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נתונים עדכניים, אפריל 2021

 שלוש שנים אחרי "צעדות השיבה" ליד הגדר בעזה, 
 כשברקע החקירה בהאג: מה עלה בגורל חקירות הצבא
את האירועים הקטלניים שבהם נהרגו מאות בני אדם?

מפגינים פלסטינים נמלטים מירי גז מדמיע במהלך אירוע מחאה בשם "נשים פלסטיניות למען שיבה ושבירת המצור", 
זענון,  צילום: מוחמד   | ביולי 2018   3 ישראל,  לגדר עם  שהתקיים במסגרת הפגנות השיבה ממזרח לעיר עזה בסמוך 

אקטיבסטילס
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שלוש שנים חלפו מאז האירועים האלימים על הגדר בעזה ב'צעדות השיבה' שהותירו מאות הרוגים 
המתירה  באש  פתיחה  מדיניות  הצבא  נקט  להפגנות  בתגובה  עזה.  רצועת  תושבי  פצועים  ואלפי 
לחיילים לעשות שימוש בכוח בעל פוטנציאל קטלני, כולל ירי אש חיה, כלפי מפגינים שסווגו כ"מסיתים 
מרכזיים" או "מפירי סדר מרכזיים". השימוש באש חיה התאפשר, בתנאים מסוימים, גם כלפי מפגינים 
שלא סיכנו באופן ממשי ומיידי חיי אדם. מדיניות זו ביטאה זלזול חסר תקדים בחיי אדם מצד ישראל, 
וגרמה להרג ולפציעה של מפגינים בהיקף חריג אפילו ביחס לסטנדרטים המוכרים במסגרת הכיבוש 

הישראלי והעימותים האלימים שהוא מייצר בשטחים הכבושים.

כיצד הצבא חוקר את האירועים?
בדיקת תלונות שהוגשו בנוגע לאירועי "צעדות השיבה" נעשית באופן שונה מבדיקתן של תלונות על 

חשד לביצוע עבירות פליליות ופשעי מלחמה בימי שגרה.

התלונות שהוגשו לצבא מתבררות תחילה בידי "המנגנון המטכ"לי לתחקור אירועים חריגים" שתפקידו 
לבצע הערכה עובדתית מהירה ולאסוף חומרים שיסייעו לפרקליטות הצבאית להחליט האם לפתוח 

בחקירה פלילית.

לאחר שהמנגנון מסיים את הליך הבדיקה התיק עובר לפרקליט הצבאי הראשי )פצ"ר( והוא שמחליט 
הצבאית  הפרקליטות  החקירה  בתום  בחקירה.  לפתוח  למצ"ח  להורות  או  התיק  את  לסגור  האם 

מכריעה האם להגיש כתב אישום נגד חשודים או לסגור את תיק החקירה.

לפי המדיניות שהצבא קבע ביחס לאירועי "צעדות השיבה", נבדקים רק מקרים שבהם נהרגו מפגינים 
פלסטינים. מבין האירועים שבהם נפצעו אלפי בני אדם –  רבים מהם פצועים קשה שנותרו משותקים 

לכל החיים או איבדו איברים – לא נבדק ולו מקרה אחד.
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תוצאות הבדיקות והחקירות שהצבא קיים נכון 
לאפריל 2021:

234 אירועי מוות הועברו לבחינת המנגנון. מתוכם:
ב-143 מקרים השלים המנגנון את תהליך הבדיקה	 

ביחס ל-91 אירועים )39%( המנגנון עוד לא סיים את הבדיקה ה"מהירה", גם כעבור שלוש 	 
שנים

מתוך 143 האירועים שבהם המנגנון השלים את הליך הבדיקה:
אירועים* 	  ל-33  ביחס  נפתחו  חקירות   11 אירועים:  ל-36  ביחס  חקירה  נפתחה  הכל  בסך 

על  הורה  הפצ"ר  נוספים שבהם  אירועים  ועוד שלושה  המטכ"לי  המנגנון  ידי  על  שנבדקו 
פתיחה בחקירה ללא מעורבות המנגנון

ב-95 אירועים הוחלט לסגור את התיק מבלי לקיים חקירה פלילית	 

לפתוח 	  או  החקירה  תיק  את  לסגור  אם  החליט  טרם  והפצ"ר  בבדיקה  עודם  אירועים   15
בחקירה

* אירוע מתייחס למקרה הרג יחיד. במצבים שבהם נהרגו מספר אנשים במוקד פעילות צבאית בגזרה 
וביום מסוים תפתח חקירה אחת שתחקור את כל אירועי ההרג שהתרחשו במוקד פעילות זה. סה"כ 

נבדקו על ידי המנגנון 234 אירועי מוות המתייחסים ל-118 מוקדי פעילות.

