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דף נתונים, דצמבר 2022

אכיפת החוק על חיילים 
החשודים בפגיעה בפלסטינים 

וברכושם - יש דין 
סיכום נתוני 2021-2017

הסיכוי שתלונה שעניינה פגיעה של חייל בפלסטינים תוביל להגשת כתב אישום 	 
נגד חייל עומד על 0.87% בלבד

רק 21.4% מכלל התלונות הובילו לפתיחה בחקירה	 

החקירה 	  תיקי   248 כלל  מתוך   )4.4%( בלבד  תיקים   11  ,2022 לדצמבר  נכון 
שנפתחו בשנים 2021-2017 הבשילו לכדי הגשת כתבי אישום

חיילים העומדים לדין בעקבות הרג פלסטינים זוכים לעונשים מקלים מאוד	 

הצבא איננו חוקר את כל המקרים שבהם נהרגים אזרחים פלסטינים 	 

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

המידע, וכמו כן על מעקב רב שנתי של יש דין אחר הליכי אכיפת החוק בצבא. 

דף זה מסכם תקופה של חמש שנים, המלמדת כי מערכת אכיפת החוק הצבאית נמנעת 
באופן שיטתי מחקירה והעמדה לדין של חיילים הפוגעים בפלסטינים. בכך כושל הצבא ומפר 
את חובתו לספק לתושבים הפלסטינים הגנה מפני עבירות של חיילים ומפקדים ישראלים, 

המתבצעות בחסות וכפועל יוצא של הכיבוש הישראלי המתמשך. 

על אף מספר גבוה של תלונות על פגיעה של חיילים בפלסטינים מדי שנה, רק במיעוט מתוכן 
חיילים שפגעו בפלסטינים  כנגד  זעום של כתבי אישום  נפתחות חקירות, מוגשים מספר 
ולבסוף, גם במקרים הנדירים שחיילים מורשעים בעבירות כלפי פלסטינים, בתי המשפט 
הצבאיים משיתים עליהם עונשים מקלים מאוד. כל אלו מעידים על העדר נכונותה של מערכת 

אכיפת החוק הצבאית לפעול באופן ראוי כנגד פשעי חיילים המתבצעים כלפי פלסטינים. 

משמשת  הצבאית  החוק  אכיפת  מערכת  כי  מעידים  בהמשך  המובאים  הנתונים 
כמנגנון טיוח, המכשיר פשעים המתבצעים כלפי פלסטינים על ידי חיילים ישראלים. 
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תלונות על חשד לעבירות חיילים נגד פלסטינים בשנים 2021-2017
בין השנים 2021-2017 התקבלו בפרקליטות לעניינים מבצעיים1 939 תלונות2 בנוגע לחשד 
לעבירות חיילים נגד פלסטינים או רכושם.3 234 תלונות נוספות נבחנו בנפרד על ידי 
גוף הקרוי "מנגנון הבירור המטכ"לי"4 בעקבות הריגת מפגינים פלסטינים על ידי חיילים בזמן 
"הפגנות השיבה", שהתקיימו ברצועת עזה בסמוך לגדר עם ישראל מאז מארס 2018 ועד 

הפרקליטות לעניינים מבצעיים היא המחלקה בפרקליטות הצבאית המופקדת בין היתר על טיפול בעבירות של חיילים   1
שפגעו בפלסטינים או ברכושם בגדה המערבית וברצועת עזה.

לאורך מסמך זה נשתמש במושג תלונה על מנת לתאר את כלל המקרים, הדיווחים והתלונות אשר הובאו לידיעת הצבא   2
שעניינן פגיעה של חיילים בפלסטינים ורכושם.

