ח צ'חנובר לבחינה וליישום הדו"ח השני של ועדת טירקל. דוברות משרד   66
ראש הממשלה, הקבינט אישר את יישום דו"ח טירקל ב', 3.7.2016. לניתוח דו"ח צ'חנובר והתייחסות לחוסרים המאפיינים את ההמלצות המוצגות בו ראו: יש דין, 

דו"ח צ'חנובר - התחמקות מהפללת פשעי מלחמה ומהתייחסות להיבטים יישומיים )אוקטובר 2015(. 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.4704784
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.4704784
https://www.dci-palestine.org/dcip_submits_evidence_to_un_investigators_on_gaza_protest_killings
https://www.gov.il/he/departments/news/spoketirkel030716
https://www.gov.il/he/departments/news/spoketirkel030716
http://yesh-din.org/userfiles/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%A6'%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%A8%20-%20%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
http://yesh-din.org/userfiles/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%A6'%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%A8%20-%20%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf
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1. נגישות לצדק
בעקבות המלצות טירקל-צ'חנובר הוקמה במצ"ח בתחילת 2017 היחידה הארצית לחקירות מבצעיות )יאל"ם(, המופקדת על 
חקירת אירועים המוגדרים מבצעיים ובכלל זה עבירות של חיילים כלפי פלסטינים ורכושם. היחידה החדשה נועדה להתמחות 
הפעילות  הנוגעות לתחומי  ספציפיות  הכשרות  עוברים  וחייליה  מבצעיים,  אירועים  בעת  פליליות  לעבירות  חשדות  בחקירת 

הרלוונטיים להם.67 

ב-2017 החלה היאל"ם להפעיל מוקד טלפוני הפועל 24 שעות ביממה, שאליו ניתן לפנות על מנת להגיש תלונות על חשד 
לעבירות מצד חיילים. עם זאת, מתשובת הצבא לשאלות יש דין בנושא עולה כי דבר הפעלת המוקד כלל לא הופץ או פורסם 
אוכלוסיית  – שהיא  לקיומו בקרב האוכלוסייה הפלסטינית החיה בשטחים הכבושים  מודעות  לייצר  על מנת  בשפה הערבית 
היעד שעבורה הוקם המוקד. כפועל יוצא מכך, ב-2017 כולה התקבלו במוקד 6 פניות מתושבים פלסטינים, וב-2018 
דוגמת  במתווכים  להיעזר  נאלצים  תלונה  להגיש  שמבקשים  העבירה  מנפגעי  רבים  בלבד.68  פניות  במוקד שתי  התקבלו 
ארגוני זכויות אדם או עורכי דין פרטיים שאינם נגישים לכל אדם, וסביר להניח שמציאות זו תורמת להפחתה במספר התלונות 

המוגשות בפועל. 

2. משך הטיפול בתיקים ב-2020-2019
אחד הנושאים שבהם ועדת טירקל התמקדה היה משך הטיפול בתיקים שעניינם חשדות להפרה של כללי המשפט הבינלאומי. 
זאת לאור העובדה שלא כל תלונה מביאה באופן מיידי לפתיחה בחקירה, ולעתים קרובות קודם לחקירה תהליך ממושך של 
בדיקה מקדימה. בנוסף, ועדת טירקל פעלה על רקע ביקורת חריפה ומתמשכת מצד ארגוני זכויות אדם כלפי האיטיות והסחבת 
הקיצונית שמאפיינים את מערכת אכיפת החוק הצבאית בכל שלבי הטיפול בתלונות.69 עיקרון המהירות נדון בהרחבה בדו"ח 
הוועדה והוגדר על ידה כאחד העקרונות החשובים לקיומה של חקירה אפקטיבית וליצירת אמון במערכת המשפט, 
תוך הפניה לעבודתם של גופים בינלאומיים העוסקים בזכויות אדם שניסחו קווים מנחים ביחס למסגרת הזמן הסבירה לפתיחה 

בחקירה.70 

לאחר דין ודברים בין הוועדה לבין הפרקליטות הצבאית המליצה ועדת טירקל על גיבוש פרקי זמן מקסימליים להשלמת כל אחד 
מן השלבים בעבודת המערכת: מבירור התלונה וקבלת החלטה בנוגע לפתיחה בחקירה, דרך משך הזמן המירבי להשלמת 

החקירה על ידי מצ"ח, ועד לסיכום התיק וקבלת והחלטה אם להעמיד חשודים לדין או להורות על סגירת התיק.71 

באשר לקבלת החלטה על פתיחה בחקירה בעקבות דיווח או תלונה, הוועדה המליצה כי תיקבע מסגרת זמן "בת שבועות 
בודדים". ועדת צ'חנובר, שעסקה ביישום מסקנות הדו"ח, נקבה בפרק זמן של עד 14 שבועות ממועד קבלת התלונה, והוסיפה 
שבמקרים חריגים יהיה ניתן להאריך תקופה זו ב-14 שבועות נוספים לכל היותר )סה"כ 28 שבועות(.72 לגבי משך הזמן המרבי 
לניהול חקירת מצ"ח בתיקים אלה המליצה ועדת צ'חנובר כי הוא יוגבל לתשעה חודשים, ויהיה ניתן להאריכו לשנה בתנאים 
מסוימים. ביחס לשלב קבלת ההחלטה בתיק על ידי פרקליט בתום החקירה, המליצה הוועדה שמשך הזמן יוגבל אף הוא לתשעה 
חודשים, למעט בתיקים שיסווגו כמורכבים )למשל מקרי מוות ופציעות קשות( שבהם יוגבל משך הזמן לקבלת ההחלטה לשנה.73

נתונים שהעביר הצבא ליש דין מראים כי הצבא נקט בצעדים ליישום המלצות אלה, ובראשם עצם היכולת למדוד את 
פרקי הזמן של הטיפול בתיקים בתחנות השונות. ב-2017 החלה הפרקליטות הצבאית לראשונה להשתמש במערכת מידע 
המאפשרת לעקוב אחר משך הזמן בכל אחד מצמתי ההחלטה שנדונו בוועדת טירקל, כך שהיא יכולה לספק נתונים עדכניים 

