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סיכום הנתונים:

84 אירועים של הריגה ו/או פציעה של פלסטינים הועברו לבחינת מנגנון הבירור המטכ"לי 

אירוע אחד בלבד הוביל לפתיחה בחקירה 	 

25 אירועים )כ-30%( נסגרו מבלי לפתוח בחקירה לאחר בדיקת מנגנון הבירור 	 

מנגנון 	  לבדיקת  שהועברו  האירועים  מכלל  עזה 69%  על  המתקפה  לאחר  שנה 
הבירור נמצאים עדיין בהליכי בדיקה:

המנגנון טרם סיים את הבירור ה"מהיר" ביחס ל-48 אירועים )57%(  	

10 אירועים נמצאים בבדיקת הפרקליטות וטרם הוחלט לגביהם אם לסגור  	
את תיק החקירה או לפתוח בחקירה )12%(

דוקטרינת ההרג

ב-10 במאי 2021, פתחה מדינת ישראל במבצע צבאי רחב היקף ברצועת עזה שזכה לשם "מבצע 
שומר החומות". מבחינת ישראל, עילת היציאה למבצע הייתה ירי רקטות לעבר ערים ישראליות 
שהתבצע על ידי ארגונים פלסטינים חמושים, ונמשך עד הפסקת האש שהוכרזה בין הצדדים ב-21 
במאי לפנות בוקר. במהלך 11 ימים אלו, ישראל הפציצה – מהאוויר, מהים ומהיבשה - מאות אתרים 
ברחבי רצועת עזה, ומהפצצות אלו נפגעו אתרים רבים ביניהם תשתיות אזרחיות, שכונות ומגדלי 

מגורים, בתי ספר ובתי חולים.1 

ברצועת עזה חיים כשני מיליון תושבים, כמחציתם מתחת לגיל 18, בשטח של 365 קמ"ר בלבד. 
נתונים שאספו מספר ארגוני זכויות אדם מעידים על תוצאותיה הקטלניות של המתקפה הצבאית 
המרכז  ידי  על  שנאספו  נתונים  פי  על  כך.  כל  גדולה  בצפיפות  המאוכלס  שטח  על  הישראלית 
 ,)Al-Haq( ואל-חאק   )Al Mezan( אדם  לזכויות  מיזאן  אל  מרכז   ,)PCHR( אדם  לזכויות  הפלסטיני 
בתקופה שבין ה-10 ל-21 במאי 2021, נהרגו במסגרת המתקפה הישראלית על רצועת עזה 240 
פלסטינים, מתוכם 151 אזרחים ובהם 59 ילדים )17 מתוכם מתחת לגיל 5(, 38 נשים ו-54 
גברים. הפצצות מן האוויר )תקיפה באמצעות מטוס או כלי טייס שאינו מאויש( הובילו למספר 

הגדול ביותר של האזרחים שנהרגו, 133 במספר.2 

בדומה למתקפות הצבאיות הקודמות של ישראל ברצועת עזה ולמרות תוצאותיה הקטלניות במיוחד, 
הצבא יישם דוקטרינה הרסנית שבמסגרתה הופצצו אזורים בעלי צפיפות אוכלוסין גבוהה, בתים 
ובנייני מגורים שכתוצאה מכך קרסו על יושביהם.3 מחקר מקיף של ארגוני זכויות האדם שנמנו לעיל, 

OCHA, Gaza Strip: Escalation of hostilities 10-21 May 2021, 22.5.2021. ניו יורק טיימס, אי-פי, “'לא משמשים   1
למטרות צבאיות': בעזה מאשימים את ישראל בפגיעה מכוונת בבתי חולים“, הארץ, 18.5.2021.

 Al Mezan Center for Human Rights, the Palestinian Centre for Human Rights, Al-Haq, Assault on Gaza  2
in Numbers )January 2022( )hereafter: Assault on Gaza in Numbers(.

להרחבה: בצלם, דגל שחור: על המשמעויות המוסריות והמשפטיות של מדיניות תקיפת בתי המגורים ברצועת עזה   3
בקיץ 2014 )ינואר 2015(.

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9818113
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9818113
https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-escalation-hostilities-10-21-may-2021
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9818113
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9818113
https://www.mezan.org/en/post/24097/Al+Mezan%2C+PCHR+and+Al-Haq+issue+statistical+report+on+May+2021+assault+on+the+Gaza+Strip
https://www.mezan.org/en/post/24097/Al+Mezan%2C+PCHR+and+Al-Haq+issue+statistical+report+on+May+2021+assault+on+the+Gaza+Strip
https://www.mezan.org/en/post/24097/Al+Mezan%2C+PCHR+and+Al-Haq+issue+statistical+report+on+May+2021+assault+on+the+Gaza+Strip
https://www.mezan.org/en/post/24097/Al+Mezan%2C+PCHR+and+Al-Haq+issue+statistical+report+on+May+2021+assault+on+the+Gaza+Strip
C://Users/DSO/Downloads/201501_black_flag_heb-2.pdf
C://Users/DSO/Downloads/201501_black_flag_heb-2.pdf
C://Users/DSO/Downloads/201501_black_flag_heb-2.pdf
C://Users/DSO/Downloads/201501_black_flag_heb-2.pdf
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העלה כי לפחות 122 בני אדם נהרגו כאשר שהו בביתם או בסביבת ביתם.4 במספר מקרים שונים, 
הפצצות הצבאיות הישראליות הרגו כמה בני משפחה אחת. 

ב-16 במאי, סדרת תקיפות אוויריות ישראלית בלב שכונת מגורים בעזה, הובילה לקריסתם של 
מבני   22 היו  ההרוגים  בין  ילדים(.   18 )מתוכם  אזרחים   44 של  ולהריגתם  מגורים  בתי  שלושה 
משפחת אל-קולק, 11 בני משפחת אבו אל-עוף, 5 מבני משפחת אישכונתנא ו-4 מבני משפחת 
אל-איפרנג'י.5 כמעט שני שליש מההרוגים בהפצצות הישראליות היו אזרחים, נתון המעיד על זלזול 

פושע מצדה של ישראל בחייהם של אזרחים פלסטינים.

