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דף נתונים, ינואר 2017

אכיפת החוק על חיילים 
החשודים בפגיעה בפלסטינים

סיכום נתוני 2015

186 חקירות נפתחו, 15 כתבי אישום הוגשו, לצבא לא ידוע כמה תלונות הוגשו

כרבע )49( מחקירות מצ"ח שנפתחו בעקבות חשד לפגיעה בפלסטינים ב-2015 עסקו בפגיעה ברכוש או במעשי ביזה בידי חיילים 	 
ישראלים – עלייה גדולה בהשוואה לשנים האחרונות.

למרות הפקודות, ההוראות והנהלים המגדירים חובת דיווח למצ"ח במקרים של חשד להפרה של כללי המשפט הבינלאומי בידי חיילים, 	 
חובה זו אינה מיושמת בפועל ולא ננקטים צעדים נגד מפקדים שאינם מיישמים אותה.

בשנת 2015 היה שיעור הגשת כתבי האישום רק 3.1% מכלל התיקים שבהם הסתיים הטיפול. מדובר בשיעור נמוך במיוחד, המעיד 	 
על כישלון עמוק ומתמשך במיצוי החקירות ובהבשלתן לכדי גיבוש כתבי אישום, ועל חסינות כמעט מוחלטת של חיילי צה"ל מפני העמדה 

לדין. ניתן להניח שהשיעור נכון להיום נמוך אף יותר מ-3.1%, משום שמאז קבלת המידע נסגרו תיקי חקירה נוספים.

הצבא אינו אוסף נתונים בסיסיים על מספר התלונות שהוגשו בחשד לעבירות של חיילים כלפי פלסטינים. כתוצאה מכך, לפרקליטות 	 

הצבאית אין יכולת אמיתית לעקוב אחר שיעור הפתיחה בחקירה או להתוות מדיניות ברורה ושיטתית בנושא.

א. רקע
מדי שנה מפרסם יש דין נתונים הנוגעים לאכיפת החוק על חיילים החשודים בפגיעה בפלסטינים וברכושם בגדה המערבית וברצועת עזה. 
נתונים אלה מבוססים על מידע שמוסר דובר צה"ל לבקשת הארגון, ועל מעקב רב־שנתי אחר נתונים אלה. מקורם של הנתונים הנוגעים 
לכתבי אישום ולפסקי דין הוא במחקר ומעקב של הארגון אחר כתבי האישום המוגשים בבתי הדין הצבאיים כנגד חיילים הנאשמים בביצוע 

עבירות פליליות כלפי פלסטינים ורכושם. 

הליך הפתיחה בחקירה פלילית נגד חיילים החשודים בעבירות כלפי פלסטינים שונה מההליך המקביל, של חקירת אזרחים ישראלים החשודים 
בעבירות דומות, בשני מובנים עיקריים: באופן הגשת התלונה ובהחלטה אם לפתוח בחקירה.

לאורך השנים, רק מיעוט זעום מכלל התלונות על חשד לפגיעה של חיילים בפלסטינים נמסרו לרשויות אכיפת החוק ישירות על ידי הקורבנות 
הפלסטינים. ב-2015, רק 11 מתוך 187 דיווחים שהגיעו לידיעת המשטרה הצבאית החוקרת )מצ"ח( נמסרו על ידי פלסטינים בעצמם.1 
גם בשנים שקדמו לכך היה שיעור התלונות שהוגשו ישירות על ידי פלסטינים מזערי: 5 תלונות מתוך 239 בשנת 2014; 6 תלונות מתוך 
239 בשנת 2013; 6 תלונות מתוך 240 בשנת 2.2012 הגורמים לכך הם מגוונים, ובראשם העובדה כי קורבנות עבירה אינם יכולים לגשת 
לתחנה של המשטרה הצבאית החוקרת )מצ"ח( ולהגיש תלונה, משום שלמצ"ח אין בסיסים או תחנות בגדה המערבית. פלסטינים תושבי 
הגדה המערבית יכולים להגיש תלונות באמצעות המת"קים )מתקנים של מינהלת התיאום והקישור( הפזורים בגדה או בתחנות המשטרה 
הישראלית, אך הניסיון של יש דין ושל ארגוני זכויות אדם אחרים מלמד כי במקרים רבים תלונות המוגשות במת"קים אינן מועברות הלאה 
לגורמי החקירה המתאימים, או שהן מועברות רק כעבור זמן רב. גם הגשת תלונה בתחנת משטרה ישראלית עורמת מכשולים גדולים בפני 
פלסטינים, כיוון שחלק מתחנות המשטרה נמצאות בהתנחלויות שלפלסטינים אסור להיכנס אליהן ללא ליווי משטרתי, וממילא לא תמיד 

בהקשר זה ראוי לציין ש־187 הדיווחים שהגיעו למצ"ח אינם מייצגים את כלל התלונות והדיווחים שהגיעו לידיעת רשויות אכיפת החוק הצבאיות ב-2015, משום שרבים   1
מהדיווחים נמסרים בשנים האחרונות לפרקליטות הצבאית ולא למצ"ח. עם זאת, הפרקליטות הצבאית אינה גוף הנגיש לפלסטינים מן השורה, כך שסביר מאוד להניח 

ש־11 התלונות שנמסרו ישירות על ידי נפגעים פלסטינים הן מתוך סך הגדול אפילו יותר מ־187. 
על פי תשובות שהעביר דובר צה"ל לבקשות יש דין בתאריכים 21.7.2016, 25.6.2015, 3.4.2014 ו־23.1.2013 בהתאמה.  2
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נמצא בתחנה חוקר דובר ערבית שיוכל לגבות את התלונה.3 לפיכך, תלונות על חשד לביצוע עבירה מצד חיילים נעשות על פי רוב באמצעות 
פנייה לפרקליטות הצבאית – ברוב המוחלט של המקרים בתיווכם של גורמים וארגונים ישראליים. כ-80% מהדיווחים שהגיעו למשטרה 

הצבאית ב-2015 על חשד לעבירות שביצעו חיילים כלפי פלסטינים מקורם בתלונות שנמסרו בתחילה לפרקליטות הצבאית.4

בנוסף, לא כל דיווח או מידע שמגיע לידיעת רשויות אכיפת החוק בצבא מביא בהכרח לפתיחה בחקירה פלילית. במקרים מסוימים די 
במסירת דיווח על אירוע כדי להביא לחקירתו, למשל במקרים מובהקים כמו חשד לביזה או להתעללות בעצורים, ובמקרים אחרים בעקבות 
הדיווח הפרקליטות הצבאית מורה על פתיחה בהליך של בירור, שרק בסופו מתקבלת החלטה אם לפתוח בחקירת האירוע.5 ככלל, מדיניות 
הפתיחה בחקירה בצבא )"מדיניות החקירות"( קובעת כי במקרה של חשד לעבירה שהתרחשה כחלק מפעילות מבצעית, פתיחה בחקירה 
פלילית מותנית בבירור מקדים. בעקבות עתירה לבג"ץ הורחבה מעט מדיניות הפתיחה בחקירה ונקבע כי בכל מקרה שבו נגרם מותו של 
אזרח בשטחי הגדה המערבית כתוצאה מפעילות של כוחות הצבא, למעט במסגרת אירועים בעלי "אופי לחימתי של ממש", הדבר יוביל 

לפתיחה מיידית בחקירה פלילית של מצ"ח.6

למדיניות זו – שבה בשלב ראשון נמסרת תלונה לפרקליטות ורק לאחר בחינה מקדמית מתקבלת החלטה אם לפתוח בחקירה של מצ"ח – 
כמה משמעויות עיקריות, ובראשן ההתמשכות הבלתי סבירה של כלל הליכי הבחינה והחקירה של חשד לעבירות כלפי פלסטינים. 

