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דף נתונים, נובמבר 2014

 אכיפת החוק על אזרחים ישראלים 
בגדה המערבית

נתוני מעקב יש דין

רקע כללי וסוגי עבירות א. 
כמדי שנה, ארגון יש דין מפרסם דף נתונים ובו ממצאים עדכניים על תוצאותיהן של חקירות 
פליליות של  לעבירות  בנוגע  ישראל  ויהודה( של משטרת  )שומרון  ש"י  המתנהלות במחוז 

אזרחים ישראלים כלפי פלסטינים ורכושם בשטחי הגדה המערבית. 

של  פרויקט רב־שנתי  של  בלבו  מצוי  ותוצאותיה  החקירה  הליכי  אחר  המתמשך  המעקב 
הארגון, שמטרתו לחזק את הליכי אכיפת החוק על אזרחים ישראלים – מתנחלים ואחרים – 
ישראל  על  כי  הגורסת  עקרונית  תפיסה  מתוך  וברכושם,  בפלסטינים  בפגיעה  המעורבים 
שליטתה.  הכבושים שתחת  השטחים  תושבי  על  להגן  והמוסרית  החוקית  החובה  מוטלת 
לצורך כך, חברי הארגון מתעדים אירועים שבהם פגעו אזרחים ישראלים בפלסטינים תושבי 
הגדה המערבית, וככל שנפגע העבירה מעוניין בכך, מסייעים בידו להגיש תלונה במשטרת 
ישראל. לאחר שנפתחת חקירת משטרה, הצוות המשפטי של הארגון עוקב אחריה ומתעדכן 
בהתקדמותה ובתוצאותיה עד לסיום ההליכים המשפטיים. במקרים שבהם נסגר תיק החקירה 
מבלי שהוגש כתב אישום נגד חשודים במעשה, הצוות המשפטי של יש דין בוחן את חומר 
החקירה וכאשר הוא סובר כי פעולות החקירה לא מוצו או כי ניתן היה להגיש בתיק כתב 

אישום על סמך הראיות, מגיש ערר על סגירת התיק.1

במסגרת הפרויקט עקב יש דין בתשע השנים האחרונות אחר תוצאות החקירה ב־1,045 
תיקים שנפתחו ביחידות השונות של משטרת מחוז ש"י – מרחב חברון, מרחב שומרון, תחנת 
בנימין והמפלג לפשיעה לאומנית שבימ"ר ש"י, בעקבות תלונות שהגישו פלסטינים בסיוע יש 
דין. אין כיום בנמצא נתונים פומביים באשר למספר האירועים הכולל שבהם פגעו אזרחים 
ישראלים בפלסטינים וברכושם בגדה המערבית, ועל כן מסמך זה אינו מסכם את תוצאות 
החקירה בכל האירועים הפליליים מסוג זה, כי אם מהווה מדגם רחב־היקף של עבודת מחוז 
ש"י בתחום. חשוב לציין כי הנתונים המוצגים כאן הם תוצאה של מעקב אחר חקירות שבהן 
התנאים והנסיבות מוטים מראש לטובת גורמי אכיפת החוק ופועלים לטובתם, שכן אנשי 
הצוות של יש דין מהווים גורם מתווך ומקשר בינם ובין המתלוננים הפלסטינים, ופעמים רבות 
אף מסייעים בקידום החקירה באמצעות הבאת העדים ומסמכים רלבנטיים ליחידות החוקרות, 
סיוע  ללא  בתלונות.  המטפלים  והתביעה  החקירה  גורמי  ידי  על  לכך  נדרשים  שהם  ככל 
בהגשת תלונה מצד גורמים ישראליים, ובראשם ארגוני זכויות אדם, יכולתם של פלסטינים 
להגיש תלונה במשטרת ישראל או לעקוב אחר תוצאות החקירה בעניינה היא כמעט אפסית.

כל הנתונים המוצגים בדף נתונים זה מתווספים לנתונים שנאספו ביש דין מאז 2005 ופורסמו 
לארבע קטגוריות  נחלקות  דין  יש  בתיקים שבמעקב  ידי הארגון.2 התלונות  על  לעת  מעת 
וקטגוריה  עיקריות של עבירה: אלימות, פגיעה ברכוש, השתלטות על אדמות פלסטיניות, 

הכוללת עבירות מתחומים אחרים. 