עוד מעלים נתוני ארגוני זכויות האדם, כי מספר הפצועים בהתקפה הצבאית הישראלית הגיע לכדי 
1,968 בני אדם, מתוכם 630 ילדים )כולל 189 ילדים מתחת לגיל חמש(. בנוסף, 1,313 יחידות דיור 
נהרסו כליל לצד 6,367 יחידות דיור שנפגעו חלקית בעקבות ההפצצות הישראליות אשר הותירו 

38,020 בני אדם ללא קורת גג.6 

בצלם ומשרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים )OCHA( תיעדו מספרים דומים.7 משרד האו"ם 
לתיאום עניינים הומניטריים דיווח גם כי במהלך המתקפה הישראלית במאי נהרסו 2,173 בתים 
ו-10 בתי חולים נפגעו,8 זאת על רקע משבר הבריאות החריף ברצועת עזה כתוצאה של המצור 

הישראלי הממושך ומהתפרצות מגפת הקורונה העולמית. 

וג'יהאד  חמאס  ובפרט  חמושים,  פלסטינים  ארגונים  במאי,  ל-21  ה-10  הימים שבין   11 במהלך 
אסלאמי ירו אלפי רקטות לעבר ערים ישראליות. לפי נתונים שאסף משרד האו"ם לתיאום עניינים 
הומניטריים, כתוצאה מירי הרקטות נהרגו בישראל חייל אחד, ו-12 אזרחים, מתוכם 2 ילדים, כמו 

כן דווח כי נפצעו 710 אזרחים.9

את המתקפה הצבאית הישראלית בעזה יש לראות בתוך הקונטקסט הרחב יותר שבו התקיימה. 
ראשית, שלטון הכיבוש הישראלי, שבמסגרתו מתבצע בגדה המערבית פשע נגד האנושות מסוג 
אפרטהייד.10 ושנית, המצור הישראלי על רצועת עזה שנמשך כבר למעלה מ-14 שנים והוביל בפועל 
והימי בעזה  ליצירתו של משבר הומניטרי קשה ברצועה. מדינת ישראל שולטת במרחב האווירי 
ובמעברי הגבול היבשתיים למעט מעבר רפיח ושער סלאח א-דין שבשליטת מצרים.11 במסגרת 

.Assault on Gaza in Numbers  4
 Evan Hill, Christiaan Triebert, Ainara Tiefenthäler, John Ismay, Soliman Hijjy, Phil Robibero, Drew Jordan, Yousur  5
 Al-Hlou, Christoph Koettl and Patrick Kingsley, Gaza’s Deadly Night: How Israeli Airstrikes Killed 44 People,

.The New York Times, 24.6.2021
.Numbers in Gaza on Assault  6

בצלם דיווח כי במהלך “מבצע שומר החומות" נהרגו 232 פלסטינים מתוכם 137 אזרחים בהם 54 קטינים ו-38 נשים.   7
על פי נתונים שפרסם משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים 243 פלסטינים נהרגו כתוצאה מההפצצות הישראליות 
במאי, מתוכם לפחות 54 אזרחים ו-64 ילדים, משרד האו"ם דיווח כי ישנה מחלוקת לגבי השתייכותם של 52 ההרוגים 
הנותרים )לוחמים או אזרחים(. עוד דווח כי למעלה מאלפיים פלסטינים נפצעו במהלך המתקפה הישראלית, מתוכם 
 ,OCHA .13.5.2022 :685 ילדים ו-480 נשים. להרחבה: בצלם, מסד נתוני הרוגים והריסות בתים. ביקור אחרון באתר
באתר:  אחרון  ביקור  הומניטריים.  עניינים  לתיאום  האו"ם  משרד  בניהול  האזרחים  על  הגנה  בעניין  הנתונים  מסד 

.5.5.2022
.OCHA, The Humanitarian Bulletin - Gaza after the May escalation )November 2021(  8

שם.  9
יש דין, הכיבוש הישראלי בגדה המערבית ופשע האפרטהייד: חוות-דעת משפטית )2020(.  10

המעברים שבשליטת מצרים אינם פועלים על פי נהלים שקופים ולעיתים קרובות נאסרת הכנסת פריטים לרצועת עזה   11
דרך מצרים שישראל אוסרת על כניסתם. להרחבה: גישה, עזה מבפנים )ספטמבר 2021(.

https://www.mezan.org/en/post/24097/Al+Mezan%2C+PCHR+and+Al-Haq+issue+statistical+report+on+May+2021+assault+on+the+Gaza+Strip
https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000007787471/israel-airstrikes-gaza.html
https://www.mezan.org/en/post/24097/Al+Mezan%2C+PCHR+and+Al-Haq+issue+statistical+report+on+May+2021+assault+on+the+Gaza+Strip
https://www.mezan.org/en/post/24097/Al+Mezan%2C+PCHR+and+Al-Haq+issue+statistical+report+on+May+2021+assault+on+the+Gaza+Strip
https://statistics.btselem.org/he/stats/since-cast-lead/by-date-of-incident?section=overall&tab=overview&operationSensor=%5B%22guardian-walls%22%5D&ageSensor=%220%2C15%22
https://statistics.btselem.org/he/stats/since-cast-lead/by-date-of-incident?section=overall&tab=overview&operationSensor=%5B%22guardian-walls%22%5D&ageSensor=%220%2C15%22
https://www.ochaopt.org/data/casualties
https://www.ochaopt.org/data/casualties
https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-bulletin-november-2021
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Apartheid+2020/Apartheid+Heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Apartheid+2020/Apartheid+Heb.pdf
https://features.gisha.org/gaza_up_close_he/
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המצור הממושך, ישראל שולטת במרשם האוכלוסין ברצועת עזה, מונעת כניסה ויציאה לרצועת 
כן  יוצאות מהרצועה. כמו  או  ושולטת במעבר הסחורות הנכנסות  והאוויר  וממנה דרך הים  עזה 
ישראל שולטת באספקת החשמל אותה היא מקצצת בהתאם לצרכיה ובתנועת העובדים היוצאים 

מהרצועה כדי לעבוד בישראל, אשר גם הם תלויים בחסדיה ורצונותיה של ישראל.12 

לסבב האלים שפרץ במאי קדמו מספר שבועות מתוחים במיוחד על רקע ניסיונות חוזרים ונשנים 
של ארגוני מתנחלים להשתלט על בתים פלסטינים בשכונת שייח ג'ראח שבירושלים המזרחית, 
כמו גם החרפה של אמצעי הדיכוי הישראלי המופעלים בגדה המערבית באותה תקופה, שהובילו 
להסלמה ומתיחות גדולה בין פלסטינים לכוחות הביטחון הישראליים. מתיחות זו הגיעה לשיא כאשר 
בעקבות הפגנה ומהומות שהתקיימו במתחם אל אקצא )הר הבית(, כוח גדול של שוטרים ישראליים 