בנושא זה.74 

הכשרות אלה כוללות קורס בן שבועיים בערבית מדוברת, הסמכה של יום אחד בנוגע לנשק לפיזור הפגנות, שני ימי עיון בנושא משפט בינלאומי )אחד מהם בנושא תפיסה   67
לוחמתית(, ביקורים במת"קים ובמינהל האזרחי, הרצאה של קצין אג"ם באוגדת איו"ש בנושא אוריינטציית השירות בגדה המערבית, ועוד. המידע מבוסס על תשובת הצבא 

בנושא זה: דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 6.6.2019.
דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 10.2.2019.  68

ראו למשל: יש דין, חקירה לכאורה )אוגוסט 2011( עמ' 51-47. בצלם, עלה התאנה של הכיבוש )מאי 2016(, עמ' 30-28.  69
דו"ח טירקל ב', עמ' 119-117.  70

דו"ח טירקל ב', המלצה מס' 6: ההחלטה בדבר פתיחה בחקירה, עמ' 322; המלצה מס' 10: קביעת מסגרת זמן לחקירה, עמ' 332-331.  71
דו"ח צ'חנובר, עמ' 18-17.  72

בנוסף, ועדת צ'חנובר התייחסה לאפשרות של הארכות נוספות בתקופה שלא תעלה על חצי שנה. דו"ח צ'חנובר, עמ' 24-23.  73
מידע זה, כמו גם כל הנתונים הקשורים למשך הטיפול בתיקים מצד הפרקליטות הצבאית ב-2019 וב-2020, נמסר ליש דין בתשובות לבקשות על פי חוק חופש המידע.   74
הנתונים שהועברו ליש דין שונים מעט מנתונים באותו נושא שהועברו בהתייחסות לבקשות אחרות, במקומות שבהם יש פערים בין מידע סותר שהועבר ליש דין נציין זאת 

במפורש. 
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Accountability_Data+Sheet_Fall+2019/FOIA_YAALAM_ANSWER_10.2.19.pdf
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נתוני הצבא מראים כי ב-2019, ב-22 תלונות על חשד לפגיעה בפלסטינים שבהן הוחלט על פתיחה בחקירה פלילית, 
היה משך הזמן הממוצע מרגע קבלת התלונה ועד להחלטה לפתוח בחקירה פלילית 52.86 ימים )כ-7 שבועות(.75 עוד 
עולה מנתוני הצבא כי בשנת 2020, משך הזמן הממוצע לקבלת החלטה הוכפל לעומת שנת 2019 וחרג בשבוע מהמלצות ועדת 
צ'חנובר; ב-47 תלונות מ-2020 שבהן הוחלט לפתוח בחקירה, היה הזמן הממוצע מרגע קבלת התלונה ועד להחלטה 
על פתיחה בחקירה פלילית 106.1 יום )כ-15 שבועות(.76 עם זאת, יש לציין כי על פי תשובות הצבא 20 חקירות )29%( 
נפתחו באופן מיידי עם קבלת התלונה, בהתאם למדיניות החקירות של הצבא. לפיכך אפשר להניח שבפועל, משך הטיפול 
בתלונות שבהן נדרשה הפרקליטות הצבאית לבירור עובדתי קודם להחלטה לפתוח בחקירה, היה ארוך בהרבה מהממוצע שבו 
נקבע לגבי כלל התיקים.77 ליש דין אין מידע באשר לפרק הזמן הממוצע עד לפתיחה בחקירה באותם תיקים שבהם הורתה 
הפרקליטות על קיומו של בירור עובדתי, ובכל מקרה המלצות ועדת טירקל וצ'חנובר התייחסו לפרק הזמן המקסימלי לסיום 

כל אחד משלבי העבודה של מערכת אכיפת החוק ולא לפרק הזמן הממוצע בתיקים.

באשר לתלונות שבהן החליטה הפרקליטות שלא לפתוח בחקירת מצ"ח, על פי נתוני הצבא, משך הזמן הממוצע שבין קבלת 
התלונה לבין סגירת התיק ללא פתיחה בחקירה עמד על 70.96 יום )10 שבועות( בשנת 2019 ו-78.8 יום )כ-11 
שבועות( בשנת 2020. נתונים אלו מעידים על עלייה במשך הזמן הממוצע שבין מועד הדיווח לבין החלטה על סגירת התיק 
ללא חקירה. לשם השוואה, בשנת 2018 משך הזמן הממוצע בין קבלת התלונה ועד קבלת החלטה על סגירת התיק ללא פתיחה 

בחקירה עמד על 46.6 ימים )כ-6.5 שבועות( ב-2018.

באשר לפרק הזמן שארכה חקירת מצ"ח בתיקים שבהם עלה חשד לפגיעה של חיילים בפלסטינים, הצבא מסר נתונים בנוגע 
ל-12 חקירות שנפתחו בעקבות תלונות מ-2019 והתקבלו בפרקליטות לעניינים מבצעיים )הצבא לא מסר נתונים לגבי שאר 
10 החקירות שנפתחו ב-2019(. משך החקירה הממוצע בתיקים אלה היה 126 ימים )כ-4 חודשים(, כולל השלמות חקירה 
במקרים שבהם נדרשו. פרק הזמן הכולל ב-2019, מרגע קבלת הדיווח, דרך הבירור העובדתי במקרים שבהם התקיים, חקירת 
מצ"ח והחזרת התיק לפרקליטות לעניינים מבצעיים לשם קבלת החלטה היה 140 יום בממוצע )כארבעה חודשים וחצי(. 