פגיעה ברכוש
מתוך 1,045 תיקי החקירה הנסקרים בדף נתונים זה, 495 תיקים )47.4%( עניינם בתלונות 
של פלסטינים על גרימת נזק לרכושם. חקירות אלו כוללות עבירות של הצתה, גניבה, פגיעה 
ברכוש, כריתת עצים או פגיעה בגידולים אחרים, גניבת יבול חקלאי ועוד. בין עבירות הרכוש 
בולטת במיוחד תופעת הפגיעה וההשחתה של עצים השייכים לפלסטינים. בחינה של עבירות 
אלה מלמדת כי מתוך כלל התלונות שהוגשו למשטרת מחוז ש"י בעקבות פגיעה ברכוש, 

סעיף 64 לחוק סדר הדין הפלילי קובע: "על ההחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין, משום שאין בחקירה או במשפט עניין לציבור, שלא נמצאו ראיות   1
מספיקות או שנקבע שאין אשמה, רשאי המתלונן לערור". עוד קובע החוק כי לרשות מתלונן שקיבל הודעה על סגירת תיק החקירה בעניינו עומדים 30 יום 

להגשת ערר על ההחלטה מיום שקיבל את ההודעה על כך.
נתונים קודמים של מעקב יש דין פורסמו בדו"חות יש דין מראית חוק: אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית )יוני 2006( ומעט מדי ומאוחר   2
מדי: פיקוח פרקליטות המדינה על חקירת עבירות אזרחים ישראלים נגד פלסטינים בשטחים )יולי 2008(. נתוני המעקב באותם דו"חות נשענו על חקירתם 
של 92 ו־205 תיקים בהתאמה; נתונים נוספים פורסמו בדפי הנתונים מעקב יש דין - אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית )פברואר 2011, 

מרס 2012, יולי 2013(, שהנתונים בהם נשענו על מעקב אחר 642, 781 ו־938 תיקים בהתאמה.

כמחצית )49.6%( נגעו לאירועים שבהם עצי זית ועצי פרי אחרים השייכים לפלסטינים נכרתו, 
נוסרו והושחתו במכוון. אירועים אלה ותוצאות החקירה שלהם מפורטים להלן בחלק ד'.3

אלימות
361 מבין 1,045 תיקי החקירה שבמעקב יש דין )34.5%( עניינם חשד לעבירות אלימות של 
אזרחים ישראלים כלפי פלסטינים בגדה המערבית. אירועי האלימות כוללים מקרי ירי, הכאה, 
איומים בתקיפה או  דריסה,  רובה,  יידוי אבנים, תקיפה באמצעות אלות, סכינים או קתות 

בפגיעה ועוד. 

השתלטות על אדמות פלסטיניות
142 מתיקי חקירה שבמעקב יש דין )13.6%( נפתחו בעקבות תלונות הנוגעות לניסיונות של 
ישראלים להשתלט על אדמות פלסטיניות באמצעות גידור, עיבוד, הצבת מבנים, קרוואנים או 
חממות, סילוק פלסטינים מחלקותיהם, מניעת גישה מפלסטינים לאדמותיהם, הסגת גבול 

ועוד. 

עבירות אחרות
47 תיקי חקירה שבמעקב יש דין )4.5%( נוגעים לעבירות אחרות, שאינן נופלות בתחום שלוש 
ובתי  חילול מסגדים  חיים,  בעלי  הרג של  כוללות  אלה  עבירות  לעיל.  הקטגוריות שהוזכרו 
של  באדמות  פסולת  השלכת  פלסטינים,  של  חקלאיות  לאדמות  שפכים  הזרמת  קברות, 

פלסטינים ועוד. 

תוצאות החקירה: רובם המכריע של התיקים נסגרים   ב. 
ללא כתב אישום

הנתונים החדשים דומים מאוד לממצאי יש דין בעבר, ומעידים על ירידה של כ־1% בשיעור 
כתבי האישום המוגשים לבתי המשפט בעקבות חקירות של אירועי פגיעה בפלסטינים 
וברכושם. מתוך 970 תיקי החקירה במעקב יש דין שהטיפול בהם הסתיים במרוצת השנים, 
ב־72 בלבד )7.4%( הוגשו כתבי אישום נגד ישראליות וישראלים החשודים בביצוע העבירה 

נתונים בנושא זה משנים קודמות פורסמו על ידי יש דין בדפי הנתונים מעקב יש דין - חקירות משטרה בעקבות פגיעה בעצים של פלסטינים בגדה המערבית   3
)נובמבר 2009, אוקטובר 2010, אוקטובר 2011, אוקטובר 2012, אוקטובר 2013(.
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כלפי המתלוננים הפלסטינים. בשנתיים החולפות נוספו למאגר התיקים שבמעקב יש דין יותר 
ממאה תיקים חדשים שהטיפול של רשויות אכיפת החוק בהם הסתיים, מתוכם הוגשו שני 

כתבי אישום חדשים בלבד.