בצבא אין כיום נהלים או הנחיות המגבילים את משך הזמן לביצוע כל אחד מהשלבים – הבירור המקדים, החקירה הפלילית 
וההחלטה בנוגע להעמדה לדין. הניסיון של יש דין ושל ארגונים אחרים מראה כי הליכים אלה נמשכים במקרים רבים תקופות ארוכות, 
ובמקרים חריגים אף כמה שנים.7 הסחבת המאפיינת את הליכי הבירור והבדיקה לפני החלטה על פתיחה בחקירה משליכה באופן ישיר 
ומיידי על איכות החקירות: באופן טבעי, הסיכוי שחקירה תהיה אפקטיבית פוחת ככל שחולף הזמן מאז האירוע. בנוסף, כיוון שרוב החיילים 
משרתים בצבא שנים ספורות בלבד, לקצב העבודה האטי של מערכת אכיפת החוק הצבאית יש משמעות קריטית: חוק השיפוט הצבאי 
קובע כי לא ניתן להגיש כתב אישום נגד חייל החשוד בביצוע עבירה אם חלפו יותר מ־180 יום ממועד שחרורו, או שנה במקרים של חשד 
לביצוע עבירות חמורות יותר.8 לא פעם קורה שחיילים שנחשדו בביצוע עבירה מסיימים את שירותם הצבאי בלי שהועמדו לדין, ובהמשך 
יוצאים מתחולת חוק השיפוט הצבאי. כדי להעמיד לדין אדם שביצע עבירה בעת שירותו הצבאי ויצא מתחולת חוק השיפוט הצבאי נדרשת 

החלטה של היועץ המשפטי לממשלה.

ועדת טירקל, שמונתה בידי ממשלת ישראל כדי לבחון את מנגנוני הבדיקה והחקירה הישראליים של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני 
הלחימה, דנה ארוכות בעקרון המהירות ובחיוניותו לקיומן של חקירות אפקטיביות והמליצה על קביעת מסגרות זמן ברורות ומוגדרות לכל 
אחד משלבי ההליך הפלילי.9 צוות הבחינה והיישום של המלצות ועדת טירקל )"ועדת צ'חנובר"( המליץ, בהתייעצות עם נציגי הצבא, לקבוע 
פרק זמן מקסימלי של 14 שבועות לקבלת החלטה על פתיחה בחקירה, תשעה חודשים לסיום חקירה ותשעה חודשים לקבלת החלטה אם 
להגיש כתב אישום.10 אף על פי כן, כמעט ארבע שנים לאחר פרסום דו"ח ועדת טירקל ויותר משנה לאחר פרסום דו"ח ועדת צ'חנובר11 – 

המלצות אלה טרם הוטמעו לתוך נוהלי הצבא ולא עוגנו בהנחיות מחייבות של התובע הצבאי הראשי )תצ"ר(. 

במקרים רבים מתווסף להתמשכות ההליכים גם קושי גדול מצדם של מתלוננים להתעדכן במצב החקירה או בהחלטות שהתקבלו בעניינם 
על ידי הפרקליטות הצבאית. קושי זה נובע בין היתר מרמת תיאום בלתי מספקת בין הפרקליטות הצבאית למצ"ח, ומהיעדר לקיחת אחריות 
על ההליך כולו מצד הפרקליטות הצבאית. הניסיון של יש דין כמייצג נפגעי עבירה מראה כי לא אחת קורה שההחלטה לסגור תיקי חקירה 
נמסרת למתלוננים ולעורכי דינם באיחור של חודשים רבים, וגם זאת רק לאחר פניות חוזרות ונשנות בבקשה להתעדכן במצב החקירה. 
מקרים מעין אלה פוגעים בזכותו של מתלונן להגיש ערר על ההחלטה לסגור את תיק החקירה, וכן מחסלים כמעט לחלוטין את הסיכוי 

להשלים את החקירה או לבצע פעולות נוספות שיהיה בהן כדי למצות את החקירה במקרים רלבנטיים.

קשיים וחסמים אלה הניצבים בפני פלסטינים המבקשים להגיש תלונות נסקרו בהרחבה בפרסומי יש דין. ראו דו"חות יש דין עקיפת חוק: כישלון אכיפת החוק על אזרחים   3
ישראלים בגדה המערבית )מאי 2015(, עמ' 73; חקירה לכאורה: כישלון חקירת חשדות לעבירות של חיילים נגד פלסטינים )אוגוסט 2011( )להלן "חקירה לכאורה"(, עמ' 

.40–36
מתוך 187 דיווחים על חשד לפגיעה בפלסטינים שהגיעו למשטרה הצבאית החוקרת, 147 הועברו לה על ידי הפרקליטות הצבאית. נתונים אלה נמסרו על ידי דובר צה"ל   4

במענה לשאלת יש דין, במכתב מ־21.7.2016.
עוד על מדיניות זו ראו חקירה לכאורה, עמ' 17–18, 25–34.  5

מתוך הודעת הפרקליטות הצבאית מיום 6.4.2011 בבג"ץ 9594/03, בצלם – מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים והאגודה לזכויות האזרח בישראל נ'   6
הפרקליט הצבאי הראשי.

להרחבה על ליקויים שיטתיים בחקירות מצ"ח של עבירות חיילים כלפי פלסטינים, וביניהם ההימשכות הבלתי סבירה של ההליכים, ראו למשל בצלם, עלה התאנה של   7
הכיבוש: מערכת אכיפת החוק הצבאית כמנגנון טיוח )מאי 2016(; יש דין, חקירה לכאורה: כישלון חקירת חשדות לעבירות של חיילים נגד פלסטינים )אוגוסט 2011(.

סעיף 6 לחוק השיפוט הצבאי )חש"ץ( קובע כי במקרים של עבירות צבאיות שדינן מאסר שנתיים ומעלה, עבירות שאינן צבאיות המוגדרות מסוג פשע – כלומר עבירה   8
פלילית שנקבע לה עונש מאסר של יותר משלוש שנים – וכן בעבירות של גרימת מוות ברשלנות או בנהיגה רשלנית, חוק השיפוט הצבאי יחול על החשוד בביצוע העבירה 

עד שנה מיום שחרורו מהצבא. 
הוועדה המליצה על קביעת פרק זמן של שבועות בודדים לקבלת החלטה אם לפתוח בחקירה )המלצה מס' 6(, וכן המליצה להגדיר מהו משך הזמן המרבי לסיום חקירה   9
וקבלת החלטה אם לנקוט צעדים או לסגור את התיק )המלצה מס' 10(. ראו מנגנוני הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה 

על פי המשפט הבינלאומי, פברואר 2013 )להלן "דו"ח טירקל"(, עמ' 321–322 ו־331–332 בהתאמה.
דו"ח צוות היישום – צוות לבחינה וליישום הדו"ח השני של הוועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום 31.5.10 בנושא הבדיקה והחקירה בישראל של   10
תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבינלאומי, אוגוסט 2015 )להלן "דו"ח צ'חנובר"(, המלצה מס׳ 6 – ההחלטה בדבר פתיחה בחקירה, 

עמ' 18–20; המלצה מס׳ 10 – קביעת מסגרת זמן לחקירה פלילית, עמ' 24–25.
ועדת צ'חנובר המליצה כי מסגרות הזמנים יעוגנו בהנחיות התצ"ר בתוך שלושה חודשים ממועד אישור המלצותיה בממשלה. אף על פי שהקבינט אישר את המלצות   11

צ'חנובר ב־3.7.2016, טרם פורסמו הנחיות תצ"ר בנושא.
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במאי 2016, בעקבות עתירה שהגיש הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל בשמם של תשעה פלסטינים שתלונותיהם על עינויים או התעללות 
מצד חיילים לא זכו למענה בחלוף שנה עד חמש שנים ממועד הגשת התלונה,12 התברר כי אין מדובר בתקלה נקודתית: בתגובתה לבג"ץ 
עדכנה המדינה כי בדיקה שערכה הפרקליטות הצבאית העלתה כי מתוך כלל התיקים שהוחלט על סגירתם בפרקליטות הצבאית מאז שנת 
2014 עד מאי 2016, בכ־60 תיקים כלל לא הועבר מענה למתלונן. בעקבות זאת נקבעו בפרקליטות הצבאית נהלים חדשים ש"נועדו לצמצם 

ככל הניתן את האפשרות לסגירה של תיקים בלא שיימסר מענה לפונה".13 יש לקוות כי נהלים אלה אכן ייושמו ויביאו לשיפור במצב.