לגבי ארבעה תיקים שבהם התקבלה החלטת פצ"ר, משך הטיפול הממוצע הכולל גם החלטה היה 190.75 יום. 78

לגבי 2020 מסר הצבא נתונים בנוגע ל-25 חקירות )מתוך 47 שנפתחו(: בתיקים אלה היה משך החקירה הממוצע 140 
ימים )4.6 חודשים(, כולל השלמות חקירה. פרק הזמן הכולל מרגע קבלת הדיווח, כולל השלמות חקירה, דרך הבירור העובדתי 
במקרים שבהם התקיים, חקירת מצ"ח והחזרת התיק לפרקליטות לעניינים מבצעיים לשם קבלת החלטה היה ב-2020, 250 
יום בממוצע )8.3 חודשים(. לגבי שמונה תיקים שבהם התקבלה החלטת פצ"ר משך הטיפול הממוצע היה 316.12 

יום.79 

באופן כללי, זמני הטיפול שהציג הצבא עומדים כמעט כולם במסגרות הזמנים שקבעה ועדת צ'חנובר לכל אחד משלבי 
הטיפול – קבלת החלטה על פתיחה בחקירה, ביצוע חקירת מצ"ח, והחלטת פרקליט בנוגע להעמדה לדין – ונראה כי הצבא 

משקיע מאמצים רבים על מנת להגיב לביקורת שהופנתה כלפיו באמצעות עמידה ביעדים מדידים של טיפול בתלונות. 

דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 13.5.2020.  75
דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 15.8.2021. במענה זה נמסר כי 47 מתוך 194 תלונות שהוגשו לפרקליטות הצבאית ב-2020 בחשד לפגיעה   76
בפלסטינים הביאו לפתיחה בחקירה. לעומת זאת, במענה קודם מ-03.05.2021 מסר הצבא כי בשנה זו הוגשו 196 תלונות ש-34 מהן הביאו לפתיחה בחקירה. על פי 
תשובת הצבא חלק מהנתונים השתנו בשל התקדמות הטיפול, שינוי סיווג החשד בתיק, טעויות נקודתיות בהזנת הנתונים במערכת הממוחשבת וטעויות אנוש פרטניות.

אם מניחים שפתיחה בחקירה מיידית שוות ערך לזמן המתנה של 0 ימים, אז בהינתן העובדה ש-20 מהחקירות נפתחו באופן מיידי, אפשר לקבוע בחישוב גס כי משך   77
ההמתנה לקבלת החלטה בנוגע לפתיחה בחקירה ביתר 49 התיקים היה כ-125 יום בממוצע.

דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 13.5.2020, סעיפים 6-7.  78

דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 15.8.2021, סעיפים 7-8.  79
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משך הזמן הממוצע בשלבי הבדיקה והחקירה של מערכת אכיפת החוק הצבאית: 

20192020

הזמן הממוצע מרגע קבלת התלונה ועד 
להחלטה לפתוח בחקירה פלילית

106.1 יום )כ-15 שבועות(52.86 יום )כ-7 שבועות(

140 )4.6 חודשים( )כולל השלמות חקירה(126 יום )4 חודשים(הזמן הממוצע שארכה חקירת מצ"ח

הזמן הממוצע מתום החקירה ועד קבלת 
החלטה על ידי הפצ"ר האם להגיש כתב 

אישום או לסגור את התיק 

162 יום )כ-5.4 חודשים(142.25 יום )כ-4 חודשים( 

משך הזמן הכולל לטיפול בתיק )בתיקים 
שהסתיימו( 80

 190.75 ימים
)למעלה מ-6 חודשים(

 316.12 ימים
)10.5 חודשים(

הזמן הממוצע מרגע קבלת התלונה ועד 
החלטה לא לפתוח בחקירה

78.8 יום )11 שבועות(70.96 יום )כ-10 שבועות(

עם זאת, מנתוני הצבא אפשר ללמוד על השונות הגדולה ועל המנעד הרחב במשך הטיפול בתלונות. הנתונים שאותם מסר 
הצבא, מתייחסים לתיקים בהם התקבלה החלטה בלבד באם לפתוח בחקירה או לא. תיקים רבים מצויים עוד בשלבי 
טיפול טרם קבלת החלטה ולכן ניתן להסיק כי הזמן הממוצע לטיפול בתלונות ארוך אף יותר מהנתונים שהציג הצבא המבוססים 
כאמור על תיקים בהם התקבלה החלטה. כך למשל, על פי תשובת הצבא ממאי 2020, טרם התקבלה החלטה האם לפתוח 
בחקירה או לא ביחס ל-23 תלונות, 29% מסך התלונות שהתקבלו בשנת 2019. מתשובת הצבא מאוגוסט 2021, לא נמסר 

מה עלה בגורלן של 10 תלונות 5% מתוך סך התלונות שלגביהן התקבלה החלטה בשנת 2020.

תיק יש דין 4747/20 

בלילה של יום חמישי 07.08.2020 מרבית בני משפחת סמודי מג'נין ישנו כאשר לפתע קולות ירי ופיצוצים רמים נשמעו 
מהרחוב. בעדותו לתחקירנית יש דין, סיפר באסם סמודי, שהיה ער באותה העת וכאשר הביט החוצה מחלון ביתם ראה 
קבוצת חיילים במהלך פלישה לילית שירו רימוני גז והלם כלפי ילדים שזרקו לעברם אבנים. מפאת החום הכבד של חודש 
אוגוסט, חלונות הבית של המשפחה היו פתוחים לרווחה. באסם העיר את אשתו, דאליא כדי שתסייע לו לסגור את חלונות 
הבית במהרה, בניסיון למנוע מהגז להציף את ביתם וכך להגן על ילדיהם מחנק, בהם תינוק בן כמה שבועות בלבד. כאשר 
התקרבה לאחד מחלונות הסלון שהיה מואר באותה עת, נשמע קול ירי, דאליא נפגעה בפלג גופה העליון ומיד קרסה ארצה. 
בעדותו, סיפר באסם כי בתחינותיה האחרונות אמרה לו ״שמור על הילדים ועל עצמך״. אמבולנס הבהיל את דאליא לבית 
החולים הממשלתי בג'נין אך היא נפטרה מפציעתה החמורה. מאוחר יותר התברר כי שכנים הבחינו בקבוצת חיילים נוספת 
שהתמקמה בבית מול בית משפחת סמודי. על אף חומרת האירוע, בו אישה חפה מפשע מצאה את מותה בתוך כותלי 
ביתה כתוצאה מירי חי לכאורה של חיילי הצבא, נכון לכתיבת שורות אלו, למעלה משנה לאחר האירוע, החקירה בעניין 

עודנה מתנהלת.