על רקע כישלונה המתמשך של משטרת מחוז ש"י לחקור ולהעמיד לדין עבריינים החשודים 
של  על הקמתו   2013 בראשית  הודיעה  ישראל  משטרת  וברכושם,  בפלסטינים  בפגיעה 
מפלג לפשיעה לאומנית במחוז ש"י. על פי הגדרת המשטרה, המפלג החדש נועד לטפל 
ב"מעשים פליליים הכוללים פגיעה בנפש או ברכוש, המבוצעים על ידי יחיד או קבוצה, הנעשים 
או שתוכננו להתבצע, או ניסיון להשפיע על נושאים מדיניים, אידיאולוגיים או דתיים".4 על פי 
דיווחים בתקשורת, למפלג הוקצו משאבים גדולים יחסית, וכיום משרתים בו כ־80 שוטרים. 

אף על פי כן, הנתונים מראים כי גם בשנה האחרונה לא חל שיפור ביכולתה של משטרת 
מחוז ש"י לחקור עבירות של אזרחים ישראלים כלפי פלסטינים ורכושם. הכישלון המתמשך 
של מחוז ש"י בתחום זה נובע משורה של ליקויים וכשלים מערכתיים בניהול החקירות, כפי 
שנסקרו בהרחבה בדו"ח "מראית חוק" שפרסם יש דין ב־2006. הדו"ח הצביע על כך שיותר 
ממחצית מהחקירות שנבחנו התאפיינו ברשלנות, חוסר מקצועיות, מיעוט פעולות חקירה 
ואי־עמידה בסטנדרטים מקובלים של חקירה.5 דו"ח נוסף של יש דין שעקב אחר החקירות 
שהתנהלו במחוז ש"י בשנים האחרונות עומד להתפרסם בסוף 2014, ומראה כי הכשלים 
והליקויים החמורים שנסקרו בדו"ח הקודם לא טופלו, ומאפיינים את עבודת החקירה של מחוז 

ש"י גם כיום. 

יש דין עוקב אחר 1,045 תיקי חקירה שהתנהלו ועדיין מתנהלים במשטרת מחוז ש"י, בין 
השנים 6.2014-2005 מתוכם, 75 תיקים עדיין נמצאים בשלבים שונים של בירור, טיפול 
כך  והתביעה,  גורמי החקירה  ידי  על  סופית  וב־970 תיקים התקבלה החלטה  וחקירה, 

שניתן להתחקות אחר התוצאה בהם:

ב־72 מתיקי החקירה שנפתחו עד היום הוגשו כתבי אישום נגד נאשמים )7.4% מהתיקים 	 
שהטיפול בהם הסתיים(;

887 תיקים נסגרו בתום החקירה בלי שהוגש כתב אישום נגד חשודים )91.4% מהתיקים 	 
שהטיפול בהם הסתיים(;

11 תיקים אבדו במשטרת מחוז ש"י ומעולם לא נחקרו, אף שיש בידי יש דין אישורים 	 
כתובים המעידים על הגשת התלונה. 

 עילות הסגירה של תיקים: המשטרה נכשלת באיתור העבריינים 
ובאיסוף ראיות נגדם

לאחר סגירתו של תיק חקירה, על משטרת ישראל להודיע למתלונן על ההחלטה לסגור את 
התיק7 וכן לפרט את העילה לסגירתו, מתוך תשע עילות הקבועות בפקודת המשטרה.8 מבין 
887 התיקים במעקב יש דין שנסגרו בתום החקירה, ב־3 תיקים משטרת מחוז ש"י לא מסרה 
ליש דין את עילות הסגירה. יתר 884 התיקים נסגרו בעילות שונות, המעידות על טיבן של 

תוצאות החקירה, כמפורט להלן:

593 תיקים נסגרו בעילת "עבריין לא נודע" )על"ן(, המעידה על כישלון המשטרה לאתר 	 
חשודים בביצוע העבירות, אף על פי שנמצא כי עבירה פלילית אכן בוצעה;

על פי תשובתו של הממונה על חופש המידע במשטרת ישראל, במכתבו ליש דין מ־18 במרס 2014. נוסח זה נמסר גם לחברי הכנסת על ידי השר לביטחון   4
הפנים, יצחק אהרונוביץ', בישיבה מס' 31 של הכנסת ה־19, שהתקיימה ב־22 במאי 2013.