מתוך 36 האירועים שבהם נפתחה חקירה:
רק כתב אישום אחד הוגש בנוגע לאירועי השיבה בגדר. )הצבא דיווח על כתב אישום נוסף 	 

דייג סמוך  נורה למוות  ובמסגרתה  שהוגש, אך זה עסק בתקרית שאינה קשורה להפגנות 
לחוף הים בעזה(

שני ההליכים המשפטיים הסתיימו בהאשמת שני חיילים בעבירות קלות יחסית שאינן עוסקות 	 
בהריגה, ובשניהם נגזרו על החיילים עונשים קלים ביותר )עבודות צבאיות(

 34 אירועים עדיין מצויים בבחינה של הפצ"ר 	 
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סיכום הנתונים:

*הנתונים מתייחסים לכלל האירועים שנבדקו ונחקרו, סך הכל 237 אירועים

הוגש רק כתב אישום אחד 	 

החייל שהואשם הורשע בעבירות מינוריות והעונש שנגזר לו הוא קל ביותר	 

ביחס ל-95 אירועים )40%( הוחלט לסגור את התיק ללא חקירה 	 

או 	  בדיקה  של  שונים  בשלבים  מצויים  והם  הסתיים  טרם   )59%( אירועים  ב-140  הטיפול 
חקירה. רובם, )65%, שהם 91 אירועים( עדיין מצויים בשלב הבדיקה "המהירה" על ידי המנגנון 

המטכ"לי, גם כעבור שלוש שנים.

95
 נסגרו

ללא חקירה

1
כתב אישום אחד 

1
כתב אישום אחד 
שאינו קשור להפגנות

140
עדיין בחקירה 
או בבדיקה

237
 מקרים
סה"כ
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סיכום:
אף שצעדות השיבה היו בעיקרן פעילות אזרחית של הפגנה בלתי חמושה, ישראל ראתה ורואה בהן 
אירועים אלימים שהתרחשו כחלק מהעימות המזוין שבו היא נתונה עם חמאס. מכך גזרה ישראל 
החקירות  למדיניות  בניגוד  ההפגנות.  בעת  פגיעות  על  בתלונות  לטיפול  נפרדת  משפטית  מסגרת 
המחייבת לפתוח בחקירה בכל מקרה מוות של פלסטיני שלא במסגרת פעילות לחימה של ממש, 

באירועי לחימה מתקיים מערך חקירות שונה.

לפיכך, תלונות הנוגעות לאירועים שהתרחשו בהפגנות ברצועת עזה נבחנות ראשית על ידי מנגנון 
לבירור עובדתי המכונה על ידי הצבא "המנגנון המטכ"לי לתחקור אירועים חריגים". עבודת המנגנון 
אינה מהווה חלק מחקירה פלילית. מנגנון הבירור נועד לצורך קיום של הערכה עובדתית מהירה בטרם 
החלטה על פתיחה בחקירה, והוא אמור לאסוף חומרים ונתונים שיוכלו לסייע לפרקליטות הצבאית 
בקבלת החלטה אם לפתוח בחקירה, וכן לצורך הפקת לקחים מבצעיים והסקת מסקנות לצרכים 

צבאיים פנימיים.