דובר הצבא ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש המידע, 3.4.2019; דובר הצבא ליש דין, מענה לבקשה על פי   3
חוק חופש המידע, 20.6.2019; דובר הצבא ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 7.4.2020; דובר הצבא 
ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש מידע, 3.5.2021; דובר הצבא ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש 

המידע, 19.9.2022.
מנגנון הבירור המטכ“לי הוא גוף בראשות קצין בכיר, שהוקם במהלך המבצע הצבאי בעזה בקיץ 2014 )מבצע “צוק איתן“(   4
על מנת לבצע בדיקה מקדמית של אירועים חריגים שאירעו במהלך 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. מתוך 234 מקרי מוות שאירעו 
במהלך הפגנות השיבה והועברו לבדיקת המנגנון, הוגש רק כתב אישום אחד כנגד חייל. להרחבה: יש דין, יורים ומורחים: 
במנגנון  והשימוש  עזה  ברצועת  השיבה׳  ב׳הפגנות  פלסטינים  של  ופציעה  הרג  על  תלונות  בבדיקת  כשלים 
לבירור עובדתי ככלי למניעת חקירה והעמדה לדין של חיילים )נובמבר 2020(. יש דין, יורים ומורחים - נתונים 

עדכניים )אפריל 2021(.

תמצית הנתונים - תוצאות הטיפול בעבירות חיילים כלפי פלסטינים 2021-2017
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Accountability_Data+Sheet_Fall+2019/FOIA(idf)_statistics2018__ANSWER_20.6.2019.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Accountability_Data+Sheet_Fall+2019/FOIA(idf)_statistics2017_Answer_03-04-2019.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Accountability_Data+Sheet_Fall+2019/FOIA(idf)_statistics2017_Answer_03-04-2019.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/Accountability_Data+Sheet_Fall+2019/FOIA(idf)_statistics2018__ANSWER_20.6.2019.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Accountability_Data+Sheet_Fall+2019/FOIA(idf)_statistics2018__ANSWER_20.6.2019.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/data+sheet+2017-2021/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%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%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2+%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%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.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/data+sheet+2017-2021/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%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%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2+%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%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.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/data+sheet+2017-2021/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%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%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2+%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%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.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/Killing+Time+2021/Killing+Time21_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/Killing+Time+2021/Killing+Time21_HEB.pdf
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דצמבר 2019. 3 מקרי הרג נוספים במהלך "הפגנות השיבה" הובילו לפתיחה ישירה בחקירה 
מבלי להפנות את המקרה לבחינת המנגנון.5 כמו כן, 84 מקרי הריגה ופציעה נוספים של 
פלסטינים שהתרחשו בזמן המתקפה הישראלית בעזה במהלך מאי 2021 שזכתה לשם 
"מבצע שומר החומות"6 הועברו לבחינת "מנגנון הבירור המטכ"לי".7 כך, על פי נתוני הצבא, 
בשנים 2021-2017 הובאו לידיעת מערכת אכיפת החוק הצבאית בסך הכל 1,260 

מקרים שהעלו חשד לעבירות של חיילים ישראלים כלפי פלסטינים. 

חשוב לציין כי מספר התלונות המתקבלות מדי שנה בפרקליטות הצבאית אינו משקף את 
כל 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. 

נפגעי עבירה רבים אינם מעוניינים להגיש תלונה לאותו הגוף אשר שולט בכל היבט של 
חייהם במסגרת של משטר כיבוש צבאי. גוף שנתפס כגורם דכאני שלא נועד לשרת את 
התושבים הפלסטינים ובטח שלא לסייע להם לממש את זכויותיהם. במקרים רבים נפגעי 
עבירה מפחדים להתלונן כנגד חיילים בשל חשש כי תלונה תוביל לפגיעה נוספת בהם או 

בבני משפחתם בצורה של שלילת אישורי עבודה. 

יתרה מזאת, פלסטינים שנפגעו מעבירות חיילים ומעוניינים להתלונן, נתקלים לעיתים קרובות 
להגיש  יכולים  עבירה  נפגעי  לכאורה,  תלונות.  להגיש  עליהם  נגישה המקשה  לא  במערכת 
דין  יש  והקישור הפועלים בגדה המערבית, אך הניסיון של  תלונה באחד ממשרדי התיאום 
מלמד שתלונות אלה לרוב אינן מועברות לגורמי החקירה או שהן מועברות רק כעבור זמן רב.