נוסף על כך, ישנם כמה שלבים מרכזיים בעבודת מערכת אכיפת החוק הצבאית שעדיין מעכבים את משך הטיפול הכולל 
בתלונות ופוגעים באיכותו. ראשית, העובדה שיותר מ-70% מהתלונות מועברות לבירור עובדתי בטרם קבלת החלטה על פתיחה 
בחקירה ממשיכה להוות גורם מרכזי לעיכוב בחקירת חשדות לפגיעה של חיילים בפלסטינים. גם אם בירורים אלה נעשים 
במסגרת הזמנים שהומלצו על ידי ועדת צ'חנובר, הרי שבמקרים )המעטים( שבהם הבירור מוביל לפתיחה בחקירה פלילית, יש 
בהם כדי לעכב את מועד הפתיחה בחקירה, להקשות על איסוף עדויות, לאפשר תיאום גרסאות ולפגוע ביכולת לאכוף את החוק 

על חיילים עבריינים בשל משך הזמן ממועד ביצוע העבירה.

כאמור, הנתונים שנמסרו על ידי הצבא בנוגע לפרק הזמן שבין קבלת תלונה ועד קבלת החלטה בתיק החקירה הינם חלקיים ונוגעים רק ל-12 מתוך 69 תיקי חקירה   80
)17%( שנפתחו בשנים 2020-2019. על כן, קשה לגזור מנתונים אלו מסקנה כלשהי.
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שלב חשוב בטיפול בתלונות על חשד לפגיעה בפלסטינים נוגע לאפשרות של מתלוננים לקבל את חומרי החקירה או הבדיקה 
בעניינם לצורך בחינת האפשרות לערער על החלטת הפרקליטות הצבאית שלא לפתוח בחקירה או להורות על סגירת תיק 
החקירה ללא העמדה לדין. לגבי צומת זה לא נקבעו לוחות זמנים מפורשים בדו"חות טירקל וצ'חנובר, אף שמדובר בשלב קריטי 
לצורך מיצוי זכותם של נפגעי עבירה להגשת ערר ועל כן הוא מהווה נדבך מרכזי במכלול השלם של אכיפת חוק על חיילים 
החשודים בפגיעה בפלסטינים. ניסיון יש דין בייצוג של נפגעי עבירה פלסטינים מראה כי זמן ההמתנה לקבלת חומרי חקירה 
נמשך לעתים חודשים ארוכים למרות התחייבויות שנתן הצבא בעקבות עתירה לבג"ץ שהגיש יש דין, ביחד עם המוקד להגנת 
הפרט.81 עובדה זו ממחישה כי העמידה במסגרות הזמנים שהציג הצבא תקפה רק בנקודות ספציפיות שהוגדרו על ידי ועדות 
טירקל וצ'חנובר, אך לא בהכרח מאפיינת את עבודת המערכת הצבאית במקרים של פגיעה בפלסטינים ולא מעידה על שינוי 

מהותי. 

החלטות  על  לממשלה  ליועץ המשפטי  בהליך ההשגה  החלטה  קבלת  הוא  בתלונות  הטיפול  את  מאוד  נוסף שמעכב  שלב 
הפרקליטות הצבאית במקרי מוות ופציעה חמורה.82 גם כאן לא נקבעו לוחות זמנים מפורשים בעקבות דו"חות טירקל וצ'חנובר, 
והליך זה מתנהל בחוסר אפקטיביות ומייצר עיכוב נוסף ומשמעותי בהליכי אכיפת החוק על חיילים. לאור זאת פנה יש דין 

באפריל 2018 ליועץ המשפטי לממשלה וביקש לייעל את הטיפול בהשגות ולשקול את שינוי ההליך.83 

מעבר לכל אלה, על רקע השיפור המשמעותי שמציג הצבא בפרקי הזמן עד לקבלת החלטה על פתיחה בחקירה פלילית 
והנתונים המצביעים על מגמה של עמידה בהמלצות ועדת צ'חנובר, קשה להתעלם מהנתון הבסיסי שנמצא כל העת ברקע 
ברור כי מדיניות של צמצום  נגד פלסטינים.  חיילים  ירידה דרמטית במספר החקירות הפליליות בחשד לעבירות  הדברים: 
מספר החקירות עשויה לתרום להשגת שיפור מהיר בפרקי זמן הטיפול בכל אחד מהשלבים ובכל אחד מהתיקים. 
מצב הדברים עלול לרמז כי השיפור המשמעותי והמרשים שמציג הצבא מסייע לו מאוד במאבק על התדמית, אבל גובה מחיר 

של צמצום מסיבי במספר החקירות.

בסופו של יום, יש לבחון את הישגי מערכת אכיפת החוק הצבאית על פי המידה שבה היא מקיימת את ייעודה – אכיפת החוק 
על חיילים שפגעו בפלסטינים – והנתונים מלמדים כי זו לא השתפרה כמעט בכלל.