האירועים ברצועה היו אירועים אזרחיים שבהם השתתפו גם – ואולי בעיקר  – אזרחים שאינם חמושים 
ולא יכולים להיות מוגדרים לוחמים על פי שום אמת מידה. בחלק מההפגנות השתתפו אלפים רבים 
של תושבי עזה – נשים, ילדים וגברים. אף שחלק מההפגנות כללו פעולות אלימות כמו יידוי אבנים, 
הבערת צמיגים, השלכת בקבוקי תבערה וניסיונות לפגיעה בגדר, ובשלבים מסוימים חלקם התדרדרו 
למהומות, הדבר אינו שולל את אפיונן כאירועים אזרחיים שיש לטפל בהם בכלים של אכיפת חוק 
ובוודאי שלא ניתן לטעון כי עשרות אלפי המשתתפים בהפגנות הם לוחמים ושההשתתפות בהפגנות 
היא בגדר נטילת חלק בלחימה. ישראל עצמה אינה מכחישה כי בהפגנות השתתפו אזרחים פלסטינים 
רבים שלדבריה "אינם מעורבים בפעילות טרור", והצהירה כי היא אינה רואה בעצם נוכחותם של תושבי 
עזה בהפגנות "השתתפות ישירה בפעולות האיבה". לפיכך, עמדת יש דין היא כי המסגרת המשפטית 
שחלה על ההתמודדות עם אירועים אלה, כמו גם כללי הפתיחה באש הנובעים ממנה, נוגעת לדיני 
אכיפת החוק ולא לדיני הלחימה; מכך נגזרת גם החובה לחקור חשדות למעשים פליליים, ביניהם 
גרימת מותם ופציעתם הקשה של תושבים פלסטינים בניגוד לחוק. אף על פי כן, ישראל בודקת רק 

מקרי מוות ומתעלמת מאלפי פצועים שנפגעו באירועים.

לעתירה שהגיש יש דין יחד עם ארגונים נוספים בדרישה לבטל את הוראות הפתיחה באש 
שמתירות ירי על מפגינים בגבול עזה שאינם מסכנים חיי אדם: בג"ץ 3003/18

המערכת מצאה לנכון  בידי מערכת אכיפת החוק הצבאית עד כה:  נבדקו  מתוך האירועים שכן 
להעמיד לדין רק חייל אחד.

כתב האישום הוגש ב-26 בספטמבר 2019 נגד חייל מחטיבת גבעתי, בעקבות אירוע שבו נורה ונהרג 
עות'מאן ראמי ג'ואד חילס, בן 14 מהעיר עזה, בעת שטיפס על הגדר בהפגנה שהתקיימה מזרחית 
לעזה ב-13 ביולי 2018. על פי כתב האישום, בעת שחילס התקרב לגדר והתחיל לטפס עליה, הנאשם 
ירה לעברו, ללא קבלת אישור ממפקדו ובניגוד להוראות הפתיחה באש ולהנחיות שניתנו. מותו של 
חילס נקבע בשטח. החייל הואשם במסגרת עסקת טיעון בעבירה מתחום המשמעת בלבד, ובכתב 
חריגה  של  בעבירה  הורשע  החייל  עצמו.  ההרג  במעשה  הקשורה  לעבירה  זכר  נותר  לא  האישום 

https://www.yesh-din.org/%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%92%d7%a5-%d7%9c%d7%91%d7%98%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a9-%d7%a9/
https://www.yesh-din.org/%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%92%d7%a5-%d7%9c%d7%91%d7%98%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a9-%d7%a9/
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מסמכות עד כדי סיכון חיים או בריאות ועונשו הסתכם ב-30 יום של עבודות צבאיות, מאסר על תנאי 
והורדה לדרגת טוראי.

ביחס ל-95 אירועים נמצא כי אין מקום לחקור את נסיבות מותם של המפגינים.

גם שלוש שנים לאחר האירועים – זמן ארוך מאד לכל הדעות - 140 אירועים )59%( עדיין 
בדיקת  של  הראשוני  בשלב  מצויים  עדיין  אירועים(   91( הגדול  רובם  נחקרים.  או  נבדקים 

המנגנון שכל תכליתו הוא ביצוע של הערכה מהירה לגבי נסיבות האירוע.

הנושאים  בכירים,  ומפקדים  אזרחיים  מדיניות  קובעי  כי  העובדה  בולטת  זאת  לכל  מעבר 
ביחס להתמודדות עם ההפגנות,  על התוויית מדיניות הפתיחה באש של הצבא  באחריות 

אינם נחקרים ואיש אינו בוחן את ההחלטות שקיבלו ואת המדיניות שהובילו.

* הנתונים מבוססים על מידע שמסר הצבא ליש דין במענה על פניה על פי חוק חופש המידע.

הצהרה על פי חוק: 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 שסבורות כמונו, שהכיבוש הוא לא עניין פנים-ישראלי 

ותורמות לקידום זכויות האדם.

חיילים ישראלים יורים גז ותחמושת חיה לעבר מפגינים פלסטינים במהלך "הפגנות השיבה" סמוך לגדר בין עזה לישראל. 
6 באפריל 2018 | צילום: אורן זיו, אקטיבסטילס