נכנס למתחם ואף למסגד תוך שימוש בכוח רב הכולל ירי גז מדמיע וכדורי גומי.13 

לאורך ימי הלחימה יצאו פלסטינים רבים ברחבי הגדה המערבית למחות כנגד המתקפה הישראלית 
בעזה. הפגנות אלו דוכאו בכוח רב באמצעות שלל אמצעים הכוללים, רימוני הלם, גז מדמיע, ירי 
ירי חי. ארגון בצלם דיווח כי כוחות הביטחון הישראליים הרגו 13  כדורי מתכת מצופי גומי ואף 
מפגינים מתוכם שני קטינים, במהלך דיכוי ההפגנות. עוד דווח כי במספר מקרים ירו חיילים אש 

חיה לעבר מפגינים ללא כל הצדקה.14 

התקיפה הישראלית בעזה - חשדות לפשעי מלחמה

ב-12 במאי, הודיעה התובעת הראשית של בית הדין הפלילי, פאטו בנסודה )Bensouda( כי היא 
עוקבת בדאגה אחר האירועים ובפרט הפוטנציאל הגלום לביצועם של פשעי מלחמה.15 מספר ארגוני 
זכויות אדם, ביניהם בצלם ו-Human Rights Watch (HRW( הגיעו למסקנה כי ההתקפות הישראלית 
על רצועת עזה במהלכן הופצצו מרכזי אוכלוסייה צפופים ותשתיות אזרחיות נרחבות עלולות להגיע 
לכדי ביצוע פשעי מלחמה.16 המרכז הפלסטיני לזכויות אדם PCHR, מרכז אל מיזאן לזכויות אדם 
ואל-חאק, הגיעו למסקנות דומות כי ההתקפות הצבאיות הישראליות שהובילו במקרים רבים להרג 
אזרחים ובפרט ילדים נעשו תוך הפרה של החוק ההומניטרי הבינלאומי ומהוות פשע מלחמה.17 
לפתוח  הבינלאומי  הפלילי  הדין  לבית  קרא   )Amnesty International( אינטרנשיונל  אמנסטי  ארגון 
בחקירה נגד ישראל בחשד לביצוע פשעי מלחמה בעקבות סדרת הפצצות ישראליות שכוונה לעבר 

בתי מגורים ושכונות שמאוכלסות בצפיפות.18 

שם.   12
העולם,  ברחבי  שודרו  אקצא  אל  מסגד  תוך  אל  גדולה  באלימות  פולשים  הישראליים  הביטחון  כוחות  של  צילומים   13
 Oliver Holmes,:להרחבה ישראל.  לעבר  רקטות  במתקפת  לפתוח  פלסטינים  חמושים  כוחות  עבור  עילה  ושימשו 
 Peter Beaumont, "Israeli police storm al-Aqsa mosque ahead of Jerusalem Day march", The Guardian,
10.5.2021. נינה פוקס, אליאור לוי, “ליל עימותים בירושלים: אלפי פלסטינים התפרעו, עשרות שוטרים עלו להר הבית“, 

.Ynet, 8.5.2021
בצלם, דיכוי קטלני: חיילים הרגו שלושה מפגינים בשלוש מחאות ברחבי הגדה )יולי 2021(  14

 Yonah Jeremy Bob, ICC threatens new war crimes allegations against Israel, Hamas, The Jerusalem Post,  15
.12.5.2021

 ,HRW .)2021 בצלם, הרג אזרחים נצורים והרס תשתיות נרחב: ישראל מבצעת פשעי מלחמה ברצועת עזה )מאי  16
רצועת עזה: במהלך הלחימה בחודש מאי בוצעו לכאורה פשעי מלחמה )יולי 2021(.

.Assault on Gaza in Numbers, p.33  17
 Amnesty International, Israel/OPT: Pattern of Israeli attacks on residential homes in Gaza must be  18

.investigated as war crimes )17.5.2021(

https://www.theguardian.com/world/2021/may/10/dozens-injured-in-clashes-over-israeli-settlements-ahead-of-jerusalem-day-march
https://www.ynet.co.il/news/article/ByhJjx7Od
https://www.ynet.co.il/news/article/ByhJjx7Od
https://www.btselem.org/hebrew/firearms/20210726_lethal_suppression_soldiers_kill_three_protesters_in_three_demonstrations_across_west_bank_may_2021
https://www.btselem.org/hebrew/firearms/20210726_lethal_suppression_soldiers_kill_three_protesters_in_three_demonstrations_across_west_bank_may_2021
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/war-crimes-court-concerned-over-violence-in-west-bank-prosecutor-667917
https://www.btselem.org/hebrew/press_releases/20210515_israel_commits_war_crimes_in_gaza
https://www.btselem.org/hebrew/press_releases/20210515_israel_commits_war_crimes_in_gaza
https://www.hrw.org/he/news/2021/07/27/379290
https://www.hrw.org/he/news/2021/07/27/379290
https://www.mezan.org/en/post/24097/Al+Mezan%2C+PCHR+and+Al-Haq+issue+statistical+report+on+May+2021+assault+on+the+Gaza+Strip
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/israelopt-pattern-of-israeli-attacks-on-residential-homes-in-gaza-must-be-investigated-as-war-crimes/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/israelopt-pattern-of-israeli-attacks-on-residential-homes-in-gaza-must-be-investigated-as-war-crimes/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/israelopt-pattern-of-israeli-attacks-on-residential-homes-in-gaza-must-be-investigated-as-war-crimes/
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ב-27 במאי אישרה מועצת האו"ם לזכויות האדם את הקמתה של ועדת חקירה עצמאית שתבחן 
ירושלים  כולל  המערבית  והגדה  עזה  )רצועת  הכבושים  בשטחים  הבינלאומי  החוק  של  הפרות 
המזרחית( ובישראל במהלך חודש מאי. הועדה הודיעה כי היא תבחן גם את גורמי העומק לפרוץ 
סבבי האלימות הנשנים לצד אופני האפליה והדיכוי השיטתיים המבוססים על זהות לאומית, אתנית 
ודתית.19 מדינת ישראל הודיעה כי לא תשתף פעולה עם חקירה כזו. משרד החוץ הישראלי אף דחה 
את בקשת יו"ר ועדת החקירה להגיע לישראל, והאשים את ארגון חמאס בביצוע פשעי מלחמה.20 