3. שימוש גורף בתחקיר המבצעי בהחלטה על חקירת אירועי ירי והרג של פלסטינים
ועדת טירקל, המדיניות הנהוגה בצבא בנוגע לקבלת החלטה אם לפתוח בחקירה  עד 2013, בעת פרסום הדו"ח השני של 
פלילית בעקבות תלונה, הייתה שבכל מקרה שבו הפרקליטות הצבאית לא מורה על פתיחה מיידית בחקירה, הגורמים המעורבים 
בתהליך ממתינים לקבלת התחקיר המבצעי של האירוע ולאחר קבלתו מתבססים עליו על מנת לקבוע אם המקרה מעלה חשד 

לפלילים ואם יש לפתוח בחקירה פלילית.84

על רקע ההכרה בכך שהתחקיר המבצעי הוא כלי צבאי המשרת בראש ובראשונה את הצבא ומטרתו שיפור התפקוד של 
היחידות הלוחמות והסקת מסקנות מבצעיות, ולא אמצעי מתאים לבירור חשדות לפלילים )בין היתר משום שהוא מבוצע על ידי 
גורמים שאינם ניטראליים לחשודים ואינם מתמחים בחקירות(. המליצה ועדת טירקל לשנות את הנוהג הקיים ולהקים מנגנון 
נפרד לקיום ההערכה העובדתית. המלצה זו, גובשה על רקע הביקורת על כך שהשימוש בתחקיר המבצעי עלול לעכב באופן 
בלתי סביר את ההחלטה בדבר פתיחה בחקירה ויתרה מזאת אף לשמש ככלי לתיאום עדויות בין חיילים ולשיבוש החקירה.85 

הוועדה הוסיפה שאין בהמלצה זו כדי למנוע מהפרקליטות הצבאית לעיין בתחקיר המבצעי, בתנאי שעיון זה לא יגרום לחריגה 
ממסגרת הזמן המומלצת להחלטה על המשך הטיפול בתיק ובתנאי שהתחקיר המבצעי לא יהיה המקור הבלעדי להערכה 
העובדתית. גם מחברי דו"ח צ'חנובר המליצו על הקמת מנגנון שיהיה אחראי על קיום הערכה עובדתית, בנפרד מהתחקיר 

המבצעי.86

בג"ץ 6477/11, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מפקד המשטרה הצבאית החוקרת. לקריאת העתירה והתכתובות הנלוות, ראו באתר יש דין ובאתר המוקד להגנת   81
הפרט.

הליך זה הוא תולדה של המלצות ועדת טירקל ונועד לאפשר לאדם המעוניין בכך להגיש ליועץ המשפטי לממשלה השגה על החלטותיו של הפרקליט הצבאי הראשי בנוגע   82
לטיפול במקרי מוות. בפועל, היועץ המשפטי מוכן לבחון גם השגות הנוגעות למקרים של פציעה חמורה. ההליך הוגדר בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 4.5003 

מאפריל 2015.
יש דין ליועץ המשפטי לממשלה, 17.9.2018. בתשובה לפנייה זו מ-14.4.2019 נמסר מטעם היועץ המשפטי לממשלה כי “אנו מודעים למשך הזמן שאורך הטיפול בהשגה,   83

ולמרות העומס ואילוצי משאבים, איננו שוקטים על השמרים ועושים מאמץ מתמיד לשפר את קצבי הבחינה".
דו"ח טירקל ב', עמ' 288-284. מלבד התחקיר המבצעי, קיים בצבא גם הליך נוסף של “תחקיר מומחים" שבו נעשה שימוש לתחקור אירועים מיוחדים או מורכבים.  84

דו"ח טירקל ב', עמ' 321-319. להרחבה על הבעייתיות של השימוש בתחקיר המבצעי כבסיס העיקרי להערכה העובדתית שנועדה לקבוע אם לפתוח בחקירה פלילית   85
בעקבות תלונה או דיווח ראו גם: יש דין, חקירה לכאורה, עמ' 34-25.

צוות לבחינה וליישום הדו"ח השני של הוועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום 31.5.10 בנושא הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני   86
הלחימה על פי המשפט הבין-לאומי, דין וחשבון )אוגוסט 2015( ]להלן דו"ח צ'חנובר[, עמ' 16-15.

http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Updates1126
https://www.yesh-din.org/3506-2/
http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=Updates1126
https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/4.5003-12.5.2019.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/4.5003-12.5.2019.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%9C%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%9C%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%93%D7%95%D7%97+%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90+hb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%9C%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%9C%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%93%D7%95%D7%97+%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90+hb.pdf
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על אף המלצות ועדת טירקל, מנתוני הצבא עולה כי הפרקליטות הצבאית ממשיכה להשתמש בתחקיר המבצעי ככלי מרכזי 
בהחלטה אם לפתוח בחקירה פלילית, בייחוד כשמדובר באירועי ירי והרג של פלסטינים.87 ב-50 מתוך 221 )22.6%( התיקים 
שבהם הורתה הפרקליטות על קיום בירור עובדתי, ביקשה הפרקליטות הצבאית את התחקיר המבצעי מהיחידה המעורבת באירוע. 
כשמדובר במקרי ירי הפנייה לקבלת התחקיר המבצעי כמעט אוטומטית: בשנים 2020-2019 ביקשה הפרקליטות 
הצבאית לקבל את התחקיר המבצעי ב-98% מתיקי הירי שבהם התקיים בירור עובדתי מקדים בטרם החלטה אם 

לפתוח בחקירה פלילית )50 מתוך 51 תיקי ירי(. 88 

על סמך המידע שהועבר ליש דין לא ניתן לקבוע אם בהליך הבירור נעשה שימוש באמצעים נוספים מלבד התחקיר המבצעי, 
או שמא התחקיר המבצעי מהווה אמצעי עיקרי ואולי אף בלעדי בקבלת ההחלטה אם לפתוח בחקירה, בסתירה להמלצות 
ועדת טירקל. עם זאת, ניסיון יש דין בעבודה מול מערכת אכיפת החוק הצבאית מראה כי ישנם מקרים שבהם הבירור העובדתי 
אכן מסתכם בקבלת התחקיר המבצעי מהיחידה המעורבת באירוע ותו לא. כמייצג של נפגעי עבירה פלסטינים, יש דין פנה 
לפרקליטות הצבאית לא פעם בבקשה לעיין בחומרי הבירור העובדתי במסגרת ערעור על החלטה שלא לפתוח בחקירה פלילית, 
וכשהתקבלה תשובת הפרקליטות התברר כי הבירור העובדתי כלל אך ורק את התחקיר המבצעי החסוי, ועל כן לא ניתן היה 

להעביר כל חומרים. 