שני מאפיינים אלה – הפיצול בין גופי אכיפת החוק הצבאיים וההתמשכות של הליכי אכיפת החוק – פוגעים באיכות פעולתם של מנגנוני 
אכיפת החוק על חיילים החשודים בפגיעה בפלסטינים. נתוני המעקב של יש דין, כמו גם נתונים ומידע שפורסמו על ידי ארגונים אחרים, 
מראים שמנגנונים אלה כמעט שאינם אפקטיביים והתוצאה בפועל היא היעדר כמעט מוחלט של אחריותיות מצד אנשי כוחות הביטחון 

הפועלים בשטחים הכבושים שבשליטת ישראל.

ב. נתוני 2015
1. דיווחים

דובר צה"ל, בשנת 2015 נפתחו בפרקליטות לעניינים מבצעיים 737 תיקים הנוגעים לחשד לעבירות שביצעו חיילים כלפי  נתוני  על פי 
פלסטינים ורכושם. מתוכם, 580 תיקים נוגעים לאירועים שהתרחשו בגדה המערבית, 139 תיקים נוגעים לאירועים שהתרחשו ברצועת עזה, 

ויתר 18 התיקים נוגעים לאירועים שהתרחשו בתוך מדינת ישראל או בגבולותיה.14 

עם זאת, נתון זה אינו משקף את המספר הכולל של תלונות ודיווחים שהתקבלו בצבא ב־2015 בעקבות אירועים המעלים חשד 
לפגיעה בפלסטינים. על פי תשובות שקיבל יש דין מדובר צה"ל, שיטת התיעוד הנהוגה בפרקליטות הצבאית בשנים האחרונות "אינה 
מבחינה בין דיווחים שנפתחו בעקבות אירוע קונקרטי לבין פניות כלליות", כלשונו של דובר צה"ל, וכוללת גם פניות חוזרות הנוגעות לאותו 
אירוע.15 לפיכך, 737 התיקים שנפתחו ב־2015 בפרקליטות לעניינים מבצעיים כוללים גם פניות שוטפות מסוגים שונים שהגיעו לפרקליטות 

לעניינים מבצעיים. 

במקביל לדיווחים המגיעים ליחידת הפרקליטות הצבאית, תלונות ודיווחים שונים נמסרים לעתים גם ישירות למצ"ח. על פי נתוני הצבא, 
רק חלק קטן  זאת,  ורכושם.16 עם  חיילים כלפי פלסטינים  187 הודעות בדבר חשד לעבירות שביצעו  ביחידת מצ"ח  ב-2015 התקבלו 
מהודעות אלה נמסרו למצ"ח ישירות על ידי נפגעי עבירה או גורמים מחוץ למערכת אכיפת החוק. רובן המכריע של ההודעות שהתקבלו 
במצ"ח מקורן בדיווחים שהעבירה אליה הפרקליטות הצבאית, לאחר שזו קיבלה תלונה או דיווח ממקור חיצוני: 147 הודעות מתוך 187 

ההודעות )78.6%( נמסרו למצ"ח על ידי הפרקליטות הצבאית, חלקן הגדול לאחר תהליך של בירור או בדיקה ראשונית בידי הפרקליטות.

כך שאף אחד מהנתונים שמסר דובר צה"ל אינו משקף את המספר הכולל של תלונות על חשד לפגיעה בפלסטינים מצד חיילים: 
מספר ה"תיקים" שנפתחו בפרקליטות אינו משקף את מספר התלונות שהתקבלו, ומספר הדיווחים שנמסרו למצ"ח נשען בעיקר על הודעות 
שמסרה הפרקליטות, לאחר שבדקה וסיננה את כלל הדיווחים שהגיעו לידיעתה. המשמעות היא כי הצבא אינו יודע לומר כמה תלונות 
הנוגעות לאירועים שבהם חיילים פגעו בפלסטינים או ברכושם הגיעו לידיעתן של רשויות אכיפת החוק. כתוצאה מכך, מערכת 
אכיפת החוק הצבאית אינה יודעת לומר בכמה מהתלונות הוחלט לפתוח בחקירה ומה שיעור כתבי האישום שהוגשו לבסוף מתוך כלל 

התלונות שנמסרו. 

כל אלה הם נתונים בסיסיים שהמערכת הצבאית חייבת שיהיו ברשותה – זמינים וברורים. ללא קיומם של נתוני יסוד סטטיסטיים אלה, 
שמאפשרים לנתח את המציאות, לזהות תופעות ומגמות, לאתר כשלים ולגבש מדיניות, לא יכולה להיות מערכת אכיפת חוק יעילה, שכן 
לרשות המערכת לא עומדים הנתונים הבסיסיים ביותר לצורך בקרה ופיקוח. ובהיעדר בקרה ופיקוח אפקטיביים על מערכת אכיפת החוק, 

גם אין אכיפה אפקטיבית.

בג"ץ 8311/14, ראג'י עבד רבו נ' הפרקליט הצבאי הראשי. פסק דין בעתירה ניתן ביום 1.8.2016.  12
מתוך הודעה מעדכנת מטעם המדינה מיום 29.5.2016 בבג"ץ 8311/14.   13
על פי תשובת דובר צה"ל לשאלות יש דין, במכתב מתאריך 24.3.2016.  14

מתוך תשובת דובר צה"ל במענה לבקשת יש דין מ־25.6.2015.  15
על פי תשובת דובר צה"ל לשאלות יש דין, במכתב מתאריך 21.7.2016. 164 מתוך הודעות אלה נוגעות לאירועים שהתרחשו בגדה המערבית ו־23 הודעות לרצועת עזה.   16



4 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

חובת הדיווח בצבא
חוק השיפוט הצבאי קובע כי "מפקד היודע, או שיש לו יסוד להניח, כי אחד מפקודיו עבר עבירה שאפשר לשפטו עליה בבית דין 
צבאי ]...[ יערוך תלונה או יורה על עריכת תלונה בשל העבירה, יחתום עליה ויביאנה לפני קצין שיפוט".17 פקודות מטכ"ל קובעות 
כי כאשר הדיווח מעלה חשד להפרה של כללי המשפט הבינלאומי, למשל בעקבות עבירות של ביזה, התעללות או ירי שלא כדין, 
על קצין השיפוט להעביר את המידע ישירות למצ"ח ונאסר עליו לקיים בירור של האירוע מטעמו.18 אשר לאירועים שבהם נהרגו או 
נפצעו תושבים פלסטינים, ב־2005 אימץ הצבא נוהל הקובע שעל כל אירוע שבו נהרג או נפצע פלסטיני שלא היה מעורב בלחימה 
יש לדווח בתוך 48 שעות ללשכת הרמטכ"ל לאגף המבצעים ולפצ"ר, תוך ציון פרטי האירוע המלאים ובצירוף העתקים של יומני 