הפרות החוק הבינלאומי שהתבצעו לכאורה על ידי ישראל במאי 2021 נבחנות על רקע החקירה 
הרשמית שנפתחה על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי )ICC( כנגד ישראל, בחשד לביצוע פשעי 
מלחמה החל מיוני 2014, ביחס למספר אירועים שהתרחשו במהלך המתקפה הצבאית הישראלית 
בעזה בקיץ 2014 )"מבצע צוק איתן"(, ב"צעדות השיבה" שהתקיימו מדי יום שישי ברצועת עזה 
של  והרחבתן  להקמתן  וביחס   2019 דצמבר  ועד   2018 מארס  מאז  ישראל  עם  לגדר  בסמוך 

ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית על ידי מדינת ישראל.21 

ביצוע  בדבר  לדין  להעמיד  ואף  בחקירה  לפתוח  בינלאומיים  וטריבונלים  מנגנונים  של  סמכותם 
פשעי מלחמה, מותנית בהיעדר קיומו של הליך אכיפה )חקירה והעמדה לדין( אפקטיבי והעומד 
בסטנדרטים הבינלאומיים ברמה המדינתית.22 בעשורים האחרונות, ארגוני זכויות אדם ובהם יש דין,  
מתחו ביקורת חריפה על אופן הטיפול של מערכת אכיפת החוק הצבאית בעבירות חיילים כלפי 
פלסטינים ובחקירתן של חשדות לפשעי מלחמה. הארגונים הגיעו למסקנה כי בניגוד למראית העין 
שמערכת אכיפת החוק הצבאית מבקשת להציג, מדינת ישראל איננה רוצה ו/או איננה מסוגלת 

לחקור באופן ראוי חשדות לפשעי מלחמה שבוצעו על ידי אנשי כוחות הביטחון שלה.23 

בדוח יש דין לדווח המיוחד לאו"ם מ-2021 קבענו כי "המערכת הצבאית חותרת להימנע מחקירה 
והעמדה לדין של חיילים הפוגעים בפלסטינים, ובכך אינה מספקת להם הגנה מפני עבירות של 
מפקדים וחיילים ישראלים".24 ביולי 2021 ארגון HRW פרסם כי "רשויות הצבא הישראלי והרשויות 
הפלסטיניות כושלות זה שנים בחקירת הפרות של דיני המלחמה שבוצעו ברצועת עזה או ממנה".25 
נהנים מחסינות כמעט מוחלטת מפני העמדה  למרות הדעה הרווחת בישראל, חיילים ישראלים 
לדין במקרים של פגיעה בפלסטינים; רק 0.7% מהתלונות שהגיעו לפרקליטות הצבאית בשנים 
2018-2017 והטיפול בהם הסתיים הובילו להגשת כתב אישום )3 מתוך 414(,26 ורק 4.3% מכלל 
תיקי החקירה שנפתחו במצ"ח בין השנים 2020-2013 הובילו להעמדה לדין של חיילים שפגעו 

בפלסטינים.27 

 United Nations, Human Rights Council, The United Nations Independent International Commission of  19
.Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in Israel )27.5.2021(

.27.5.2021 ,Ynet ,"’איתמר אייכנר, “מועצת זכויות האדם: תוקם ועדת חקירה בינלאומית בעקבות ‘שומר החומות  20
 Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, respecting an investigation of the Situation in Palestine,  21

.3.3.2021
אמנת רומא, סעיף 17.  22

יש דין, יורים ומורחים: כשלים בבדיקת תלונות על הרג ופציעה של פלסטינים ב'הפגנות השיבה' ברצועת עזה והשימוש   23
במנגנון לבירור עובדתי ככלי למניעת חקירה והעמדה לדין של חיילים )ספטמבר 2020( )להלן יש דין, יורים ומורחים(. 
יש דין, אכיפת החוק על חיילים החשודים בפגיעה בפלסטינים וברכושם 2020-2019 )מרץ 2022( )להלן: יש דין, אכיפת 
החוק 2020-2019(. בצלם, PCHR, אינה רוצה ואינה יכולה: טיוח חקירת הפגנות השיבה בידי ישראל )דצמבר 2021(.

יש דין, דוח לדווח המיוחד לאו"ם - השפעת ההתנחלויות על זכויות האדם של הפלסטינים )יוני 2021(, עמ' 10.  24
HRW, רצועת עזה: במהלך הלחימה בחודש מאי בוצעו לכאורה פשעי מלחמה )יולי 2021(.  25

יש דין, אכיפת החוק על חיילים החשודים בפגיעה בפלסטינים וברכושם –2018-2017 )נובמבר 2019(.  26
יש דין, אכיפת החוק 2020-2019.  27

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index
https://www.ynet.co.il/news/article/SJoH9mpFu
https://www.ynet.co.il/news/article/SJoH9mpFu
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://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://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.btselem.org/sites/default/files/publications/202112_unwilling_and_unable_heb.pdf
https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202112_unwilling_and_unable_heb.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://www.hrw.org/he/news/2021/07/27/379290
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Accountability_Data+Sheet_Fall+2019/Law+Enforcement+Soldiers_DS_Hebrew_FINAL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Accountability_Data+Sheet_Fall+2019/Law+Enforcement+Soldiers_DS_Hebrew_FINAL.pdf
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הצבא חוקר את עצמו - הליכי  הבדיקה  והחקירה הישראליים 
ביחס לתקיפות ישראליות שהתרחשו בעזה במהלך מאי 2021