בנוסף על כך, במענה עקרוני יותר להשגה שהגיש יש דין על החלטה שלא לפתוח בחקירה בעקבות פציעתו בראש של תושב 
כפר קדום מירי של חיילים באפריל 2018, הבהירה הפרקליטות הצבאית כי לשיטתה "העיון בתחקיר המבצעי מקובל ולגיטימי 
כל אימת שנדרש בירור עובדתי נוסף על התיאור בתלונה". עוד עולה מתשובת הפרקליטות הצבאית כי היא רואה חשיבות 
ביישום המלצת ועדת טירקל באשר להקמת מנגנון ייעודי להערכה עובדתית רק במקרים של תלונות על ביצוע פשעי מלחמה, 
ועל כן רואה את עצמה רשאית להישען אך ורק על התחקיר המבצעי "מקום שבו מדובר בתלונה לביצוע עבירה שאינה פשע 
מלחמה".89 תשובה זו של הפרקליטות הצבאית מעוררת תמיהה בהינתן העובדה שכל עבירה חמורה של אנשי כוחות ביטחון 
ישראלים כלפי תושבים מוגנים בשטחים הכבושים היא לכאורה פשע מלחמה. תמיהה זו אף מתחזקת לנוכח העובדה שבחוק 
הישראלי אין כיום הגדרה של פשעי מלחמה - גם זאת תוך הפרה של אחת ההמלצות המרכזיות הכלולות בדו"ח ועדת טירקל 

בנוגע להטמעת חקיקה הנוגעת לפשעי מלחמה אל תוך הדין הישראלי.90

בשנים האחרונות החלו בפרקליטות הצבאית לכנות את התחקיר המבצעי עצמו "בירור עובדתי", מה שעשוי לחזק את האפשרות 
כי זהו עדיין הכלי היחיד המשמש אותה בקבלת החלטה באשר לתלונה שהתקבלה נגד חיילים החשודים בפגיעה בפלסטינים 

ואולי אף לרמז על ניסיון לעקוף את אחת ההמלצות החשובות ביותר של דו"ח ועדת טירקל בנושא החקירות. 

ב-2019 ביקשה הפרקליטות הצבאית לעיין בתחקיר המבצעי ב-29 מקרים )כולם מקרי ירי, מהם 13 אירועי מוות(, מתוך 63 התלונות שבהן נערך בירור עובדתי מקדים על   87
מנת להכריע אם לפתוח בחקירה פלילית. ב-2020 התבקש התחקיר המבצעי ב-21 מקרים )כולם מקרי ירי, מהם 10 אירועי מוות(, מתוך 158 התלונות בהן נערך בירור 
עובדתי מקדים על מנת להכריע אם לפתוח בחקירה פלילית. דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 07.04.2020, סעיפים 12-13; דובר צה"ל ליש 

דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 03.05.2021, סעיפים 12-13.
מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע,  דין,  ירי שנבחנו ב-2020. דובר צה"ל ליש  ו-21 מתוך 22 תיקי  ירי שנבחנו ב-2019,  בחלוקה לשנים: 29 מתוך 29 תיקי   88

07.04.2020, סעיפים 14-12; דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 03.05.2021, סעיפים 14-12.
ראש תחום עניינים מבצעיים בתביעה הצבאית, רס"ן ארז רגו'אן, אל הצוות המשפטי של יש דין, תגובה להשגה שהגיש הארגון על אי פתיחה בחקירה פלילית בתיק יש   89

דין 4133/18, 12.6.2019.
לקריאה נוספת על היעדר חקיקה בנוגע לפשעי מלחמה בדין הישראלי תוך השוואה למודלים בינלאומיים ראו: יש דין, לאקונה - פשעי מלחמה בדין הישראלי ובפסיקת   90
בתי הדין הצבאיים )יולי 2013(. המלצה מס' 1 בדו"ח ועדת טירקל נוגעת לחקיקת פשעי מלחמה וקוראת להשלמת חסרים בחקיקה הישראלית, ראו דו"ח טירקל ב', 

עמ' 307-304.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/FOIA__statistics2019_ANSWER_7.4.20.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/FOIA__statistics2019_ANSWER_7.4.20.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%93%D7%9F+%D7%90%D7%95%D7%90%D7%9F+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A0%D7%92%D7%93+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%9D+%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA+2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%93%D7%9F+%D7%90%D7%95%D7%90%D7%9F+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A0%D7%92%D7%93+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%9D+%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA+2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/FOIA__statistics2019_ANSWER_7.4.20.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/FOIA__statistics2019_ANSWER_7.4.20.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%93%D7%9F+%D7%90%D7%95%D7%90%D7%9F+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A0%D7%92%D7%93+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%9D+%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA+2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%93%D7%9F+%D7%90%D7%95%D7%90%D7%9F+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A0%D7%92%D7%93+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%9D+%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA+2020.pdf
https://www.yesh-din.org/%D7%9C%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A4%D7%A9%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%91%D7%A4%D7%A1%D7%99/
https://www.yesh-din.org/%D7%9C%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A4%D7%A9%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%91%D7%A4%D7%A1%D7%99/
https://www.yesh-din.org/%D7%9C%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A4%D7%A9%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%91%D7%A4%D7%A1%D7%99/
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ו  |  סיכום 

דף נתונים זה הציג את תוצאות הטיפול של מערכת אכיפת החוק הצבאית בתלונות שהגיעו לידיעתה בשנים 2019 ו-2020 
בחשד לפגיעה בפלסטינים מצד חיילים ישראלים בשטחים הכבושים. בשנים אלו נמסרו בסך הכל 273 תלונות שעניינן עבירות 
לידיעת הפרקליטות הצבאית בשנים 2020-2019 בחשד  כלל התלונות שהגיעו  בעקבות   - פלסטינים  כלפי  חיילים 
בלבד מכלל התלונות שהוגשו בשנים אלה  פליליות, שהן כחמישית  56 חקירות  נפתחו  כלפי פלסטינים  לעבירות 

והתקבלה בהם החלטה בנוגע להמשך הטיפול. 