לפירוט הכשלים והליקויים שנמצאו ראו מראית חוק: אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית. יש דין, יוני 2006, עמ' 97-75.  5
הנתונים המוצגים בדף זה מתייחסים לתקופה שבין 2005 ל־30 באוגוסט 2014, אלא אם צוין אחרת.  6

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm#Seif188 .1043 סעיף 63 לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב–1982, ס"ח  7
פקודת משטרת ישראל מפרטת תשע עילות שבגינן רשאי התובע המשטרתי להורות על סגירת תיק חקירה: היעדר אשמה, העבריין לא נודע, חוסר ראיות   8
מספיקות, אין במשפט עניין לציבור, מות החשוד או הנאשם, התיישנות העבירה, קטינות, אי־שפיות הדעת, יש רשות אחרת המוסמכת לחקור. ראו פקודת 
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/4B4F6000-AE76-43E3-A4FF- .משטרת ישראל, פקודת המטא"ר 14.01.50: סמכות תובע משטרתי לסגור תיק חקירה

7779D5E17E0F/20100/6083.pdf

הוחלט לסגור את התיק בתום חקירה

הוגש כתב אישום
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מצב תיקי החקירה שהטיפול בהם הסתיים, 2014-2005

195 תיקים נסגרו בעילת "חוסר ראיות מספיקות", המעידה גם היא על כך שעבירה אכן 	 
בוצעה, אך החקירה המשטרתית כשלה בגיבוש ובאיסוף ראיות מספיקות להעמדה לדין 

של חשודים שאותרו;
76 תיקים נסגרו בעילת "אין אשמה פלילית", שמשמעותה כי המשטרה הגיעה למסקנה 	 

מתוכם,  שבוצעה;  לעבירה  קשר  כל  אין  שאותר  שלחשוד  או  עבירה  כל  בוצעה  שלא 
ב־25 תיקים ערער יש דין על ההחלטה, משום שהצוות המשפטי שבחן את התיק סבר 
שההחלטה לסגור את התיק בעילה זו אינה סבירה, ועל כן יש דין רואה גם בתיקי חקירה 

אלה כישלון חקירתי;
17 תיקים נסגרו בעילה "היעדר עניין לציבור";	 
2 תיקים נסגרו בעילה "העבריין אינו בר־עונשין";	 
תיק אחד נסגר בעילה כי ישנה רשות אחרת המוסמכת לחקור את האירוע.	 

פילוח הנסיבות שבהן נסגרו תיקי החקירה מצביע על כך ש־788 תיקי חקירה נסגרו בעילות 
"עבריין לא נודע" ו"אין ראיות מספיקות", ו־25 תיקים נסגרו בעילה "אין אשמה פלילית", אך 
בחינה מעמיקה שלהם הראתה כי החקירה לא מוצתה ועל כן הוגש ערר על סגירתה. מלבדם, 
אלו   תיקים  ב־824  לפיכך, הטיפול  נחקרו.  לא  ומעולם  ישראל  אבדו במשטרת  תיקים   11
הסתיים בנסיבות שמשמעותן היא כישלון המשטרה והחוקרים לרדת לחקר האירועים, לאתר 
משמעות נתונים אלה היא כי מסך כל התיקים  הדין.  ולמצות איתם את  את העבריינים 
שטיפול גורמי החקירה והתביעה בהם הסתיים ותוצאתם נמסרה ליש דין, 85.2% נסגרו 

בשל כישלון המשטרה בחקירה.

בחינה של נתוני השנתיים האחרונות מראה כי לאחר הקמת המפלג החדש לפשיעה לאומנית 
במחוז ש"י שיעור הכישלון של משטרת ישראל בחקירת אירועי העבריינות האידיאולוגית כלפי 

פלסטינים רק גדל:

מתוך כלל תיקי החקירה שנמצאים במעקב יש דין, 159 נפתחו בעקבות תלונות שהוגשו 
רשויות  טיפול  הסתיים  מתוכם  תיקים  ב־106   9.2014-2013 בשנים  ש"י  מחוז  למשטרת 
החקירה והתביעה, כך שניתן לעקוב אחר תוצאות החקירה בהם: ב־2 תיקים בלבד )1.9%( 
הוגש כתב אישום כנגד חשודים. לעומת זאת, 86 תיקים נסגרו בעילה "עבריין לא נודע", 7 
תיקים נסגרו בעילה "חוסר ראיות מספיקות" ו־2 תיקים נוספים נסגרו בעילה "אין עבירה 
פלילית אך יש דין ערער על סגירתם לאחר עיון בחומרי החקירה. משמעות הנתונים האלה 
היא כי מתוך 106 חקירות משטרה שנפתחו בשנתיים האחרונות והטיפול בהם הסתיים, 

89.6% נסגרו בנסיבות המעידות על כישלון החקירה. 