היא   2021 במאי  הישראלית  המתקפה  של  בהקשר  פלסטינים  של  והרג  פציעה  מקרי  חקירת 
חלק ממערך רחב יותר של חובת ישראל ככוח כובש, להגן על האוכלוסייה המוגנת בשטח הנתון 
לשליטתה. אמנם לישראל אין נוכחות צבאית קבועה ברצועת עזה מאז בוצעה ההתנתקות בשנת 
2005, אולם צורת השליטה הישראלית ברצועת עזה נותרה משטר של כיבוש, תוך שמתווספת לכך 
העובדה שישראל מטילה מצור על רצועת עזה ובכך יוצרת שליטה על תחומים רבים של החיים 
בה. משמעות השליטה הזו – הכוללת כאמור בין היתר שליטה על תנועה, סחורות, אספקת חשמל, 
ושליטה מלאה במרחב הימי והאווירי ברצועת עזה – היא כי על ישראל חלות חובות כלפי תושבי 
הרצועה מכוח המשפט ההומניטרי הבינלאומי, משפט זכויות האדם הבינלאומי והחוק הישראלי – 

בעיקר המשפט המינהלי.28 

על פי המדיניות שהצבא קבע, אירועי "מבצע שומר החומות", כפופים לכללים המסדירים לחימה – 
כללי המשפט ההומניטרי הבינלאומי. כך, בדיקת האירועים שהתרחשו ברצועת עזה במהלך המבצע 
שגרה.29  בימי  חיילים  של  פליליות  עבירות  חשד לביצוע  על  תלונות  של  מבדיקתן  שונה  הצבאי 
בהתאם לזאת, אירועים אלו הועברו ראשית לבחינת מנגנון לבירור עובדתי המכונה על ידי הצבא 

"המנגנון המטכ"לי לתחקור אירועים חריגים". 

מנגנון הבירור המטכ"לי הוקם בקיץ 2014 )במהלך המתקפה הישראלית על רצועת עזה שכונתה 
"מבצע צוק איתן"( במטרה לבצע בדיקה מקדימה של אירועים חריגים שאירעו במהלך הלחימה. 
הישראלית  הצבאית  המערכת  שנקטה  שינויים  מספר  רקע  על  נעשתה  המנגנון  של  הקמתו 
באופן עבודתה כחלק מיישום המלצות ועדת טירקל, על מנת להדוף ביקורת שנשמעה מהקהילה 
הבינלאומית. מטרת השינוי הייתה להציג את מערכת אכיפת החוק הצבאית ככזו אשר ממלאת 
אחר חובתה לחקור באופן ראוי חשדות לביצוע פשעי מלחמה ולאכוף את החוק.30 מאז הקמתו 
משמש המנגנון כלי לבדיקה מקדמית )בטרם יועברו לחקירה או יסגרו(, של תלונות וחשדות להפרה 
של דיני הלחימה המיועד לאירועים בסדר גודל גדול שיש בהם מספר רב של נפגעים. כך למשל, 
ידי  מקרים שבהם נהרגו מפגינים פלסטינים במסגרת אירועי "צעדות השיבה" נבחנו תחילה על 

המנגנון.31

חשוב לציין כי הבדיקה המקדמית שמבצע מנגנון הבירור המטכ"לי איננה חקירה פלילית, מנגנון 
זה נועד לצורך קיום של הערכה עובדתית "בתוך פרק זמן קצר, מתוך מטרה לבצע בירור מהיר 
לא.32  או  בחקירה  לפתוח  האם  )פצ"ר(  הראשי  הצבאי  הפרקליט  של  החלטתו  טרם  ואפקטיבי" 

להרחבה: גישה, מדד השליטה - אחריותה המתמשכת של ישראל ברצועת עזה )נובמבר 2011(.  28
תלונות ודיווחים על פגיעה, פציעה או מוות של פלסטינים המועברים לידיעת הצבא נבחנים בדרך כלל בידי הפרקליטות   29
הצבאית והיא שמחליטה אם לפתוח בחקירה פלילית בעניינם או לא. יש דין, אכיפת החוק על חיילים החשודים בפגיעה 

בפלסטינים וברכושם, סיכום נתוני 2018-2017 )נובמבר 2019(.
ביחס להקמתו ופעילותו של מנגנון התחקור המטכ"לי ראו: ועדת טירקל, דו"ח שני: הבדיקה והחקירה של תלונות   30

וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבינלאומי )פברואר 2013(, עמ' 371.
להרחבה: יש דין, יורים ומורחים.  31

החלטת הפצ"ר באשר לאירועים חריגים שאירעו במהלך “צוק איתן", אתר הפרקליטות הצבאית. ביקור אחרון באתר   32
.5.5.2022

https://gisha.org/UserFiles/File/scaleofcontrol/scaleofcontrol_he.pdf
https://gisha.org/UserFiles/File/scaleofcontrol/scaleofcontrol_he.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Accountability_Data+Sheet_Fall+2019/Law+Enforcement+Soldiers_DS_Hebrew_FINAL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Accountability_Data+Sheet_Fall+2019/Law+Enforcement+Soldiers_DS_Hebrew_FINAL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Accountability_Data+Sheet_Fall+2019/Law+Enforcement+Soldiers_DS_Hebrew_FINAL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/KillingTime2020/Killing+Time_HEB.pdf
https://www.idf.il/%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%90%d7%99%d7%aa/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f/%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%98%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a6-%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%a2%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%94%d7%9c%d7%9a-%d7%a6%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f/
https://www.idf.il/%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%90%d7%99%d7%aa/%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f/%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%98%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a6-%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%a2%d7%95-%d7%91%d7%9e%d7%94%d7%9c%d7%9a-%d7%a6%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%9f/
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החומר שנאסף על ידי צוות המנגנון במהלך עבודתו נותר חסוי, במובן זה הוא איננו יכול לשמש את 
חקירת האירוע במקרים שבהם נפתחה חקירה.33 

בנוסף לבדיקה המקדימה לחקירה, משמשת עבודתו של מנגנון הבירור את הצבא ככלי להפקת 
לקחים מבצעיים.34 המטרות הכפולות של פעילות המנגנון מייצרות פוטנציאל חמור לניגוד עניינים 
שבין איסוף נתונים לצורך קביעת אחריות משפטית ופתיחה בחקירה נגד חיילים שביצעו לכאורה 
עבירות, ובין איסוף נתונים לצורך שיפור וייעול היכולת הצבאית המבצעית. בנוסף, עלולה ההערכה 
העובדתית המקדימה לפגוע בחקירה ראויה, כיוון שהיא לוקחת זמן ומרחיקה את החקירה למועד 
מאוחר שמקשה על איסוף ראיות, משום שהיא מאפשרת לחיילים "להתאמן" על גירסה ואף עלולה 

להיות מנוצלת לתיאום עדויות בין המשתתפים בתחקיר. 