מבצעים, דו"חות יומיים וכל חומר רלבנטי אחר.19 

ועדת טירקל בחנה את אופן היישום וההטמעה של חובת הדיווח בצבא והגיעה למסקנה כי "בפועל, נוהל הדיווח שקבע הרמטכ"ל אינו 
מיושם". כמו כן המליצה הוועדה להרחיב את תחולת הנוהל כך שיחול על כלל האירועים המעלים חשש להפרה של כללי המשפט 
הבינלאומי, ולא להגבילם למקרי פציעה או מוות.20 בעקבות זאת הופץ באוגוסט 2014 נוהל חדש של אגף המבצעים בצבא, המרחיב 
מאוד את טווח המקרים שחלה עליהם חובת דיווח בעת לחימה ובעתות שגרה. בין היתר, חובת הדיווח בעת לחימה כוללת כיום כל 
אירוע שיש בו חשד סביר להפרת הדין הישראלי או להפרה חמורה של כללי המשפט הבינלאומי, פגיעה על רקע מיני, פגיעה מכוונת 
וגרימת נזק לרכוש אזרחי, לרבות ביזה ושימוש באמצעי לחימה תוך הפרה חמורה של כללי השימוש. בעת שגרה הורחבה חובת 
הדיווח כך שהיא כוללת כיום כל אירוע שבו נגרם מותו של אדם או פציעתו הקשה, נזק שלא במתכוון לרכוש בהיקף נרחב או בשווי 

משמעותי וכן בכל מקרה של שימוש בכוח לא סביר נגד אדם במהלך פעולת מעצר.

ועדת צ'חנובר עמדה על החשיבות שבהטמעת נוהל הדיווח ובהפעלתם של מנגנוני פיקוח אפקטיביים על קיום הנוהל, והמליצה "כי 
הפרקליטות הצבאית תפעיל אמצעי אכיפה קפדניים במקרים שהמפקדים לא ממלאים את הוראות הנוהל".21 

הנתונים בשטח מראים כי בשנים האחרונות דיווחים ספורים בלבד הגיעו ישירות למצ"ח ממפקדיהם או מיחידותיהם של חיילים 
החשודים בביצוע עבירות. ב־2015 נמסרו למצ"ח רק 7 דיווחים על ידי יחידות שחייליהן נחשדו בביצוע עבירה כלפי פלסטינים, מתוך 
187 דיווחים שהגיעו למצ"ח באותה שנה. בשנה שקדמה לה, 15 דיווחים בלבד נמסרו על ידי מפקדים של חיילים )ומתוך הודעות 

אלה נפתחו 10 חקירות22(. 

בשנה החולפת הופיעו דיווחים בכלי תקשורת ישראליים על כך שחיילים שנחקרו במצ"ח והועמדו לדין הביעו זעם על כך שנפתחה 
חקירה פלילית בעניינם, וטענו באמצעות עורכי דינם כי מפקדיהם הבטיחו להם שהאירועים שבהם היו מעורבים "ייסגרו בתוך היחידה" 
ולא יועברו לבירור ולחקירה של מצ"ח.23 דיווחים אלה התייחסו לפרשה שבה הועמדו לדין חמישה חיילים מחטיבת כפיר, שהואשמו 
בכמה מקרים של התעללות בעצורים פלסטינים אזוקים ומכוסי עיניים. הכרעות הדין במשפטם של החיילים מאשרות כי לפני פתיחת 
החקירה הפלילית בעניינם קיימה יחידתם של החיילים הליך כלשהו של תחקיר פנימי, שנועד לברר את נסיבות העניין. תחקירים 
ובירורים פנימיים מעין אלה פוגעים קשות בהליך הפלילי משום שהם עלולים לשמש לתיאום גרסאות בין החיילים, ובנסיבות שבהן 

האירוע לא התרחש בעת פעילות מבצעית, הם מהווים גם חריגה מהנהלים שנקבעו בעניין חובת הדיווח למצ"ח.

באירוע אחר ניתנה באפריל 2016 הכרעת דין במשפטו של סמ"ר ח"ד, לוחם בחטיבת גולני שהואשם בביזת 2,420 שקל מבית 
בשכונת שג'עייה שברצועת עזה במהלך מבצע צוק איתן.24 על פי הכרעת הדין, כאשר התגלה דבר הביזה למפקד הגדוד שאליו 
השתייך החייל, הוא פתח בבירור פנימי לאיתור המעורבים בתקרית החמורה, והבטיח לחיילים שאם יחזירו את הכסף העניין ייסגר 
בתוך היחידה ולא ידווח למצ"ח. בהכרעת הדין מתחו שופטי בית הדין הצבאי ביקורת על מפקד הגדוד ואף ציינו במפורש כי חרג 
מסמכותו ופעל בניגוד לנהלים. אף על פי כן, ולמרות המלצתה של ועדת צ'חנובר כי הפרקליטות תנקוט אמצעי אכיפה קפדניים 
במקרים מעין אלה, לא ננקטו כל צעדים משמעתיים או פיקודיים נגד המג"ד המדובר. הליך לא תקין זה אף שימש כעילה להקלה 
בסעיף ההרשעה מצד השופטים, שבחרו להרשיע את הנאשם בגניבה ולא בביזה. הפרקליטות הצבאית ערערה על סעיף ההרשעה 

ועל קולת העונש, ונכון למועד כתיבת שורות אלה הערעור עודנו תלוי ועומד.

תרבות ארגונית המעודדת חיילים ומפקדים שלא לדווח על אירועים פליליים, גם כאשר מדובר באירועים חמורים כמו ביזה, עומדת 
בסתירה מוחלטת להצהרות שנשמעות מהצבא בדבר מחויבותו העמוקה לאכיפת החוק, ומעידה יותר מכול על חוסר הנכונות וחוסר 

היכולת של המערכת הצבאית כולה לטפל באירועים של הפרת חוק במסגרת ההליך הפלילי. 

חש"צ, סעיף 225.  17
המקרים שבהם יש להעביר את התלונה ישירות לבדיקת מצ"ח מפורטים בפקודת מטכ"ל 33.0304, סעיף 62.  18

הנחיות אגף המבצעים של צה"ל מב–ספ–015. ראו דו"ח טירקל, פרק ג' )מנגנוני הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרות של כללי המשפט הבינלאומי   19
ההומניטארי(, חלק ד' )העילות המקימות את חובת החקירה בישראל ]"מתי חוקרים?"[(, עמ' 275–276.

דו"ח טירקל, עמ' 314.  20
דו"ח צ'חנובר, עמ' 13.  21

על פי תשובות שהעביר דובר צה"ל לשאלות יש דין, במכתבים מתאריכים 21.7.2016 ו־17.11.2015.  22
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4717510,00.html, www.ch10.co.il/news/218511/#.V-eQ7vl96M9 ראו למשל  23

תיק בית דין צבאי צפון )מחוזי( 172/15. ראו גם פירוט כתבי האישום שהוגשו ב-2015 בעמ' 8.  24

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4717510,00.html
http://www.ch10.co.il/news/218511/#.V-eQ7vl96M9
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2. חקירות
בשנת 2015 נפתחו במצ"ח 186 חקירות פליליות בחשד לעבירות שביצעו חיילים כלפי פלסטינים: 164 חקירות בעקבות אירועים 

שהתרחשו בגדה המערבית, ו־22 חקירות בעקבות אירועים ברצועת עזה. 