העבירות  סוגי  פי  על  בחלוקה  דין  יש  שבמעקב  החקירה  תיקי  כלל  תוצאות  של  בחינה 
הנחקרות מראה כי כישלונה של משטרת מחוז ש"י לחקור עבירות נגד פלסטינים ולהגיש 

כתבי אישום נגד חשודים בולט במיוחד בתחום עבירות הרכוש: 

מתוך כלל תיקי עבירות הרכוש שבהם הסתיים הטיפול של רשויות אכיפת החוק, 93.1% 
נסגרו בנסיבות המעידות על כישלון החקירה: 427 תיקים נסגרו בעילות "עבריין לא נודע" 
ו"חוסר ראיות מספיקות", 6 תיקים אבדו, ושני תיקים נסגרו בעילת "אין אשמה פלילית" ויש 

דין ערער על ההחלטה לסוגרם.10

בתחום עבירות האלימות, 83.3% מהתיקים שבהם הסתיים הטיפול ותוצאות החקירה ידועות 
ליש דין נסגרו בנסיבות המעידות על כישלון החקירה: 264 תיקים נסגרו בעילות "עבריין לא 
נודע" ו"חוסר ראיות מספיקות", 4 תיקים אבדו, ו־6 תיקים נסגרו בעילת "אין אשמה פלילית" 

ויש דין ערער על ההחלטה לסוגרם.11

תלונות שהוגשו בסיוע ובליווי של יש דין בתקופה שבין 1 בינואר 2013 ל־30 באוגוסט 2014.  9
18 תיקי חקירה נוספים שעניינם עבירות רכוש נסגרו בעילות שאינן מעידות בהכרח על כישלון או הצלחה בחקירה: "חוסר עניין לציבור" )4 תיקים(, "אין אשמה   10

פלילית" )11 תיקים(, "העבריין אינו בר־עונשין" )שני תיקים( ו"בטיפול רשות אחרת" )תיק אחד(.
13 תיקים נוספים שעניינם עבירות אלימות נסגרו בעילות שאינן מעידות בהכרח על כישלון או הצלחה בחקירה: "חוסר עניין לציבור" )5 תיקים( ו"אין אשמה   11

פלילית" )8 תיקים(.

עילות סגירתם של תיקי חקירה, 2014-2005
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בתחום העבירות הנוגעות להשתלטות על אדמות פלסטיניות, שבו קל יותר מטבע הדברים 
לאתר חשודים ולאסוף נגדם ראיות, שיעור הכישלון של משטרת מחוז ש"י נמוך יותר. מתוך 
בנסיבות  נסגרו   63.2% החוק,  אכיפת  רשויות  של  הטיפול  הסתיים  שבהם  התיקים  כלל 
ראיות  ו"חוסר  נודע"  לא  "עבריין  בעילות  נסגרו  תיקים   66 החקירה:  כישלון  על  המעידות 
מספיקות", תיק אחד אבד, ו־12 תיקים נסגרו בעילת "אין אשמה פלילית" ויש דין ערער על 

ההחלטה לסוגרם.12

מיקום העבירות: חלק ניכר מהאירועים מתרחשים   ג. 
בתוך היישובים הפלסטיניים

העבירות  התרחשו  שבו  הגיאוגרפי  המיקום  אחר  מקרוב  דין  יש  עקב  האחרונות  בשנים 
הנתונים  אחרי  המעקב  מאחורי  המחשבה  ישראל.  למשטרת  תלונות  הוגשו  שבעקבותיהן 
בתוך  ישראלים  אזרחים  ידי  על  פלסטינים  כלפי  המבוצעות  שלעבירות  היא  הגיאוגרפיים 
והיישובים, ולעתים אף בתוך הבתים או בחצרות, יש השפעה מרחיקת לכת על  הכפרים 
נפגעי העבירה, יותר מאשר לעבירות המבוצעות הרחק מהבית – בשטחים החקלאיים שסביב 

הכפרים, באזורי המרעה, במחסומים או בכבישים.