דובר הצבא ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש המידע, 10.5.2021.   5
התלונות שהגיעו לבדיקת מנגנון הבירור המטכ"לי ביחס להפגנות השיבה כוללות רק מקרי מוות ולא מאות מקרי פציעה   6
קשה שנגרמו על ידי חיילים זאת לעומת התלונות שהגיעו לבחינת המנגנון המטכ"לי בנוגע למתקפה הצבאית בשם "שומר 

החומות" הכוללות גם מקרי פציעה.
להרחבה: יש דין, חוקרים את עצמם - תוצאות בדיקת מערכת אכיפת החוק הצבאית בנוגע לתלונות על הרג   7

ופציעה של פלסטינים ברצועת עזה ב“מבצע שומר החומות“ )מאי 2022(.

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/FOIA_InvestigationsGazaUpdate_06.01.21+ANSWER.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/FOIA_InvestigationsGazaUpdate_06.01.21+ANSWER.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%AA+%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9D/YeshDin+-+Shomer+5.22+-+Heb_01.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%AA+%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9D/YeshDin+-+Shomer+5.22+-+Heb_01.pdf
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מספר התלונות המובאות כאן גם אינו משקף את כלל עבירות אנשי כוחות הביטחון הישראלים 
כלפי פלסטינים בין השנים 2021-2017 בשטחים הכבושים. עבירות כלפי פלסטינים מצד 
שוטרים, אנשי שב"כ ומאבטחים פרטיים הפועלים בשטחים הכבושים נבחנות בנפרד. לצבא 
ישנן סמכויות חקירה ובדיקה ביחס לאירועי ירי שבוצעו על ידי שוטרי משמר הגבול בגדה 
ידי  ירי שבוצעו על  המערבית הכפופים למפקד הצבאי, אולם עד אוקטובר 2019, עבירות 
ידי  על  בנפרד  נחקרו  ידי הפרקליטות הצבאית, אלא  על  טופלו  לא  הגבול,  שוטרי משמר 

המחלקה לחקירות שוטרים. 

הפרקליטות הצבאית מכנה את כלל התלונות או העדכונים המועברים אליה בנוגע לחשד 
לעבירות חיילים נגד פלסטינים בשם "דיווחים".8 המידע על עבירות חיילים כלפי פלסטינים 
הוא כמעט תמיד פועל יוצא של מידע מצד גורם חיצוני או באמצעות מתווך, ורק לעתים 
נדירות תוצאה של דרישה אקטיבית וישירה מצד נפגע עבירה פלסטיני לחקור את שאירע לו 

ולתבוע את הצדק המגיע לו.9 

השימוש במושג “דיווח“ במקום תלונה מבטא הרחקה מכוונת של האירוע מהתחום הפלילי. ואכן דיווח המגיע לידיעת   8
הפרקליטות הצבאית אינו מחייב בהכרח פתיחה בחקירה.

דובר הצבא ליש דין, מענה לבקשה על פי חוק חופש המידע, 19.9.2022. סעיף 8.   9

1,260 תלונות בנוגע לחשד לעבירות חיילים כנגד פלסטינים,
מתוכן לפחות 409 מקרי הרג*

״שומר החומות״ 
2021

צעדות השיבה 
2018-2019

20212020201920182017

*המידע שנמסר ליש דין בנוגע למתקפה הצבאית שזכתה לשם "שומר החומות" לא כלל פילוח של התלונות המאפשר להבחין בין מקרי ירי שגרמו 
להרג לבין מקרים שהובילו לפציעה.
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תלונות שנפתחו בעקבות מקרי הרגתלונות

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/data+sheet+2017-2021/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%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%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2+%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%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.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/data+sheet+2017-2021/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%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%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%A2+%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%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.pdf
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חיילים מועברות לפרקליטות הצבאית בעיקר באמצעות  עבירות  כך, תלונות על  בעקבות 
ארגוני זכויות אדם, משטרת ישראל, דיווחים מבצעיים של יחידות הצבא, עורכי דין, אנשים 
פרטיים, משרד המשפטים, פרסומים בתקשורת ומקורות שהצבא מגדיר "אחרים" – מידע 
שהתקבל בעקבות דיונים בבתי משפט צבאיים בשטחים הכבושים, מידע שמסרו פלסטינים 
הפרקליטות  מיחידת  שהתקבלו  ודיווחים  במצ"ח  חיילים  של  עדויות  במשטרה,  שנחשדו 

הצבאית בגדה המערבית. 