ראוי לציין כי בניגוד לשנים קודמות, הרוב המוחלט של חקירות אלה נפתחו בעקבות דיווחים שהגיעו למצ"ח באותה שנה. רק 9 מכלל 
החקירות שנפתחו במצ"ח ב־2015 היו תוצאה של דיווחים שהתקבלו עוד ב־2014. בשנים קודמות היה שיעור החקירות שנפתחו בעקבות 
תלונות ישנות גבוה בהרבה: ב־2014 היה שיעור זה 70 מתוך 229 חקירות )30.6%(. בשנת 2013, לא פחות מ־75 מתוך 199 חקירות 
שנפתחו באותה שנה )37.7%( היו תוצאה של תלונות שנמסרו עוד בשנה שלפניה. עם זאת, מכיוון שכאמור רובם המוחלט של הדיווחים 
שנמסרו למצ"ח ב-2015 הגיעו מהפרקליטות הצבאית לאחר תהליך של סינון או בדיקה, ייתכן שהדיווח הראשוני על האירוע הגיע לפרקליטות 
הצבאית עוד בשנה הקודמת אך אין ליש דין דרך לדעת זאת, לנוכח העובדה שהפרקליטות הצבאית נמנעת מתיעוד פרטני של התלונות 

המוגשות אליה ומועד הגשתן.

נתון זה משקף ירידה מסוימת במספר החקירות שנפתחו במצ"ח בעקבות חשד לעבירות כלפי פלסטינים: ב־2014 פתחה מצ"ח 
ב־229 חקירות פליליות, 209 מתוכם התרחשו בגדה המערבית ו־20 ברצועת עזה; ב־2013 הוחלט על פתיחה בחקירה פלילית של 199 

אירועי פגיעה בפלסטינים, 191 מתוכן בעקבות אירועים שהתרחשו בגדה המערבית ו־8 בעקבות אירועים ברצועת עזה.

3. סוגי עבירה
אירועים   42 חיילים:  בידי  וביזה  רכוש  לעבירות  ב־2015 עסקו בחשד  )26%( מכלל תיקי החקירה שנפתחו במצ"ח  49 תיקים 
שהתרחשו בגדה המערבית ו־7 מקרים ברצועת עזה. זהו מספר חריג יחסית של אירועי ביזה ופגיעה ברכוש ביחס לשנים האחרונות: ב־2014 
פתחה מצ"ח בחקירתם של 20 אירועי ביזה או פגיעה ברכוש פלסטיני )9% מכלל החקירות שנפתחו באותה שנה בעקבות חשד לעבירות 

נגד פלסטינים(, וב־2013 חקרה מצ"ח 18 מקרים כאלה )גם אז היוו מקרים אלה 9% מסך החקירות שנפתחו באותה שנה(. 

27 תיקי חקירה )15%( נפתחו במצ"ח בעקבות אירועים שבהם חיילים גרמו למותם של פלסטינים – מהם 21 נהרגו בגדה המערבית 
ו־6 ברצועת עזה. מספר זה נמוך בהשוואה לנתוני 2014, אז פתחה מצ"ח בחקירתם של 41 מקרי מוות של פלסטינים, אך עדיין מדובר 
במספר גבוה יחסית של חקירות ביחס לשנים האחרונות: בכל אחת מהשנים 2013 ו־2012 נחקרו במצ"ח 15 אירועים שבהם נהרגו תושבים 

פלסטינים, וב־2011 נפתחו 9 חקירות כאלה. 

מדיניות החקירות הנוכחית של הצבא קובעת כי בכל מקרה שבו נגרם מותו של אזרח בשטחי הגדה המערבית כתוצאה מפעילות של כוחות 
הצבא, למעט במסגרת אירועים בעלי "אופי לחימתי של ממש", הדבר יוביל לפתיחה מיידית בחקירה פלילית של מצ"ח.25 על פי נתוני ארגון 
בצלם, 2015 היתה שנה קטלנית באופן חריג בגדה המערבית: לא פחות מ-99 תושבים פלסטינים נורו ונהרגו בגדה בידי כוחות הביטחון 
הישראליים, לא כולל מזרח ירושלים,26 מתוכם 23 על ידי שוטרי מג"ב ו־76 בידי חיילים. במזרח ירושלים נורו ונהרגו 17 פלסטינים נוספים.27 
מנתוני דובר צה"ל עולה כאמור כי ב־2015 נפתחו 21 תיקי חקירה שנוגעים למקרי מוות של פלסטינים בגדה המערבית. משמעות הדבר היא 
כי ב־55 האירועים האחרים שבהם נורו ונהרגו פלסטינים )72.3% מכלל האירועים שבהם נורו ונהרגו פלסטינים בידי חיילים בגדה המערבית 

ב-2015( הוחלט כי אין מקום לפתוח בחקירה פלילית של האירוע. 

נתון זה מעמיד בספק את ביצועה של מדיניות החקירות במקרי הרג כפי שהצהירה ישראל, משום שהשיעור הגבוה של מקרים שבהם הוחלט 
שלא לפתוח בחקירה מרמז על שימוש נרחב ביותר בהגדרה של אירועים הנופלים תחת ההגדרה "פעילות לוחמתית של ממש". רבים ממקרי 
ההרג של פלסטינים ב־2015 התרחשו על רקע מעשי דקירה, תקיפה ודריסה כלפי חיילים, שוטרים ואזרחים ישראלים, או ניסיונות לבצע 
מעשים כאלה, שאפיינו את גל האלימות שפרץ בגדה המערבית במהלך 2015. אל מול ניסיונות ומעשי התקיפה הללו מצד פלסטינים הגיבו 
חיילים רבים בירי על מנת להרוג, וכפי שעולה מהנתונים – ברוב המקרים החליטה הפרקליטות הצבאית כלל לא לפתוח בחקירת מותם של 

אותם פלסטינים. בכך הבהירה הפרקליטות הצבאית כי ירי על מנת להרוג הוא תגובה לגיטימית לאירועים כאלה.

מהנתונים האמורים עולה שהעמדה המשפטית של הצבא היא שמעשה אלימות של יחיד על רקע לאומני כלפי אזרחים או כלפי אנשי כוחות 
ביטחון, גם כשאינו מבוצע בנשק חם, ייחשב לאירוע "לחימתי של ממש". הדבר מעקר במידה רבה את ההבחנה בין אירועי הפרות סדר )גם 

חמורים( לאירועי לחימה, ומפחית באופן ניכר מחשיבות השינוי במדיניות החקירות שעליה הוכרז ב־2011.

מדיניות זו נקבעה בעקבות עתירה לבג"ץ שהגישו הארגונים בצלם והאגודה לזכויות האזרח בישראל נגד הפרקליט הצבאי הראשי, מתוך הודעת הפרקליטות הצבאית מיום   25
6.4.2011 בבג"ץ 9594/03. בצלם – מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים והאגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הפרקליט הצבאי הראשי.

אחד ההרוגים היה תושב א־טור שבמזרח ירושלים, אך הוא נורה בא־זעיים שבגדה המערבית.  26
www.btselem.org/hebrew/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-event/westbank/palestinians-killed-by-israeli-security-forces :לנתוני בצלם  27

http://www.btselem.org/hebrew/statistics/fatalities/after-cast-lead/by-date-of-event/westbank/palestinians-killed-by-israeli-security-forces
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101 תיקי חקירה, שהם 54% מכלל החקירות, נפתחו בעקבות אירועי אלימות ופציעה של תושבים פלסטינים בידי חיילים )93 
בגדה המערבית ו־8 ברצועת עזה(, וכן 9 תיקי חקירה נוספים )5%( נפתחו בעקבות אירועים שדובר צה"ל מגדיר כ"התנהגות שאינה 

הולמת" )8 מקרים בגדה המערבית, ומקרה אחד ברצועת עזה(.28

4. כתבי אישום
מכלל 186 תיקי החקירה שנפתחו ב־2015, 120 תיקים נסגרו ללא נקיטת צעדים כלשהם, 7 תיקים הובילו לנקיטת הליכים 
בפגיעה  החשודים  חיילים  נגד  אישום  כתבי  הניבו  הסתיים(  בהם  שהטיפול  התיקים  מכלל   3.1%( תיקים   4 ורק  משמעתיים, 
בפלסטינים.29 כל כתבי האישום הללו עסקו באירועי אלימות שבהם חיילים הכו או תקפו עצורים פלסטינים כשהם אזוקים ונתונים תחת 

משמורת.