מספר החקירות הפליליות שנפתחו בחשד לעבירות של חיילים כלפי פלסטינים בשנים 2020-2019 צנח ב-26% 
פליליות,  בחקירות  פתיחה  של  זה  שיעור   ,)2018-2017( קודמות  בשנים  הממוצע  החקירות  למספר  בהשוואה 
מבטא מגמה מתמשכת של ירידה במספר החקירות הפליליות הנפתחות מדי שנה כנגד חיילים החשודים בפגיעה 
בפלסטינים. לשם ההשוואה, בחמש השנים שקדמו לשנת 2019 )2018-2014( נפתחו מדי שנה 117 חקירות בממוצע, 

ובעשור שבין 2005-2015 נפתחו מדי שנה בממוצע 203 חקירות פליליות בחשד לעבירות חיילים נגד פלסטינים או רכושם. 

בדומה לשנים האחרונות, שיעור החקירות שהניבו ראיות מספיקות והסתיימו בהעמדה לדין של חשודים נותר קטן: 
נכון ליוני 2021 רק 7.2%, חמישה תיקים מתוך 69 תיקי חקירה שנפתחו בשנים 2020-2019 )כולל חקירות שנפתחו 

בעקבות תלונות משנים קודמות(, הובילו להגשת כתבי אישום. 

מערכת אכיפת החוק הצבאית ביצעה מספר שינויים שנועדו להתמודד עם הביקורת כלפיה וליישם את מסקנות טירקל-צ'חנובר. 
אולם, חרף מאמצים אלו, הנתונים המהותיים על אופן הטיפול של מערכת אכיפת החוק הצבאית והתוצאות עצמן 
מעידים כי בפועל לא חל כל שינוי עמוק ביחס המערכת הצבאית אל תופעות של עבריינות חיילים כלפי פלסטינים. 
בשנים האחרונות, על רקע מה שנראה כמו מדיניות מכוונת של מיעוט בפתיחה בחקירה, נחשף עד כמה נמוך הסיכוי של 
פלסטיני כי תלונה שהגיש נגד חייל שפגע בו או ברכושו תוביל להעמדה לדין: רק 2% מכלל התלונות שהגישו פלסטינים 
בעקבות פגיעה שנגרמה להם מצד חיילים ב-2020-2019 הובילו להעמדה לדין של חשודים )4 תיקים מתוך 200, נכון 

ליוני 2021(. 

ארבעה מכלל התיקים שהניבו כתבי אישום )כולל חקירות משנים קודמות( עסקו באירועים אשר תועדו, אירועים 
בהם דומה כי למערכת אכיפת החוק הצבאית היה אינטרס להעביר מסר ברור לחיילים ולציבור כי מעשים מסוג זה 

אינם מקובלים על הצבא. אלו כוללים התעללות בעצורים ונזק לרכוש.

היומיומית ברכוש של  והפגיעה  הירי  בין מאות מעשי האלימות,  הוגשו משרטטים את הגבול  כתבי האישום הבודדים אשר 
פלסטינים הנתפסים כמרכיב לגיטימי בשליטה הישראלית בשטחים הכבושים - אפילו כשהם מנוגדים לדין הבינלאומי ואף לדין 
הישראלי - לבין הצורך לשמור על מראית עין של אכיפת חוק ולהוכיח מידה כלשהי של עמידה בסטנדרטים מקובלים וקיומה של 
מערכת משפט מתפקדת במסגרת הכיבוש הישראלי המתמשך. המקרים הנדירים בהם הועמדו חיילים לדין מאפשרים לצבא 
להדוף את הביקורת המופנית כלפיו על ידי הוקעה של מעשים כאלו כחריגים אשר אינם עולים "בקנה אחד עם ערכי צה"ל",91 
על אף שמדובר בפועל יוצא של השליטה הישראלית הממושכת. יחד עם זאת, יש לציין כי על החיילים שהורשעו נגזרו עונשים 

מקלים מאד, ולעתים אף מגוחכים ביחס לעבירות המקוריות שבהן עסקו התלונות. 

מיעוט של חקירות והתמקדות של המערכת במקרים הקיצוניים שבהם אין מנוס מהעמדה לדין – בין היתר משום שתועדו 
במצלמות או משום שהם נתפסים כפגיעה בתדמית הצבא, כדוגמת המקרים של חיילי גדוד נצח יהודה שתיעדו עצמם מכים 
ומתעללים בעצורים פלסטינים,92 מאפשרים למערכת להרוג שתי ציפורים במכה: מצד אחד לטעון כי מערכת אכיפת החוק 
של  התערבותם  מפני  לחסינות  לטעון  וכך  הישראליים  הביטחון  כוחות  כלפי  המופנות  חשדות  בעצמה  חוקרת  הישראלית 

תגובת דובר הצבא ביחס לאירוע בו חיילים היכו עצור פלסטיני בחברון. משה שטיינמץ, “4 לוחמי גולני חשודים שהכו פלסטיני במהלך מעצר בחברון לפני כחודש", כאן,   91
.14.06.2020

בשנים האחרונות התפרסמו בכלי התקשורת שני מקרים של התעללות בעצורים פלסטינים מצד חיילי גדוד נצח יהודה של חטיבת כפיר: באוקטובר 2015 הוגשו חמישה   92
כתבי אישום נגד חיילים מהיחידה שהואשמו כי לקחו חלק בשלושה אירועים שונים שבהם התעללו בשלושה פלסטינים אזוקים ומכוסי עיניים שהיו תחת השגחתם, הכו 
אותם, בעטו בהם והטיחו את ראשם בקיר. בשניים מהמקרים אף חישמל אחד החיילים עצורים פלסטינים אזוקים ומכוסי עיניים באמצעות מכשיר חשמלי, בעוד חייל אחר 
מתעד את המתרחש במצלמת הטלפון הנייד שלו )תיקי בית דין צבאי מרכז 481/15, 482/15, 483/15, 484/15, 490/15(. ראו למשל: גילי כהן, "ארבעה חיילי גדוד 
"נצח יהודה" מואשמים בהתעללות חמורה בעצירים פלסטינים", הארץ, 29.10.2015. בפברואר 2019 הוגשו חמישה כתבי אישום נגד חיילים מהיחידה בעקבות אירוע שבו 
היכו בראשם שני פלסטינים, אב ובנו, שהיו עצורים, כפותים ומכוסי עיניים ונסעו איתם במכונית. האירוע צולם על ידי אחד החיילים והתיעוד הותר מאוחר יותר לפרסום 
על ידי בית המשפט )תיקי בית דין צבאי מרכז 78/19, 90/19, 112/19, 113/19, 117/19, 118/19(. ראו למשל: יניב קובוביץ, “פורסם תיעוד של חיילי נצח יהודה 

שהורשעו מכים בראשם פלסטינים אזוקים", הארץ, 12.3.2019.