מקרי הרג שהועברו לבחינת הפרקליטות הצבאית
על פי המידע שהצבא מסר ליש דין, מתוך כלל התלונות שהועברו לידיעת הצבא בין השנים 
2021-2017, לפחות 172 עסקו בהריגת פלסטינים בידי כוחות הביטחון הישראלים, וזאת 
כאמור בנוסף ל-237 מקרים שבהם חיילים ישראלים הרגו פלסטינים בעת "הפגנות השיבה" 
בשנים 2019-2018. כלומר, לפחות10 409 תלונות לגבי מקרים בהם חיילים הרגו פלסטינים 

הועברו לידיעת הצבא בשנים 2021-2017. 

חקירת עבירות חיילים שפגעו בפלסטינים
בשונה מתלונות המוגשות למשטרה בעקבות חשד לעבירות של אזרחים, תלונות שמופנות 
על  לפתיחה בחקירה.  מובילות בהכרח  אינן  חיילים  לעבירות  לפרקליטות הצבאית בחשד 
פי תשובות הצבא בשנים 2021-2017 פתחה המשטרה הצבאית בסך הכל 248 חקירות 
חשד  שהעלו  מקרים   1,260 מתוך  כאמור  זאת  בפלסטינים,11  חיילים  של  פגיעה  שעניינן 
לעבירות חיילים כלפי פלסטינים אשר הובאו לידיעת הפרקליטות הצבאית ומנגנון הבירור 
המטכ"לי. כלומר, על פי הנתונים שהובאו לידיעת יש דין, רק 21.4% מכלל התלונות הובילו 

לפתיחה בחקירה. 

יש להניח כי מספר התלונות שנגעו להרג פלסטינים בידי חיילים גבוה יותר. המידע שמסר הצבא בנוגע למתקפה הצבאית   10
"שומר החומות" לא כלל פילוח של התלונות המאפשר להבחין בין מקרי הרג למקרים אחרים.

בסך הכל 270 תלונות הובילו לפתיחה של 248 חקירות. על פי תשובת הצבא, 36 מקרים בהם חיילים הרגו פלסטינים   11
במהלך הפגנות השיבה הובילו לפתיחה של 14 חקירות. הפער נובע מכך שבמספר מקרים הצבא פתח בחקירה אחת 
מענה לבקשה על פי חוק חופש המידע,  דין,  ליש  דובר הצבא  בנקודה אחת.  הרג שהתרחשו  אירועי  עבור מספר 

.10.5.2021

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/FOIA_InvestigationsGazaUpdate_06.01.21+ANSWER.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/FOIA_InvestigationsGazaUpdate_06.01.21+ANSWER.pdf
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חקירות שנפתחו בעקבות מקרי הרג
על פי ארגון בצלם בין השנים 2021-2017 כוחות הביטחון הישראלים הרגו 819 פלסטינים 
בשטחים הכבושים, מתוכם 199 בגדה המערבית )כולל ירושלים המזרחית(.12 משרד האו"ם 
לתיאום עניינים הומניטריים )OCHA( פרסם נתונים דומים, לפיהם בשנים 2021-2017 כוחות 
הביטחון הישראלים הרגו 864 פלסטינים בשטחים הכבושים, מתוכם לפחות 614 אזרחים, 
מהם 204 בגדה המערבית.13 על אף נתונים קשים אלו, הצבא דיווח ליש דין כי בשנים -2021

2017 נפתחו רק 117 חקירות הנוגעות להריגתם של פלסטינים בידי חיילים ישראלים.14 

כתבי אישום שהוגשו בעקבות חקירות שנפתחו בשנים 2021-2017
כאמור רק אחוז מזערי מהתלונות מוביל לחקירות ואולם, שיעור זניח עוד יותר מבין 
החקירות מוביל להגשת כתבי אישום נגד חיילים. על פי נתונים שהצבא העביר ליש דין, 
בשנים 2021-2017 רק 11 חקירות הבשילו לכדי הגשת כתבי אישום נגד חיילים בביצוע 