ראשית, משום שהעבירות המתרחשות בתוך הכפרים, בבתים ובחצרות משפיעות על מעגל 
רחב יותר של אנשים מאשר עבירות המתרחשות הרחק מן היישוב ומיועדות לפגוע באדם 
בודד. שנית, לעבירה עצמה – בין אם היא מבוצעת כלפי גוף ובין אם ברכוש – מתלווים גם 
פגיעה קשה בביטחון האישי, תחושה של חדירה לפרטיות ואיום, ולפעמים גם הקושי הכרוך 
בכך שלאירועים עברייניים אלה נחשפים גם ילדים, נשים ובני משפחה אחרים השוהים יותר 
בסביבה הביתית. כמו כן, עבירות אלו מלמדות על כוונה תחילה, שכן לצורך ביצוען העבריינים 

נכנסים ביודעין אל תוך השטח הבנוי של היישובים הפלסטיניים, ללא כל סיבה נראית לעין.

בחינה מעמיקה של התלונות שהוגשו למשטרת מחוז ש"י בשנים 2013–2014 13 ונמצאות 
תחת מעקב יש דין מראה כי חלק לא מבוטל מהפעילות העבריינית כלפי פלסטינים מתרחש 
בתוך תחומי היישובים והכפרים הפלסטיניים. מתוך 101 תיקי החקירה שנפתחו במחוז ש"י 
ב־2013, 32 תלונות )31.6%( הוגשו בעקבות אירועים שהתרחשו בתוך היישובים עצמם, 
ו־69 בשטחים הפתוחים שמחוץ לכפר או בצירים שבהם נעים פלסטינים; מתוך 58 תיקי 
החקירה שנפתחו במחוז ש"י ב־2014, 13 תלונות )22.4%( נגעו לאירועים שהתרחשו בתוך 

היישוב, ו־45 תלונות לאירועים שהתרחשו מחוץ לשטחי היישוב. 

משמעותם של נתונים אלה היא כי בשנתיים האחרונות, יותר מרבע מהעבירות שבוצעו 
בבתיהם  הם  כאשר  העבירה  בנפגעי  פגעו   )28.3%( המערבית  בגדה  פלסטינים  כלפי 
או באזור מגוריהם - תחום שעל פי כל אמת מידה אמור להיות מקום בטוח בשבילם. 
חשוב להדגיש שבבדיקת האירועים שהתרחשו בתוך תחומי היישוב נכללו אך ורק העבירות 
שהתרחשו במובהק בתוך היישובים – בתוך הבית, בחצרות הבתים או  ברחובות שבתוך 
השטח הבנוי. אירועים שהתרחשו בשטחי מרעה, באזורי חקלאות, בשולי הכפרים, בכבישים, 
במחסומים או בכל מקום אחר שבו אדם אינו נמצא בביתו אלא בפעילות כלשהו מחוץ לבית 

נספרו כאירועים שהתרחשו מחוץ ליישוב.

חקירות המשטרה בעקבות פגיעה בעצים של פלסטינים  ד. 
בגדה המערבית

אחד הביטויים המוכרים ביותר של העבריינות האידיאולוגית בגדה המערבית היא פגיעה בעצים 
השייכים לפלסטינים. השחתת עצי זית ועצי פרי אחרים מהווה פגיעה קשה ברכושם של 
פלסטינים ופוגעת באופן ישיר ברווחתם, שכן מרבית האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית 
נסמכת על חקלאות כמקור הכנסה משמעותי – בראש ובראשונה על ענף הזיתים, המספק 
הכנסה ותעסוקה לכ־100 אלף בתי אב.14 התושבים הפלסטינים גם רואים בעצי הזית סמל 

לאומי ותרבותי, ועל כן הפגיעה המכוונת בהם נועדה בין היתר לפגוע בזהותם ובמורשתם.

במסגרת המעקב של יש דין אחר החקירות שמנהל מחוז ש"י, דגש מיוחד ניתן למעקב אחר 
שלל אירועים שבהם נכרתו, נעקרו, נגנבו או ניזוקו עצי פרי – רובם המכריע עצי זית, אך גם 

עצי שקד, לימון, תאנה ואחרים. 

מ־2005 עד אוגוסט 2014 תיעד יש דין 246 אירועים של פגיעה מכוונת בעצי פרי בשטחי 
נזק לגידולים חקלאיים,  וגרימת  נוספים של פגיעה  הגדה המערבית, לצד עשרות מקרים 
כדוגמת עקירת שתילי ירקות, הצתת שדות חיטה ושעורה, השחתת חממות ופגיעה ביבולים 

30 תיקים נוספים שעניינם השתלטות על אדמות של פלסטינים נסגרו בעילות שאינן מעידות בהכרח על כישלון או הצלחה בחקירה: "חוסר עניין לציבור" )6   12
תיקים(, ו"אין אשמה פלילית" )24 תיקים(.