ראוי להדגיש, כי הפרקליט הצבאי הראשי )פצ"ר(, אשר אמור לקבל החלטה האם לפתוח בחקירה  
באירועים שנבחנו על ידי מנגנון הבירור המטכ"לי עלול להיות מצוי במקרים רבים בניגוד עניינים 
הלחימה,  ימי  לאורך  אישית.  מעורבות  לו  הייתה  שלגביהם  אירועים  לחקירת  ביחס  אינהרנטי 
הפרקליטות הצבאית היא שהעניקה ייעוץ משפטי לצבא והיא שאישרה את חוקיות ההוראות שליוו 
את המתקפה הישראלית ובפרט את המדיניות ההרסנית של הפצצת מרכזי האוכלוסייה. במקרים 
שבהם ישנן חשדות להפרת דיני הלחימה שהתרחשו במהלך המתקפה הצבאית בחודש מאי, ייאלץ 
הפצ"ר להחליט האם לפתוח בחקירה בנוגע לאירועים שלו או לכפופים לו בפרקליטות הצבאית היה 
בהם תפקיד, ואף לעיתים אירועים שהם תולדה של מדיניות שהם היו מעורבים בגיבושה – למשל 

מדיניות ההפצצות הישראלית – מן הדרג המדיני לדרג הצבאי הבכיר. 

אמורים  הצדקה  כל  ללא  בחפים מפשע  ולפגיעה  אירועים המעלים חשד לביצוע פשעי מלחמה 
להיחקר ביעילות ובמהירות.35 ארגוני זכויות אדם ובהם יש דין מצאו כשלים חמורים בטיפול מערכת 
בין  חריגים".36  אירועים  המטכ"לי לתחקור  "המנגנון  של  בעבודתו  ובפרט  הצבאית  החוק  אכיפת 
הכשלים בולט במיוחד משך הזמן הארוך של בדיקת האירועים המקדמית, המלמד כי אל מול 
נותרה  הצבאית  חוק  אכיפת  מערכת  של  עבודתה  עיקר  מלחמה,  פשעי  של  לביצועם  חשדות 

במשיכת זמן וביצירת מראית עין בלבד של מנגנון אכיפת חוק מתפקד.

סעיף 539א לחוק השיפוט הצבאי קובע כי חומר התחקיר יהיה חסוי בפני כל אדם ויימסר רק לגופים בצבא שהתחקיר   33
דרוש להם לצורך מילוי תפקידם. בסעיף 539 א )ב()2( מצוין במפורש כי “חומר התחקיר לא יימסר לגוף חוקר".

יש דין, יורים ומורחים.  34
ICRC, Guidelines on investigating violations of IHL: Law, policy and good practice, 16.9.2019.  35

להרחבה: יש דין, יורים ומורחים. בצלם, נוהל טיוח – חקירתם לכאורה של אירועי צוק איתן )ספטמבר 2016(.   36

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/KillingTime2020/Killing+Time_HEB.pdf
https://www.icrc.org/en/document/guidelines-investigating-violations-ihl-law-policy-and-good-practice
https://www.btselem.org/download/201609_whitewash_protocol_heb.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/KillingTime2020/Killing+Time_HEB.pdf
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נתונים: האם ישראל שוב מתחמקת מחקירה אפקטיבית וראויה 
של חשדות לביצוע פשעי מלחמה?

הנתונים המובאים בחלק זה מבוססים על תשובת הצבא לבקשה על פי חוק חופש המידע מאפריל 
2022, הנתונים שהעביר הצבא מלמדים על עבודתו ותוצאותיו החלקיות בלבד של מנגנון הבירור 
הצבאי ביחס לאירועים שהתרחשו בעזה במהלך המתקפה הישראלית במאי 37.2021 הצבא העביר 
ליש דין נתונים חלקיים אשר אינם מאפשרים ללמוד על עבודת המנגנון באופן איכותני. עם זאת, 
לאור הנתונים שכן ניתנו נראה כי שוב, הצבא פועל על מנת למשוך זמן ובסופו של דבר להימנע 

מחקירה והעמדה לדין של חיילים הפוגעים בפלסטינים. 

על פי נתונים שמסר הצבא, בסך הכל 84 אירועים הועברו לבחינת מנגנון הבירור המטכ"לי,38 
נפגעים  "כל אירוע עשוי לכלול בתוכו התייחסות למספר  כי  ביחס לאירועים אלו נמסר מהצבא 
)הרוגים או פצועים(". זאת, בשונה מבדיקת המנגנון ביחס ל"צעדות השיבה" בעזה, אז בחן המנגנון 
בעזה  הישראלית  הצבאית  להתקפה  ביחס  המנגנון  בדיקת  פלסטינים.  של  מוות  מקרי  ורק  אך 
בחלוקה לפי אירועים ולא נפגעים מלמדת על צורת האלימות שהופעלה במהלך המתקפה הצבאית 

- הפצצות שלעתים הובילו למספר גדול של הרוגים ופצועים. 

לא ידוע מהם הקריטריונים להעברת אירועים לבחינתו של מנגנון הבירור המטכ"לי, אולם מתשובת 
הצבא עולה כי הצבא איננו בוחן, אף באופן מקדמי, את כל האירועים שהובילו לפגיעה באזרחים 
 ,Airwars במהלך התקיפה הישראלית בעזה בחודש מאי 2021. על פי מחקר שביצע מכון המחקר
קיימות טענות לפגיעה באזרחים בלפחות 130 תקיפות שביצע הצבא בעזה במהלך מאי. בהתבסס 
זוהתה  הללו  מהאירועים  ב-29  רק  כי  מצא  המחקר  מכון  ורשמיים,  מקומיים  דיווחים  ניתוח  על 
פגיעה בחמושים, כלומר ב-101 מהתקיפות הישראליות בעזה במהלך מאי, אזרחים היו הנפגעים 

היחידים.39 

מהנתונים שמסר הצבא עולה כי מתוך כלל האירועים אשר הועברו לבחינת המנגנון, 48 אירועים 
עדיין מצויים בשלב הראשוני של בחינת המנגנון.40 כלומר, כשנה לאחר המתקפה הישראלית 
שהובילה לטענות חריפות בדבר הפרות של דיני הלחימה, המנגנון שכל תכליתו הוא ביצוע הערכה 
מהירה ומקדמית לגבי נסיבות האירועים, טרם קיבל החלטה ביחס ל-57% מהאירועים שהובאו 

לבחינתו. 