בצלם, מסד נתוני הרוגים והריסות בתים.   12
OCHA, מסד הנתונים בעניין הגנה על האזרחים בניהול משרד האו“ם לתיאום עניינים הומניטריים.   13

נתון זה כולל 36 חקירות שנפתחו בעקבות הריגת מפגינים בעת צעדות השיבה בעזה. ראו ה“ש 5.  14
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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


7 www.yesh-din.org

ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י

פלסטינים  הריגת  בעקבות  שנפתחו  חקירות  שלוש  רק  מהן  פלסטינים,  נגד  עבירות 
הובילו להגשת כתבי אישום.15 

כלומר, מתוך 1,260 תלונות בנוגע לחשד לעבירות חיילים כלפי פלסטינים שהובאו לידיעת 
מערכת אכיפת החוק בצבא בשנים 2021-2017 )מתוכן לפחות 409 מקרים שבהם חיילים 
הרגו פלסטינים( נפתחו 248 חקירות בלבד. מכלל החקירות הללו רק 11 הובילו להגשת 
כתבי אישום. משמע, חיילים הועמדו לדין רק ב-0.87% בלבד מסך התלונות שהוגשו נגדם,16 

שגם הן נמוכות משמעותית ממספר האירועים שהתרחשו בפועל.17 

חקירות שהובילו להגשת כתבי אישום וגזרי דין משמעותיים דוגמת מאסרים בפועל, עוסקות 
במקרים בהם נראה כי לצבא ישנו אינטרס מובהק לשפר את תדמיתו ולשמר מראית עין 
של מערכת אכיפת חוק מתפקדת. כך למשל מקרים אשר תועדו במצלמות הובילו להעמדה 
לדין, ומקרים הנתפסים כפגיעה בתדמית הצבא דוגמת עבירות רכוש והתעללות בעצורים 

מהווים את רוב כתבי האישום שהוגשו בין השנים 2021-2017. 

במקרים הספורים בהם חיילים המעורבים בהרג פלסטינים הועמדו לדין, הם הואשמו בעבירות 
מינוריות דוגמת גרימת מוות ברשלנות, חריגה מסמכות עד כדי סיכון חיים וחבלה ברשלנות, 
 ,2021-2017 בשנים  למשל,  כך  המקרים.  לחומרת  ביחס  מגוחכים  עונשים  עליהם  ונגזרו 
חיילים שהועמדו לדין בעקבות הריגת פלסטינים קיבלו עונשים של עבודות צבאיות בלבד 

לתקופות קצרות.18 

כך, מערכת אכיפת החוק הצבאית מפגינה זילות מוחלטת ביחס לחייהם של פלסטינים, היא 
מעקרת כל אפשרות של הרתעה ואף נותנת גיבוי להמשך המדיניות הקטלנית של היד הקלה 

על ההדק מצד חיילים הגובה קורבנות פלסטינים רבים. 

כתבי האישום הבודדים הנוגעים למעשי אלימות שהינם אינהרנטיים למסגרת של כיבוש צבאי 
ממושך, מאפשרים למערכת הצבאית להמשיך ולשמר את תדמיתה כמערכת שומרת חוק 
וכך להדוף ביקורת מחוץ, מבלי להידרש למצות את הדין עם האחראים לפגיעה הממושכת 

והקשה בזכויותיהם של פלסטינים החיים תחת השליטה הישראלית. 

כתב אישום נוסף הוגש בעקבות אירוע בו חייל שדד פלסטינים בעת שהיה בחופשה ב-2021. האירוע לא נכלל בנתונים   15
במסמך זה משום שהאירוע לא התרחש במסגרת פעילות 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 היחידה הארצית לחקירות מבצעיות )יאל"ם(, המופקדת על חקירת אירועים המוגדרים מבצעיים 

ובכלל זה עבירות של חיילים כלפי פלסטינים ורכושם, לכן מקרה זה איננו נכלל בנתונים שנמסרו ליש דין על ידי הצבא.
ראו ה“ש 11.  16

כך למשל, הדיווחים שהגיעו לבדיקת מנגנון הבירור המטכ"לי ביחס להפגנות השיבה כוללים רק מקרי מוות ולא מאות   17
מקרי פציעה קשה שנגרמו על ידי חיילים.