הנתונים בחלק ג' של דף נתונים זה מתייחסים לתלונות שהוגשו בסיוע ובליווי של יש דין בתקופה שבין 1 בינואר 2013 ל־30 באוגוסט 2014.  13
The Road to Olive Farming, Challenges to Developing the Economy of Olive Oil in the in the West Bank (Oxfam, 2010), p. 7. ,על פי דו"ח אוקספם  14

האירועים  את  ורק  אך  כוללים  אלה  נתונים  בעצים,  הפגיעה  לאירועי  ביחס  גם  נוספים.15 
שתועדו על ידי יש דין ועל כן אינם מקיפים את כלל האירועים מסוג זה שהתרחשו בגדה 

המערבית בתקופה זו, שמספרם כמובן גבוה בהרבה.16

תוצאות חקירות המשטרה באירועי פגיעה בעצים, 2014-2005
מבין 246 תיקי החקירה שנפתחו במשטרת מחוז ש"י בעקבות תלונות של פלסטינים על 

פגיעה בעצים השייכים להם, הסתיים הטיפול ב־234 תיקים, בתוצאות המפורטות להלן:

228 תיקים נסגרו בתום החקירה בעניינם, מתוכם:	 
200 תיקים נסגרו בעילה "עבריין לא נודע", המעידה על כישלון החוקרים לאתר ולזהות 	 

חשודים בביצוע העבירות;
23 תיקים נסגרו בעילה "חוסר ראיות מספיקות", המעידה על כישלונם של החוקרים 	 

לאסוף ולגבש די ראיות להעמדה לדין של חשודים שאותרו;
4 תיקים נסגרו בעילה "אין אשמה פלילית". מתוכם, בתיק אחד הגיש יש דין ערר על 	 

ההחלטה לסגור את התיק;
תיק אחד נסגר בעילה "חוסר עניין לציבור".	 

ב־4 תיקים הוגש כתב אישום כנגד חשוד או חשודים בביצוע העבירה.17	 
שני תיקים אבדו במשטרת ישראל וחקירתם לא הושלמה מעולם.	 

הנתונים המצטברים מראים כי מתוך 246 תיקי חקירה שנפתחו במשטרת מחוז ש"י בין 
השנים 2005–2014, 226 תיקים נסגרו בנסיבות המעידות על כישלון החקירה,18 וב־4 תיקים 
בלבד הוגש כתב אישום.19 משמעות נתונים אלה היא כי בתחום העבירות של פגיעה בעצי 
פלסטינים, 96.6% מתיקי החקירה שהטיפול בהם הסתיים נסגרו בשל כישלון המשטרה 
לאתר חשודים ולאסוף די ראיות להעמיד לדין את העבריינים. שיעור זה בולט במיוחד, והוא 
גבוה אף משיעור הכישלון הכללי של משטרת מחוז ש"י לחקור עבירות שביצעו ישראלים 
כלפי פלסטינים ורכושם בגדה המערבית באותן שנים, אשר כפי שמראים הנתונים בחלק ב' 

של מסמך זה, מסתכם ב־85.2%. 

בחינה של תוצאות החקירות שנפתחו בשנתיים האחרונות בעקבות אירועי פגיעה בעצים 
השייכים לפלסטינים, מראה כי בתקופה זו לא חל כל שינוי במגמה הכללית. מבין כלל תיקי 
החקירה שבמעקב יש דין, 52 תיקים נפתחו בעקבות תלונות של פלסטינים על פגיעה מכוונת 
בעצי זית ובעצי פרי אחרים בשנים 2014-2013 20. מתוכם, הטיפול של רשויות החקירה ב־40 
תיקים הסתיים, מבלי שהוגש ולו כתב אישום אחד נגד חשודים. 38 תיקי חקירה נסגרו בעילה 
"עבריין לא נודע", תיק חקירה אחד נסגר בעילה "חוסר ראיות מספיקות", ותיק אחד נסגר 
בעילה "אין עבירה פלילית". משמעות הנתונים היא שב־39 מתוך 40 תיקים )95%( הסתיימה 

החקירה בעקבות כישלון החוקרים למצות את הדין עם האחראים לפגיעה בעצים. 

פירוט אירועי הפגיעה בעצי פלסטינים, 2014-2005
דין במשך  יש  ידי אנשי  המפה שלפניכם מפרטת את אירועי הפגיעה בעצים שתועדו על 
השנים, לפי יישובים פלסטיניים. ליד כל יישוב צוין מספר האירועים שתועדו בו. בלחיצה על 
המספר תיפתח טבלה הכוללת את התאריך שבו התרחש כל אירוע, תיאור קצר שלו, ומצב 
חקירת המשטרה נכון למועד פרסום דף נתונים זה. כדי לסגור את הטבלה יש להקליק עליה. 