מתשובת הצבא עולה כי נכון לחודש מרץ 2022 המנגנון השלים את תהליך הבדיקה ב-36 אירועים 
לגביהם  התקבלה  וטרם  הראשי  הצבאי  הפרקליט  לבדיקת  הועברו  אירועים   10 מתוכם  בלבד, 
)כ-30%(  נוספים  אירועים  ו-25  בחקירה  לפתוח  או  החקירה  תיק  את  לסגור  האם  החלטה 
הועברו לבחינת המנגנון לבירור מקדים ונסגרו ללא פתיחה בחקירה.41 אחד מהאירועים הללו 

דובר צה"ל ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 26.4.2022 )להלן: מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע(  37
להלן פירוט על פי מועד כפי שנמסר מהצבא: 3 אירועים ב-10 למאי, 6 אירועים ב-11 למאי, 15 אירועים ב-12 למאי,   38
13 אירועים ב-13 למאי, 9 אירועים ב-14 למאי, 6 אירועים ב-15 למאי, 6 אירועים ב-16 למאי, 6 אירועים ב-17 למאי, 

4 אירועים ב-18 למאי, 10 אירועים ב-19 למאי, 6 אירועים ב-20 למאי. מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע. 
Airwars, ‘למה הפציצו אותנו?' פגיעות אזרחיות עירוניות משימוש בכלי נשק נפיצים בעזה, סוריה וישראל )דצמבר   39

.)2021
מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע.  40

שם.  41

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%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%A9%D7%94%D7%93+%D7%A4%D7%90%D7%94%D7%95%D7%9D+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99+%D7%94%D7%A8%D7%92+%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A+%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2+%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%A2%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8+%D7%9E%D7%98%D7%9B%D7%9C%D7%99.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%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%A9%D7%94%D7%93+%D7%A4%D7%90%D7%94%D7%95%D7%9D+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99+%D7%94%D7%A8%D7%92+%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A+%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2+%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%A2%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8+%D7%9E%D7%98%D7%9B%D7%9C%D7%99.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%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%A9%D7%94%D7%93+%D7%A4%D7%90%D7%94%D7%95%D7%9D+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99+%D7%94%D7%A8%D7%92+%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A+%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2+%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%A2%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8+%D7%9E%D7%98%D7%9B%D7%9C%D7%99.pdf
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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%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%A9%D7%94%D7%93+%D7%A4%D7%90%D7%94%D7%95%D7%9D+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99+%D7%94%D7%A8%D7%92+%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A+%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2+%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%A2%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8+%D7%9E%D7%98%D7%9B%D7%9C%D7%99.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%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%A9%D7%94%D7%93+%D7%A4%D7%90%D7%94%D7%95%D7%9D+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99+%D7%94%D7%A8%D7%92+%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A+%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2+%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%A2%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8+%D7%9E%D7%98%D7%9B%D7%9C%D7%99.pdf
https://airwars.org/wp-content/uploads/2021/12/Why-did-they-bomb-us-HEB.pdf
https://airwars.org/wp-content/uploads/2021/12/Why-did-they-bomb-us-HEB.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%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%A9%D7%94%D7%93+%D7%A4%D7%90%D7%94%D7%95%D7%9D+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99+%D7%94%D7%A8%D7%92+%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A+%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2+%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8+%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%A2%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8+%D7%9E%D7%98%D7%9B%D7%9C%D7%99.pdf
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שנסגרו ללא פתיחה בחקירה היה הפצצת ביתו של העיתונאי )שעבד ברדיו אל-אקצא של חמאס( 
יוסף אבו-חוסיין. ביחס לאירוע זה הצבא מסר כי המנגנון "מצא כי התקיפה כוונה למטרה צבאית 
לגיטימית, אושרה על ידי הגורמים המוסמכים ועלתה בקנה אחד עם עיקרון המידתיות".42 מקרה זה 
מהווה דוגמא לניגוד העניינים שבו שרוי הפצ"ר המתואר לעיל, היות והפרקליטות הצבאית הייתה 
מעורבת באישור מראש של התקיפה או באישור המדיניות שסיווגה את אבו-חוסיין כמטרה צבאית 

או בניסוח הפרמטרים למידתיות הפגיעה בחפים מפשע בהתקפת מטרה צבאית. 

כמעט שנה לאחר "מבצע שומר חומות" שהותיר אחריו מאות אזרחים הרוגים, אלפי פצועים, הרס 
נרחב וחשדות לביצוע מספר פשעי מלחמה, הצבא פתח בחקירה אחת בלבד בנוגע לאירוע אחד 

במהלך המתקפה הצבאית הישראלית ברצועת עזה. 

התמשכותם הארוכה של הליכי הבדיקה המקדמית בנוגע לבחינת "שומר החומות" אינם עולים 
ועדת  מסקנות  בעקבות  צ'חנובר  ועדת  המליצה  עליהן  והחקירה  הבדיקה  נהלי  עם  אחד  בקנה 
טירקל.43 על פי המלצות ועדת צ'חנובר, מנגנון הבירור המטכ"לי אמור להעביר את ממצאיו לפצ"ר 
בתוך 30 יום מתחילת הבירור. הרמטכ"ל או סגנו יכולים להאריך את פרק הזמן הזה לתקופות 
ציון הסיבות להארכה.44 בהקשר של החלטת הפצ"ר האם  ימים תוך  יעלו על 45  קצובות שלא 
לפתוח בחקירה או לא, ועדת צ'חנובר המליצה כי קבלת החלטה על פתיחה בחקירה תוגבל ל-14 

שבועות ובמקרים חריגים ניתן יהיה להאריך תקופה זו ב-14 שבועות.45

הנתונים המוצגים לעיל ובראשם העובדה שכמעט 70% מכלל האירועים שהועברו לבדיקת מנגנון 
הבירור נמצאים עוד בהליכי בדיקה, בדיקת המנגנון או ממתינים להחלטת הפצ"ר, מטילים ספק 
על יכולתה או רצונה של ישראל לקיים חקירות רציניות ואפקטיביות ביחס לחשדות להפרת דיני 

הלחימה במהלך "מבצע שומר החומות". 