תיק ז“י )מחוזי( 286/19, תיק מרכז )מחוזי( 111/20, תיק עורף )מחוזי( 27/20.  18
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יוצאים מן הכלל: פרטי כתבי אישום

כתבי אישום שהוגשו בעקבות הריגת פלסטינים

בספטמבר 2019 הועמד לדין סמל א' מ', חייל משוחרר שבעת שירותו הצבאי, במהלך 
ירה למוות בעות'מאן ראמי חילס, קטין פלסטיני  הפגנות השיבה בעזה ביולי 2018, 
בן 15, האירוע תועד ופורסם. על פי כתב האישום החייל ירה בנער ללא אישור של 
מועד.19  מבעוד  לחיילים  שהועברו  וההנחיות  באש  הפתיחה  לכללי  ובניגוד  מפקדיו, 
מינורית של חריגה  טיעון, החייל הואשם בעבירה  באוקטובר 2019, במסגרת הסדר 
מסמכות עד כדי סיכון חיים או בריאות ונגזר עליו עונש קל מאוד של 30 ימי עבודות 

צבאיות בלבד, מאסר על תנאי והורדת דרגה. 

בנובמבר 2018, פתח באש  צנחנים אשר  חייל  נגד  אישום  הוגש כתב  במאי 2020 
לעבר קבוצת פלסטינים בחוף הצפוני של רצועת עזה והרג את נואף אחמד אל-עטאר, 
פלסטיני בן 23 שעסק אותה שעה בדייג.20 החייל הורשע במסגרת הסדר טיעון, בעבירה 
מינורית של חריגה מסמכות עד כדי סיכון חיים או בריאות וחבלה ברשלנות. על החייל 

נגזר עונש מקל של 45 ימי עבודות צבאיות, מאסר על תנאי והורדה בדרגה.

תיק ז“י )מחוזי( 286/19.  19
תיק מרכז )מחוזי( 111/20.  20

חקירות שהובילו להגשת כתבי אישום בשנים 2021-2017

2
עבירות רכוש

3
הרג של 

פלסטינים

6
 אלימות

)מתוכן 4 התעללות 
בעצורים(

חקירות שהובילו להגשת כתבי אישום בשנים 2021-2017

2
עבירות רכוש

3
הרג של 

פלסטינים

6
 אלימות

)מתוכן 4 התעללות 
בעצורים(
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ביולי 2020 הוגש כתב אישום בעקבות מקרה שאירע ב-2019. בערב 20 במרץ, חייל 
שניצב במגדל השמירה שבצומת הכניסה הדרומית לבית לחם )אל-נשאש(, פתח באש 
מכן  ולאחר  דרכים,  בתאונת  מעורבת  הייתה  שמכוניתה  פלסטינית  משפחה  לעבר 
המשיך לירות גם לעבר אלו שביקשו לסייע למשפחה. החייל הרג את אחמד מנאסרה 
שנחלץ לעזרת המשפחה, ופצע קשה את עלא ראיידה אב המשפחה.21 במסגרת הסדר 
טיעון מקל הורשע החייל היורה בגרימת מוות ברשלנות ונגזרו עליו שלושה חודשי 

עבודות צבאיות בלבד. 

כתבי אישום שהוגשו בעקבות עבירות חיילים כלפי פלסטינים

בנובמבר 2018 הוגש כתב אישום נגד חייל מגדוד קדם בפיקוד העורף, שהואשם כי 
היכה עצור פלסטיני אזוק ומכוסה עיניים.22 החייל הואשם בהתעללות בנסיבות מחמירות 

ובהתנהגות שאינה הולמת. ליש דין לא ידוע אם ההליך הסתיים ובאיזו תוצאה.