אין כמובן רף מינימום או מספר יעד של כתבי אישום שיש דין סבור כי על הצבא לעמוד בו, אך בהתחשב בכך שמדובר בחקירות שבחלקן 
ובכך  יחסית לאתרם,  וקל  לצבא  רוב  פי  על  ידועה  בדיקה מקדמית, בכך שזהות החשודים במעשים הנחקרים  נפתחו רק לאחר  הגדול 

לקטגוריות האמורות  נכנסים  "אירועים אחרים שאינם  אלה  כי  מ־21.7.2014  צה"ל במכתב  דובר  זו, השיב  בקטגוריה  נכללים  אירועים  אילו  דין  יש  בתשובה לשאלת   28
לעיל כדוגמת חייל שהתבטא באופן שאינו תואם את ערכי צה"ל או שבהתנהגותו נפל פגם ערכי". במאי 2015 עודכנה הנחיית התביעה הצבאית הראשית מס' 2.19, 
 המגדירה את מאפייניה של עבירה זו החלה על חיילים בדרגת סמל ומעלה, ומפרטת את מדיניות ההעמדה לדין בגינה. ההנחיה מפורסמת באתר הפרקליטות הצבאית: 

.www.law.idf.il/SIP_STORAGE/files/3/1733.pdf
על פי תשובה שהעביר דובר צה"ל במענה לשאלות יש דין בתאריך 24.3.2016. מאז ועד היום נסגרו תיקי חקירה נוספים וכן ייתכן שיוגשו כתבי אישום נוספים בהמשך,   29
כך ששיעור הגשת כתבי האישום מסך כל התיקים עשוי להשתנות. עד כה ידוע ליש דין כי ב־2016 הוגש כתב אישום נוסף נגד קצין המשרת במינהל האזרחי בעקבות 

חשדות חמורים לקבלת טובות הנאה. על המקרה מוטל צו איסור פרסום. 

2015 

54%
101 

27

9

49

15%

26%

5%

http://www.law.idf.il/SIP_STORAGE/files/3/1733.pdf
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שמלכתחילה פלסטינים רבים נמנעים מלדווח על פגיעה בהם במקרים זניחים או קלים יחסית – מדובר בשיעור נמוך במיוחד של הגשת 
כתבי אישום, המעיד על כישלון עמוק ומתמשך במיצוי החקירות ובהבשלתן לכדי גיבוש כתבי אישום, ובמתן חסינות כמעט מוחלטת לחיילים 

מפני העמדה לדין.

נוסף על כתבי האישום שהניבו החקירות שנפתחו באותה שנה, ב־2015 הגישה התביעה הצבאית 3 כתבי אישום בעקבות אירוע ביזה שאירע 
בבית בשכונת שג'עייה בעזה במהלך מבצע צוק איתן ב־2014, וכן כתב אישום נוסף בעקבות אירוע ביזה שהתרחש בכפר איד'נא שבגדה 
המערבית עוד ב־2013. כתב אישום נוסף הוגש בדצמבר 2015 בבית המשפט המחוזי בירושלים נגד שני חיילים משוחררים, בעקבות אירוע 
מ־2013 שבו נהרג הנער סמיר עוואד לאחר שחיילים ירו בגבו. כתב האישום הוגש רק לאחר שאביו של הנער עתר לבג"ץ יחד עם ארגון 
בצלם, בדרישה להורות לפרקליטות הצבאית לקבל החלטה בתיק החקירה – לסגור את התיק או להעמיד את החיילים החשודים לדין – יותר 
משנתיים לאחר הריגתו. כיוון שבעת קיום הדיון בעתירה החיילים החשודים כבר סיימו את שירותם הצבאי ויצאו מתחולת חוק השיפוט 
הצבאי, הקציב בית המשפט לפרקליטות הצבאית ולפרקליטות המדינה שלושה חודשים לקבל החלטה בתיק, ובעקבות זאת הודיעה המדינה 
כי תגיש כתב אישום בתיק עד סוף 2015. כתב האישום הוגש ב־30 בדצמבר 2015 – כמעט שלוש שנים לאחר הריגתו של עוואד – וייחס 

לשני הנאשמים סעיף זניח יחסית של מעשה פזיזות ורשלנות.

בסך הכול, בשנת 2015 הוגשו 15 כתבי אישום בעקבות 7 תיקי חקירה שנפתחו נגד חיילים החשודים בפגיעה בפלסטינים או 
ברכושם. בכתבי אישום אלה הואשמו 16 חיילים, שניים מהם הועמדו לדין כאזרחים, כשנה וחצי לאחר שסיימו את שירות החובה 

שלהם בצבא. 

2015 

41 2
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ג. פירוט כתבי האישום שהוגשו ב־2015
באפריל 2015 הוגשו שלושה כתבי אישום נגד שלושה חיילים מגדוד 51 בגולני,30 בעקבות ביזת כסף מבית שבו שהו בשכונת שג'עייה . 1

בעזה במהלך מבצע צוק איתן בקיץ 2014. על פי כתבי האישום, בעת ששהו בבית השייך לתושב הרצועה מצאו שניים מהחיילים, סמ"ר 
ח"ד וסמ"ר י"ה, קופסה ובה סכום של 2,420 שקל. השניים נטלו את הכסף והעבירו אותו לנהג בגדוד כדי שיוציא את הכסף מהרצועה. 

לשני החיילים הראשונים יוחסו בכתבי האישום עבירות של ביזה, התנהגות שאינה הולמת וכן שיבוש מהלכי משפט, לאחר שהואשמו 
כי תיאמו ביניהם גרסאות ומסרו גרסה שקרית בעת חקירתם במצ"ח. לנהג, סמ"ר ז"ד, יוחסו בכתב האישום עבירות של סיוע לביזה 
והתנהגות שאינה הולמת. בהמשך תוקן כתב האישום נגד הנהג, וסעיף האישום הופחת לקבלת נכסים שהושגו בזדון. חייל נוסף שהיה 

מעורב בפרשה והחזיק בכסף למשך יומיים לאחר הוצאתו מרצועת עזה נידון לדין משמעתי בלבד ולא הוגש נגדו כתב אישום.

סמ"ר ז"ד, הנהג שהוציא את הכסף מרצועת עזה, הורשע בנובמבר 2015 על פי הודאתו בקבלת נכסים שהושגו בזדון ובהתנהגות שאינה 
הולמת. הוא נידון ל־60 ימי עבודות צבאיות, שישה חודשי מאסר על תנאי והורדה לדרגת טוראי. אחד משופטי ההרכב במשפטו של ז"ד, 
סרן אליעזר לנדמן, המכהן גם כרב של חטיבת גולני, סבר בדעת מיעוט כי ראוי היה להסתפק בהעמדתו של החייל לדין משמעתי. משלא 

נעשה כך, סבר לנדמן כי העמדה לדין היא עונש חמור דיו וכי ניתן היה להסתפק בעונש מאסר על תנאי ובהורדת דרגה.