סיכום

שנה עברה מאז פתחה מדינת ישראל במתקפה צבאית ברצועת עזה שכונתה "שומר החומות", 
במהלכה הופצץ במשך 11 ימים אחד המקומות הצפופים בעולם. כמו במבצעיים צבאיים קודמים 
ובנייני  והרסנית של התקפה על שכונות  יישם מדיניות מכוונת  ישראל ברצועת עזה, הצבא  של 
מגורים. התקיפה הישראלית קטלה 151 אזרחים, כשליש מהם ילדים, מרביתם כאשר שהו בבתיהם 

אשר קרסו כתוצאה מההפצצות.

מלחמה.  פשעי  בביצוע  להאשמות  ואף  ישראל  כלפי  גינויים  לגל  הובילה  הישראלית  ההתקפה 
"המנגנון  הועברו לבחינת  הלחימה  דיני  להפרת  חשדות  הצבא,  של  החקירות  למדיניות  בהתאם 
המטכ"לי לתחקור אירועים חריגים", גוף שכל תכליתו לקיים הערכה עובדתית מהירה בטרם החלטה 

על פתיחה בחקירה. 

אורן פרסיקו, “מטרה צבאית לגיטימית“, העין השביעית, 11.5.2021.  42
ועדת צ'חנובר קמה בעקבות פרסום מסקנות ועדת טירקל כצוות היישום של המלצות ועדת טירקל. להרחבה: צוות   43
והחקירה  הבדיקה  בנושא   31.5.10 מיום  הימי  האירוע  הציבורית לבדיקת  הוועדה  של  השני  הדו“ח  וליישום  לבחינה 

בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבין-לאומי, דין וחשבון )אוגוסט 2015(.
שם, עמ' 16.  44
שם, עמ' 18.  45

https://www.the7eye.org.il/454386
https://www.gov.il/BlobFolder/news/spoketurkelcommittee210915/he/documents_reportheb.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/spoketurkelcommittee210915/he/documents_reportheb.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/spoketurkelcommittee210915/he/documents_reportheb.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/spoketurkelcommittee210915/he/documents_reportheb.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/spoketurkelcommittee210915/he/documents_reportheb.pdf
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מתוך מאות ההתקפות הישראליות שבוצעו במהלך מאי 2021 ברצועת עזה, 84 מקרים הועברו 
לבחינת המנגנון. מנתוני הצבא עולה כי כמעט שנה אחרי המתקפה הישראלית, אירוע אחד בלבד 
הוביל לפתיחה בחקירה, שעדיין נמשכת ותוצאותיה אינן ידועות. המנגנון סיים את בחינתם של 

35 אירועים נוספים מרביתם )25( נסגרו ללא פתיחה בחקירה. 

כמעט שנה לאחר המתקפה הישראלית בעזה, מרבית האירועים )57%( שהועברו לבחינת המנגנון, 
כאמור לצורך הערכה עובדתית מהירה בטרם תיפתח חקירה, מצויים עוד בבחינה. אין לדעת מתי 
תסתיים בחינתם של כלל האירועים הכוללים גם את אלו שהועברו לבחינת הפרקליטות )12%(. 
אופן הטיפול הממושך של מערכת אכיפת החוק הצבאית בחשדות לביצוע פשעי מלחמה מעלה 

סימני שאלה לגבי טיב הכוונות והיכולות של המערכת הצבאית לחקור באופן ראוי את עצמה. 

נתונים שפירסמו יש דין ורבים אחרים הצביעו על אי תפקודה של מערכת אכיפת החוק הצבאית, 
לטעון  כדי  מתפקדת  חוק  אכיפת  מערכת  של  עין  מראית  הצגת  הוא  תפקידה  שעיקר  שדומה 
בינלאומיים. חשדות לביצועם של פשעי מלחמה  מנגנוני משפט  לחסינות מפני התערבותם של 
נענים על ידי המערכת הצבאית במשיכת רגליים, הימנעות מחקירה ראויה ואפקטיבית, הימנעות 
מחקירה של מקבלי החלטות וקובעי מדיניות ולבסוף מתן חסינות כמעט מוחלטת למפקדים וחיילים 

הפוגעים בפלסטינים. 

על תפקודה של מערכת אכיפת החוק אל מול חשדות לביצועם של פשעי מלחמה במהלך "מבצע 
שומר החומות" מעיבה גם העובדה שהפרקליטות הצבאית, האמונה על חקירת חשדות אלו, היא 
שאישרה את הדוקטרינות ואת מאפייני התקיפות שהובילו לביצוען של הפעולות שלגביהן עולה 

החשד שהן עולות כדי פשעי מלחמה. 

הנתונים המובאים במסמך זה ביחס למבצע "שומר החומות", מצטרפים לדו"חות ותחקירים קודמים 
של יש דין ביחס להליכי הבדיקה והחקירה הישראלים של חשדות להפרת הדין הבינלאומי בידי אנשי 
כוחות הביטחון, ומחזקים את המסקנה של הארגון שמערכת אכיפת החוק בישראל איננה מסוגלת 
ו/או איננה מעוניינת לחקור את החשדות לביצוע פשעי מלחמה באופן מהיר ואפקטיבי ובעיקר תוך 
וכך אלו אשר גיבשו,   – שימוש בסטנדרטים של חקירות העומדים בדרישות המשפט הבינלאומי 

אישרו, הורו, ויישמו את מדיניות ההפצצות הישראלית ברצועת עזה נהנים מחסינות בפועל.

המדיניות הישראלית הקטלנית, של התקפת בתים ובנייני מגורים ברצועת עזה לצד חוסר היכולת 
של מערכת החוק הצבאית לחקור באופן ראוי, מייצרים יחדיו מציאות מסוכנת, בה תושבי רצועת 
עזה הנצורה נותרים חסרי כל הגנה, וחייהם מופקרים אל מול מתקפות צבאיות ופגיעה שרירותית. 
חקירה יעילה, בלתי תלויה של חשדות לביצועם של פשעי מלחמה, הכרחית על מנת לעצור מציאות 

זו, ולהפסיק את אבדן חיי אדם הנמשך בחסות תרבות החסינות והיעדר האחריותיות בישראל. 
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