במאי 2019 הוגש לבית המשפט הצבאי כתב אישום מתוקן נגד החייל נ' י', שבמהלך 
שירותו הצבאי, בנובמבר 2017 הכה באמצעות הנשק שלו קטין פלסטיני בעיר חברון.23 
התקיפה תועדה על ידי תחקירן בצלם. על פי כתב האישום המתוקן החייל הואשם 
בעבירה של פציעה. במאי 2019 נגזרו עליו 30 ימי מאסר בפועל, הורדה בדרגה ומאסר 

על תנאי של 75 ימים למשך שלוש שנים. 

בפברואר 2019 הועמדו לדין חמישה חיילים וקצין בדרגת סגן מגדוד 97 נצח יהודה. על 
פי כתבי האישום, החיילים היכו באגרופים ובעזרת חפצים שונים אב ובנו שנעצרו, כאשר 
היו אזוקים ומכוסי עיניים.24 אחד החיילים צילם את ההתעללות והתיעוד אושר לפרסום 
על ידי בית הדין הצבאי. חמשת החיילים הורשעו בהתעללות בנסיבות מחמירות והקצין 
הורשע בעבירות של חבלה ברשלנות והתנהגות בלתי הולמת. 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 ועל החייל החמישי נגזרו שני חודשי מאסר בפועל והורדה בדרגה. 
בית הדין הצבאי גזר על הקצין עונש מאסר בפועל של 60 ימים והורדה לדרגת טוראי. 

באוקטובר 2020 הוגש כתב אישום כנגד חייל בחשד לנזק לרכושו של פלסטיני.25 על 
פי כתב האישום, החייל, אשר תועד על ידי תחקירן בצלם, ניקב את צמיגיו של רכב 

21 תיק עורף )מחוזי( 27/20.
תיק עורף )מחוזי( 34/18.   22

תיק מטכ“ל )מחוזי( 107/19.  23
תיק מרכז )מחוזי( 56/19.  24

תיק מרכז )מחוזי( 215/20.  25
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בבעלות פלסטיני במהלך הפגנה בכפר קדום. החייל הורשע בעבירה של היזק בזדון 
ונגזר עליו עונש של 30 ימי עבודות צבאיות, מאסר על תנאי והורדת דרגה. 

בינואר 2021 הוגשו ארבעה כתבי אישום כנגד ארבעה חיילי גדוד 51 של גולני בעקבות 
תיק חקירה שנפתח ב-26.2020 על פי כתבי האישום, הארבעה היכו והתעללו בפלסטיני 
אזוק לאחר שנעצר בעיר חברון באזור הנמצא תחת שליטה פלסטינית ונלקח לאזור 
הנמצא בשליטה ישראלית. אחד החיילים, סמ"ר ל' א' הורשע בעבירה של התעללות 
והוטל עליו עונש של 45 ימי עבודות צבאיות, מאסר על תנאי והורדת דרגה. סמ"ר ע' 
ד' הורשע בעבירה של התעללות והוטל עליו עונש של 37 ימי עבודות צבאיות, מאסר 
על תנאי והורדה דרגה. רב"ט א' ח' הורשע בעבירה של התנהגות מבישה והוטל עליו 
עונש של 30 ימי עבודות צבאיות, מאסר על תנאי והורדת דרגה. ליש דין לא ידוע האם 

הסתיים תיקו של סמ"ר א' ל' ובאיזו תוצאה .

בגין  יהודה  נצח   97 גדוד  חיילי  שלושה  כנגד  ב-2021  הוגשו  אישום  כתבי  שלושה 
התעללות בנסיבות מחמירות בצוותא.27 על פי כתבי האישום, שלושת החיילים היכו 
והתעללו בפלסטיני עצור. אחד החיילים הצמיד את נשקו לראשו של העצור ואיים עליו 
באומרו "מה דעתך שאני אירה בך...". שני החיילים הנוספים היכו את העצור נמרצות 
באמצעות אגרופים ונשקם, כל זאת כאשר האיש היה אזוק, מכוסה עיניים ושכוב על 
רצפת הרכב הצבאי. רב"ט ח' א' כ' הורשע בעבירה של התעללות בנסיבות מחמירות 
בצוותא, נגזרו עליו 165 ימי מאסר, מאסר על תנאי והורדת דרגה. סמל ש' ע' הורשע 
בעבירות של התעללות בנסיבות מחמירות בצוותא, שיבוש מהלכי משפט והתנהגות 
שאינה הולמת. הוטל עליו עונש של 135 ימי מאסר, מאסר על תנאי, והורדת דרגה. על 
אף האישומים הקשים, אחד מכתבי האישום )תיק מרכז ]מחוזי[ 282/21( בוטל, ליש 

דין לא ידועה הסיבה לביטול כתב האישום.