סמ"ר ח"ד, הלוחם שנטל את הכסף והעבירו לנהג, הורשע במרץ 2016 בעבירה של גניבה, הפחותה מסעיף הביזה שביקשה התביעה 
הצבאית, בהתנהגות שאינה הולמת ובשיבוש מהלכי משפט. הרשעתו בסעיף המקל התבססה על טענת החייל כי נפלו פגמים בהליך 
המשפטי שהתנהל נגדו. כפי שנחשף במהלך המשפט, בעקבות שמועות שהגיעו לאוזניו של מפקד הגדוד על אירוע ביזה, הוא הורה 
לקיים בירור וקבע כי אם הכסף יוחזר באופן מיידי המקרה יתוחקר ויטופל בתוך היחידה ולא ידווח למצ"ח )על מעמדו של הבירור המקדים 
וההבטחה שלא לדווח למצ"ח ראו מסגרת בעמ' 4, "חובת הדיווח בצבא"(. בירור ראשוני של האירוע לא הוביל למציאת הכסף. רק כעבור 
כמה ימים, כאשר החיילים יצאו מן הרצועה ושבו לשטח ישראל, החליטו חיילי המחלקה במשותף ותוך תיאום גרסאות להודות בלקיחת 
וכי הפרת ההבטחה  ולהחזירו. בהכרעת הדין קבעו השופטים כי החיילים הודו במעשה בהסתמך על ההבטחה שניתנה להם,  הכסף 
והעברת דיווח למצ"ח על מעשה הביזה פגעה בתחושת הצדק וההגינות ובהליך כולו. על כן החליטו שופטי בית הדין להקל עם הנאשם 
ולהרשיעו בסעיף מופחת של גניבה. על הנאשם נגזרו ארבעה חודשי עבודות צבאיות, חמישה חודשי מאסר על תנאי והורדה לדרגת טוראי. 
הפרקליטות הצבאית ערערה על סעיף ההרשעה ועל קולת העונש, ונכון למועד כתיבת שורות אלה הערעור עודנו תלוי ועומד. משפטו 
של הלוחם השני, סמ"ר י"ה, הסתיים באוגוסט 2016 והוא הורשע בסעיף מופחת של סיוע לגניבה, וכן בשיבוש מהלכי משפט ובהתנהגות 
שאינה הולמת. בהכרעת הדין קבעו השופטים שאמנם התקיימו לגבי י"ה יסודות העבירה שעניינה סיוע לביזה, אך לאור העובדה שהמבצע 
העיקרי ]ח"ד[ הורשע רק בגניבה החליטו להרשיעו בסיוע לגניבה. בית הדין גזר עליו חודשיים וחצי מאסר בפועל בדרך של עבודות צבאיות, 
שישה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים והורדה לדרגת טוראי. גם על הכרעה זו של בית הדין הצבאי הפרקליטות הצבאית 

עירערה והערעור עודנו תלוי ועומד. 

באפריל 2015 הוגש כתב אישום נגד לוחם מחטיבת גולני שעצר מכונית פלסטינית שנסעה בסמוך לעיר שכם, בדק את תכולת המכונית 2. 
ותא המטען, ובעודו נושא נשק דרש מהנהג להסיעו להתנחלות יצהר שבה הוא מתגורר.31 נהג המכונית הפלסטיני נבהל וחשב כי נחטף 
בידי החייל, וניסה לעורר את תשומת לבו של נהג מיניבוס פלסטיני שהגיע מהנתיב הנגדי. בעקבות זאת רכן החייל לעבר הנהג, הורה לו 

בערבית לשתוק וסימן לנהג המיניבוס להמשיך בדרכו. הנהג הפלסטיני דרדר את המכונית לתעלה בצד הדרך ונמלט מהמקום. 

כתב האישום המקורי ייחס לחייל עבירה של סחיטה באיומים והתנהגות שאינה הולמת. בהמשך תוקן כתב האישום במסגרת הסדר טיעון, 
וסעיף הסחיטה באיומים הומר בעבירה של שימוש לרעה בכוח המשרה. במסגרת הסדר הטיעון הסכימו הצדדים על עונש של ארבעה 
חודשי מאסר וחצי, ארבעה חודשי מאסר על תנאי, הורדה לדרגת טוראי ופיצוי בסך 5,000 שקל למתלונן, אך למרות זאת החליט בית 
הדין ברוב דעות להקל בעונשו של החייל ולגזור עליו חודשיים מאסר בלבד, הורדה לדרגת רב"ט, ארבעה חודשי מאסר על תנאי ותשלום 
פיצוי בסך 5,000 שקל. התביעה הצבאית ערערה על קולת העונש,32 ובהכרעת הדין בערעור קיבלו השופטים את בקשת התביעה וגזרו 

על החייל ארבעה וחצי חודשי מאסר בקיזוז ימי מעצרו, הורדה לדרגת טוראי ופיצוי בסך 5,400 שקל למתלונן.

במאי 2015 הוגש כתב אישום נגד חייל שהואשם כי במהלך חיפוש שביצע ביחד עם שני חיילים נוספים בביתו של פלסטיני מהכפר עידנא, 3. 
ביולי 2013, בזז שרשרת זהב בשווי 16 אלף שקל וכן 70 שקל במזומן שמצא באחת המגירות בבית.33 בכתב האישום, שהוגש כמעט 
שנתיים לאחר האירוע, יוחסה לחייל עבירה של ביזה. החייל לא התייצב למשפטו, ועל כן הורה בית הדין הצבאי לזמנו דרך המשטרה 

הצבאית. נכון למועד כתיבת שורות אלה, משפטו טרם החל.

תיקי בית דין צבאי )להלן ביד"ץ( במחוז שיפוט צפון 171/15, התובע הצבאי נ' סמ"ר ז"ד; 172/15, התובע הצבאי נ' סמ"ר ח"ד; 173/15, התובע הצבאי נ' סמ"ר   30
י"ה.

תיק ביד"ץ במחוז שיפוט צפון 151/15, התובע הצבאי נ' סמל אד"ט.  31
תיק בית הדין לערעורים 28/15, התובע הצבאי הראשי נ' סמל אד"ט.  32
תיק ביד"ץ במחוז שיפוט מטכ"ל 392/15, התובע הצבאי נ' סמל א"מ.  33
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באוקטובר 2015 הוגש כתב אישום נגד חייל המשרת כטבח במחנה עופר, שהואשם כי השליך אבן על עצור פלסטיני אזוק ומכוסה עיניים 4. 
שהוחזק במקום וגרם לו לחבלה. עוד הואשם החייל כי הכה את העצור בעורפו וקילל אותו.34 כתב האישום ייחס לחייל עבירה של תקיפה 
הגורמת חבלה ממשית. בנובמבר 2015 הוא הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, ונגזרו עליו 60 ימי מאסר בקיזוז ימי מעצרו, 

30 ימי עבודות צבאיות, 90 ימי מאסר על תנאי והורדה לדרגת טוראי.

באוקטובר 2015 הוגשו חמישה כתבי אישום נגד חיילים מגדוד נצח יהודה של חטיבת כפיר, בעקבות חקירת מצ"ח של כמה אירועי . 5
הכאה והתעללות בעצורים פלסטינים שהתרחשו במוצב שבו שהו החיילים.35 שני חיילים נוספים מהיחידה הועמדו לדין משמעתי. מכתבי 
האישום עולה כי חמשת הנאשמים 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. 