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2764494
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2764494
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2764494
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.7017688
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.7017688
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.7017688
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מנגנוני משפט בינלאומיים ומצד שני להמשיך ולהעניק בפועל חסינות כמעט מוחלטת לחיילים ולגיטימציה לפגיעה ה"שגרתית" 
בפלסטינים או ברכושם. 

הכשלים החמורים של מערכת אכיפת החוק הישראלית שהוצגו במסמך זה, בראשם זמני הטיפול הארוך, מיעוט החקירות, 
מיעוט כתבי אישום, העונשים המקלים, לצד ניסיון יש דין כמייצגם של נפגעי עבירה פלסטינים, מעידים על כך כי חקירות מצ"ח 
הנפתחות בעקבות תלונות על חשד לפגיעה בפלסטינים מאופיינות בכישלון ומנוהלות לא פעם ברשלנות המובילה לסגירת 
תיקים. מדובר במגמה מתמשכת אשר מעניקה בפועל יד חופשית לביצוע פשעים הנעשים בחסות מערכת אכיפת החוק 
ולא בהרתעה, אכיפת חוק והענשה  והימנעות מהעמדה לדין,  הצבאית שבפועל, עוסקת בעיקר במניעת חקירות 

כלפי חיילים הפוגעים בפלסטינים.

לבית הדין הפלילי הבינלאומי הסמכות לחקור פשעי מלחמה רק כאשר, בשל העדר מסוגלות או רצון, המדינה בה התבצעו 
הפשעים לכאורה איננה חוקרת חשדות מסוג זה באופן ראוי, אף כאשר המדינה מתיימרת לעשות כן אך בפועל איננה מבצעת 
הליך משפטי הוגן. הכשלים המהותיים שתוארו בדף נתונים זה, מדגימים כי אף-על-פי שישראל פועלת לשימור מראית עין של 
קיומה של מערכת אכיפת חוק מתפקדת, בפועל היא מתחמקת מאחריותה לחקור באופן ראוי והוגן חשדות לביצוע פשעי 
מלחמה. הימנעותה של ישראל מלמלא אחר חובתה הבסיסית לאכוף את החוק כלפי חיילים שבצעו עבירות כנגד 
פלסטינים, היא שמעניקה לבית הדין הפלילי הבינלאומי את הסמכות לחקור את הפרות הדין הבינלאומי המתבצעות 

בחסות השליטה הישראלית בשטחים הכבושים. 

כתבי אישום שהוגשו בעקבות חקירות שנפתחו ב-2020-2019

 תאריך
אירוע

שנת הגשת 
תלונה

שנת פתיחה 
בחקירה 

שנת הגשת 
כתבי אישום

תיאורתיק

מרכז )מחוזי( 8.1.2019201920192019
56/19

חמישה חיילים הכו עצורים פלסטינים והתעללו בהם 
בעודם אזוקים ומכוסי עיניים. האירוע תועד ופורסם.

עורף )מחוזי( 20.3.2019201920192020
27/20

חייל פתח באש לעבר פלסטינים ששהו בצומת סמוכה 
לבית לחם )אל-נשאש(, כתוצאה מהירי נהרג אחמד 

מנאסרה ואדם נוסף נפצע קשה.

מרכז )מחוזי( 14.11.2018201820192020
111/20

חייל צנחנים פתח באש לעבר קבוצת פלסטינים ששהו 
בחוף הצפוני של רצועת עזה. כתוצאה מהירי נהרג 

נואף אחמד אל-עטאר, דייג פלסטיני בן 23.

מרכז )מחוזי( 23.5.2020202020202020
2015/20

חייל ניקב צמיגים של רכב בכפר קדום. האירוע תועד 
ופורסם.

צפון )מחוזי( 17.5.2020202020202021
16/21 15/21 
36/21 17/21

ארבעה חיילים הכו עצור פלסטיני והתעללו בו בחברון 
בזמן שהיה אזוק. האירוע תועד אך לא פורסם.

 כתבי אישום שהוגשו בשנים 2020-2019 בעקבות חקירות ואירועים משנים קודמות, 
כולל אירועים שקרו במהלך הפגנות השיבה בעזה

תאריך 
אירוע

שנת הגשת 
תלונה

שנת פתיחה 
בחקירה

שנת הגשת 
כתב אישום

תיאורתיק

11.11.2017201720182019 
כתב אישום 

מתוקן

מטכ"ל 
)מחוזי( 
107/19

חייל היכה קטין פלסטיני באמצעות הנשק שלו בעת 
תהלוכה בחברון. האירוע תועד ופורסם. 

ז"י )מחוזי( 13.7.2018201820182019
286/19

במהלך הפגנות השיבה בעזה, חייל ירה למוות 
בעות'מאן ראמי חילס, קטין פלסטיני בן 15. האירוע 

תועד ופורסם.

יש דין הוא ארגון שעיקר מימונו הוא מישויות מדיניות זרות. רשימת התורמים לנו מפורטת באתר רשם העמותות ובאתר האינטרנט שלנו. יש דין גאה להיות ממומן על ידי מדינות 
הסבורות כמונו, שהכיבוש אינו עניין פנים-ישראלי ותורמות לקידום זכויות האדם.
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