בפברואר 2022 הוגשו שני כתבי אישום כנגד חייל וקצין שריון בעקבות חקירה משנת 
28.2021 על פי כתבי האישום במאי 2021 בעוד חייל נוסף שומר עליהם, נכנסו השניים 
לחניון בית השייך לזוג פלסטינים מהעיירה תקוע, וניקבו באמצעות סכינים את צמיגיהם 
של שתי מכוניות בבעלות בני הזוג. המקרה תועד באמצעות מצלמת אבטחה. סגן י' 
צ' הורשע בעבירה של היזק בזדון ובעבירה משנית של התנהגות שאינה הולמת. סמל 
מ' ק' הורשע בחבלה במזיד ברכב בצוותא. על הקצין הוטל עונש של 42 ימי עבודות 
צבאיות, חודשיים מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, פיצוי של 1,500 ₪ לנפגעי העבירה 
והורדה לדרגת סגן משנה )דרגה שמאפשרת לנאשם לשרת בתפקיד פיקודי בשירות 

תיקי צפון )מחוזי( 15/21, 16/21, 17/21 ו-36/21.  26
תיקי מרכז )מחוזי( 274/21, 281/21 ו-282/21.  27

תיקי דרום )מחוזי( 45/22 ו-46/22.  28
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המילואים(. על סמל מ' ק' הוטל עונש של 30 ימי עבודות צבאיות, שלושה חודשי מאסר 
על תנאי למשך שנתיים, פיצוי של 1,500 ₪ לנפגעי העבירה והורדת דרגה.29

במרץ 2022 הוגשו שני כתבי אישום כנגד שני חיילים מחטיבת כפיר, סמ"ר ח' ב' 
ו-סמ"ר צ' פ', בעקבות חקירה מ-2021. על פי כתבי האישום באפריל 2021, השניים 
השליכו רימון הלם, ללא כל סיבה נראית לעין, לעבר בתים בשכונת אל בירה ברמאללה. 
לאחר מכן אחד החיילים פתח נצרה של רימון הלם והניח אותו על הקרקע מתחת 
לאבן כך שלא ניתן יהיה להבחין ברימון. כך ייצר למעשה מלכודת נפץ שמטרתה שמי 
שינסה להרים את האבן ייפגע מפיצוץ הרימון. לאחר זמן מה החליטו השניים לפוצץ 
את הרימון וזרקו אותו בסמוך לבתים של פלסטינים. על ח' ב' נגזר עונש של מאסר על 
תנאי וקנס של 2,000  ₪ ועל צ' פ' הוטל עונש של מאסר על תנאי וקנס של 1,500  ₪. 

הודעה לפי חוק: יש דין הוא ארגון שעיקר מימונו הוא מישויות מדיניות זרות. רשימת התורמים לנו מפורטת באתר רשם 
ידי מדינות שסבורות כמונו, שהכיבוש הוא לא עניין  דין גאה להיות ממומן על  יש  ובאתר האינטרנט שלנו.  העמותות 

פנים-ישראלי ותורמות לקידום זכויות אדם

נפגעי העבירה יוצגו על ידי יש דין. להרחבה ראו: אתר יש דין, יוצא דופן: שני חיילים הורשעו בעקבות השחתת רכוש   29
של פלסטינים. 

https://www.yesh-din.org/%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90-%d7%93%d7%95%d7%a4%d7%9f-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%a2%d7%95-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%97/
https://www.yesh-din.org/%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90-%d7%93%d7%95%d7%a4%d7%9f-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%a2%d7%95-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%97/
https://www.yesh-din.org/%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90-%d7%93%d7%95%d7%a4%d7%9f-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%a2%d7%95-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%97/
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