כפי שניתן ללמוד מהמפה, ישנם אזורים שבהם מתועד מספר חריג של אירועים. הגורמים 
הללו  האזורים  את  מכירים  החוק,  ואכיפת  הצבא  גורמי  לרבות  באזור,  בנעשה  המעורים 
פלסטינים  כלפי  האידיאולוגיות  מהעבירות  רבות  מתרחשות  שבהם  קבועים  חיכוך  כאזורי 
ורכושם – בין היתר פגיעה בעצים. אף על פי כן, העובדה שעבירות אלה ממשיכות להתרחש 
באזורים המועדים לפורענות, כמו גם שיעור הכישלון הגבוה של משטרת ישראל בחקירת 
העבירות לאחר מעשה, הם עדות נוספת לאוזלת היד של גורמי אכיפת החוק בגדה המערבית 

ולהתנערות של מדינת ישראל מחובתה להגן על התושבים בה.

הנתונים אינם כוללים גם 17 אירועים נוספים שתועדו על ידי אנשי יש דין, שבהם הוצתו מטעי זיתים אך אין אינדיקציה ברורה לכך שמדובר בהצתה ובפגיעה   15
מכוונת. בכל אירועי שריפת העצים שנכללו בדף נתונים זה היו עדי ראייה להצתה. כמו כן, הנתונים אינם כוללים מקרים שתועדו על ידי יש דין ושהמתלוננים 

בהם בחרו, מסיבות שונות, שלא להגיש תלונה במשטרה.
ב־24 ביולי 2013 פנה יש דין לממונה על יישום חוק חופש המידע במשטרת ישראל, במטרה לקבל נתונים על כלל אירועי הפגיעה בעצים השייכים לפלסטינים   16
שידועים למשטרת מחוז ש"י. תשובת משטרת ישראל מתאריך 22.1.2014 כללה נתונים בדבר 128 תיקים שנפתחו במשטרת מחוז ש"י בין השנים 2007–2013, 
פחות מאשר סך האירועים שתועדו על ידי יש דין בלבד באותה תקופה, ולכן ברור כי אינה כוללת את כלל האירועים שהתרחשו בגדה המערבית ולא מאפשרת 

לקבוע את היקף התופעה. 
רוב כתבי האישום שהוגשו כללו גם עבירות נוספות מלבד הפגיעה בעצים: בתיק יש דין 1243/07 הוגש כתב אישום כנגד חשוד אחד, שבו הוא הואשם בעבירות   17
של הסגת גבול כדי לעבור עבירה, גניבה, תקיפה הגורמת חבלה של ממש וניסיון לפציעה בנסיבות מחמירות; בתיק יש דין 1280/07 הוגש כתב אישום כנגד 
חשודה אחת, שבו היא הואשמה בעבירות של הסגת גבול, גניבה והיזק לרכוש; בתיק יש דין 2680/12 הוגש כתב אישום נגד חשוד אחד, בו הוא הואשם בעבירות 
של ניסיון פציעה כשהעבריין מזוין, הפרעה לשוטר, היזק לרכוש והתפרעות. בתיק הרביעי, 2559/12, הוגש כתב אישום נגד קטין בעבירה של היזק לעץ תרבות.

כפי שהוסבר בפירוט בחלק ב', נסיבות המעידות על כישלון בחקירה כוללות תיקי חקירה שנסגרו בעילות "עבריין לא נודע" ו"חוסר ראיות מספיקות", תיקים   18
שאבדו במשטרת ישראל וחקירתם לא הושלמה מעולם, וכן תיק אחד שנסגר בעילה "אין אשמה פלילית", אך בחינה של התיק העלתה כי פעולות החקירה לא 

מוצו ועל כן הגיש יש דין ערר על ההחלטה לסגור את התיק.
נכון למועד כתיבת מסמך זה, 13 תיקים עדיין נמצאים בשלבים שונים של חקירה, מהם 10 תיקים שנפתחו בעקבות אירועים שהתרחשו ב־2014 ושני תיקים   19
שנפתחו בעקבות אירועים שהתרחשו עוד ב־2013. בהקשר זה ראוי לציין כי ככל שחלף זמן רב יותר מיום האירוע, קטן הסיכוי שהחקירה תביא לפענוחו ולהגשת 

כתב אישום נגד חשודים.
תלונות שהוגשו בסיוע ובליווי של יש דין בתקופה שבין 1 בינואר 2013 ל־30 באוגוסט 2014.  20
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