חמשת החיילים הואשמו תחילה בהתעללות בנסיבות מחמירות: נגד אחד החיילים, רב"ט א"ב, הוגש כתב אישום בגין ארבעה אירועים 
שונים; נגד שלושה חיילים נוספים, רב"ט ש"פ, רב"ט ד"ס ורב"ט ר"ס, הוגש כתב אישום המייחס להם השתתפות בשני אירועים; חייל 
נוסף, רב"ט ס"א, הואשם באירוע אחד של התעללות בעצור. בהמשך תוקנו ארבעה מכתבי האישום במסגרת הסדרי טיעון, וחלק מסעיפי 

האישום הופחתו להתעללות בלבד.

רב"ט א"ב הודה והורשע בפברואר 2016 במסגרת עסקת טיעון בעבירה של התעללות ובעבירה של התעללות בנסיבות מחמירות, ונגזרו 
עליו שבעה חודשי מאסר בפועל, שישה חודשי מאסר על תנאי והורדה לדרגת טוראי; רב"ט ש"פ הודה והורשע במסגרת עסקת טיעון 
בעבירה של התעללות, ונגזרו עליו 80 ימי מאסר בפועל בקיזוז ימי מעצרו, שלושה חודשי מאסר על תנאי והורדה לדרגת טוראי; רב"ט 
ד"ס הודה והורשע במסגרת עסקת טיעון בעבירה של התעללות, ונגזרו עליו 60 ימי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו ושלושה חודשי מאסר 
על תנאי; רב"ט ס"א הודה והורשע במסגרת עסקת טיעון ונגזרו עליו 60 ימי מאסר בניכוי ימי מעצרו, 100 ימי מאסר על תנאי, הורדה 
לדרגת טוראי ופיצויים בסך 1,500 שקל למתלונן; הנאשם החמישי בפרשה, רב"ט ר"ס, הורשע לאחר משפט הוכחות בשתי עבירות של 

התעללות בנסיבות מחמירות, ונגזרו עליו תשעה חודשי מאסר בפועל, שישה חודשי מאסר על תנאי והורדה לדרגת טוראי.

בנובמבר 2015 הוגשו חמישה כתבי אישום נגד שלושה חיילים מגדוד של פיקוד העורף, בעקבות הכאתו של עצור פלסטיני אזוק ומכוסה . 6
עיניים שהושאר להשגחה במוצב שבו שהו.36 על פי כתבי האישום, אחד החיילים הבחין בעצור שהובא אל המוצב בראשית אוקטובר 
2015, וביוזמתו השלושה ניגשו אליו, קיללו אותו, הכו אותו בראשו וברגליו ובעטו בו. אחד החיילים, סמל ד"מ, הואשם במסגרת כתב 
האישום באירוע נוסף של הכאת עצור פלסטיני אזוק ומכוסה עיניים, שהתרחש באוגוסט אותה שנה. שלושת החיילים הואשמו בהתעללות 
בנסיבות מחמירות, ולשני החיילים בדרגת סמל יוחסה גם עבירה של התנהגות שאינה הולמת. שלושת החיילים הורשעו בפברואר 2016 
)שניים הודו במסגרת הסדרי טיעון והשלישי לאחר משפט הוכחות(: על י"א נגזרו 88 ימי מאסר בפועל – שקוזזו כולם על חשבון הימים 
שבהם היה נתון במעצר, שלושה חודשי מאסר על תנאי והורדה לדרגת טוראי; על ד"מ נגזרו חמישה וחצי חודשי מאסר בפועל בקיזוז 
שלושת החודשים שבהם היה נתון במעצר, 90 יום מאסר על תנאי והורדה לדרגת טוראי; על סמל א"ג נגזרו ארבעה חודשי מאסר בקיזוז 

ימי מעצרו, שלושה חודשי מאסר על תנאי והורדה לדרגת טוראי.

בדצמבר 2015 הוגש כתב אישום נגד שני אזרחים ישראלים, בעקבות הריגתו של סמיר עוואד, נער פלסטיני בן 16, שנורה בראשו ובגבו . 7
על ידי חיילים מגדוד 71 של חיל השריון באזור הכפר בודרוס בינואר 37.2013 כתב האישום הוגש רק לאחר שאביו של ההרוג עתר לבג"ץ, 
בסיוע ארגון בצלם, בדרישה שיורה על העמדה לדין של החיילים היורים – שבינתיים כבר סיימו את שירותם הצבאי והשתחררו – ויותר 
משנתיים שבהן חקירת האירוע לא הובילה לקבלת כל החלטה בעניין. בעקבות העתירה הודיעה פרקליטות המדינה כי עד סוף 2015 
יוגשו כתבי אישום נגד שני חשודים בירי.38 על פי כתב האישום, בינואר 2013 הקים כוח צבאי מארב ליד גדר ההפרדה בסמוך לכפר 
בודרוס, במטרה לתפוס ולעצור אנשים המנסים לחבל בגדר. סמוך לשעה 10:00 בבוקר הגיעה לגדר קבוצת נערים, ובתוכה סמיר עוואד, 
שהתקרב לגדר ועבר דרך פרצה קיימת. בעקבות זאת החלו החיילים לרדוף אחרי עוואד, תוך שהם יורים – בתחילה באוויר ולאחר מכן 
ישירות לכיוונו. עוואד הסתובב ורץ בחזרה לעבר השטח הפלסטיני, הסתבך בגדר ונפל, אך החיילים המשיכו לירות לעברו. לאחר שהצליח 
לחלץ את עצמו מהגדר המשיך עוואד במנוסתו, כשהחיילים ממשיכים לרדוף אחריו ולירות לעברו, גם לאחר שיצא מתחום גדר ההפרדה. 
מכתב האישום עולה עוד כי החיילים ירו לפחות חמש מהיריות בלי להסתכל דרך כוונת הנשק. אף שמדובר באירוע שבו נהרג נער פלסטיני 
שלא היווה סכנה לחיילים, כתב האישום מייחס לנאשמים סעיף אישום זניח יחסית של מעשה פזיזות ורשלנות. נכון למועד כתיבת שורות 

אלה משפטם של השניים עדיין מתנהל.

תיק ביד"ץ במחוז שיפוט צפון 482/15, התובע הצבאי נ' סמל ט"ס.  34
תיקי ביד"ץ במחוז שיפוט מרכז 481/15, התובע הצבאי נ' רב"ט ס"א; 482/15, התובע הצבאי נ' רב"ט ש"פ; 483/15 התובע הצבאי נ' רב"ט א"ב; 484/15,   35
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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

 חקירות מצ"ח של אירועי פגיעה בפלסטינים
והגשת כתבי אישום בעקבותיהן, 2015-2000

מספר תיקי חקירה שהניבו כתבי אישום*מספר תיקי חקירה שנפתחו במצ"ח

* הנתונים מוצגים על פי השנה שבה נפתח תיק החקירה, גם אם כתב האישום הוגש בשנים מאוחרות יותר
 ** אחד מכתבי האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים, מכיוון שהנאשמים כבר סיימו את שירותם הצבאי. ההחלטה להגיש כתב אישום התקבלה רק

בנובמבר 2015, בעקבות עתירה לבג"ץ
*** מתחילת האינתיפאדה השנייה,  ב־29 בספטמבר 2000

2014 229 8 [3.5%]

2012 103 2 [1.9%]

2013 199 10** [5.0%]

2011 153 2 [1.3%]

2010 145 4 [2.8%]

2009 236 7 [3.0%]

2008 322 20 [6.2%]

2007 351 10 [2.8%]

2005 155 5 [3.2%]

2006 153 9 [5.9%]

2004 189 12 [6.3%]

2000*** 16 1 [6.0%]

2001 82 6 [7.3%]

2002 155 26 [16.8%]

2003 146 15 [10.3%]

2015 186 4 [2.2%]

סך הכל תיקי 
חקירה שנפתחו 

במצ"ח

2,821
מתוכם

]5%[  141 
הניבו כתבי 

אישום


