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 המשיב

    

  עתירה לצו על תנאי 

זוהי עתירה לצו על תנאי לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיב לבוא וליתן טעם מדוע 

אבו  ג'וואהרלא יורה למשטרה הצבאית החוקרת לפתוח בחקירה פלילית לבירור נסיבות מותה של 

לאחר שנטלה יום  1.1.2011ביום  אשר נפטרה ע"פ החשד כתוצאה משאיפת גז מדמיע ,ז"ל רחמה

 קודם לכן חלק בהפגנה נגד תוואי גדר ההפרדה על אדמת כפרה בילעין שבגדה המערבית. 
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 בקשה לקביעת מועד דיון דחוף

רחמה, -אבו ג'וואהרלהורות על חקירת נסיבות הריגתה של זה עוסק בהחלטת המשיב שלא  תיק

הלך הפגנה נגד גדר ההפרדה משאיפת גז מדמיע, אזרחית פלסטינית תושבת הכפר בלעין, שנפגעה במ

 ולאחר שפונתה נפטרה לאחר מספר שעות בבית חולים ברמאללה.

  ונפטרה למחרת. 31.12.2010נפגעה לפני שמונה חודשים, ביום  ג'וואהר

לעותרים  27.6.2011למשיב לקח חצי שנה להחליט שלא להיעתר לדרישת העותרים והוא מסר ביום 

 לפתוח בחקירה.כי החליט שלא 

כל עיכוב בבירור הסוגייה עלול להביא לכך שגם קבלת העתירה לא תעניק לעותרים את הסעד 

ידם, שכן כידוע ככל שחולף הזמן מרגע התרחשות אירוע קשה לחקרו. מעבר לכך, -המבוקש על

 עקרון יסוד של שלטון החוק הוא שאכיפה יש לבצע במהירות.

  נכבד להורות למזכירות לקבוע תיק זה לדיון דחוף.לאור האמור, מתבקש בית המשפט ה



 3 

שבו נגרמת "כלל בסיסי וחיוני הוא שכאשר מתרחש אירוע אלים 

פציעה קשה של אזרח... ובוודאי כך כאשר מתקיים אירוע 

חובה ... זוהי חקירה מיידית על אתרהמסתיים במוות, מתחייבת 

 .."חקירה מיידיתלקיים  אלמנטארית

 10.7.11, ניתן ביום 319(, 3)2011על -ואח' תק עראמין ואח' נ' היועמ"ש 5817/08בג"צ 

 

 א. פתח דבר

עניינה של עתירה זו בהחלטתו התמוהה, המטרידה, והלוקה בחוסר סבירות קיצונית של  .1

" או "אבו ג'וואהראבו רחמה )להלן: " ג'וואהרהמשיב, שלא לחקור את נסיבות מותה של 

 . 1.1.2011רחמה" או "המנוחה"( שנפטרה בבית חולים ברמאללה ביום 

להפגנה השבועית  31.12.10, תושבת הכפר הפלסטיני בילעין יצאה ביום 36-בת ה ג'וואהר .2

כנגד תוואי גדר ההפרדה אשר על אדמות כפרה, תוואי שהוכרז כבלתי חוקי שנתיים וחצי 

על -, תקיאסין נ' ממשלת ישראל 8414/05בג"צ ) קודם לכן ע"י בית משפט נכבד זה

 , להלן: "בג"צ בילעין"(, אך לא הוזז עד אז. 4.9.07, פס"ד מיום 3557(, 3)2007

האירוע נשוא העתירה התרחש כאשר אבו רחמה עמדה מחוץ לאיזור ההפגנה, סמוך לביתה  .3

י פיזור המצוי בתוככי הכפר, שעה שכוחות צה"ל עשו שימוש נרחב בגז מדמיע ואמצע

לתוך ענן גז מדמיע  ג'וואהרהפגנות אחרים כנגד מפגינים לא חמושים. בשלב מסוים נקלעה 

ושאפה אותו. כל זאת, יש לזכור, במרחק רב מגדר ההפרדה ומהאיזור שבו התקיימה 

ההפגנה השבועית, בתוך איזור בנוי ומאוכלס. כתוצאה משאיפת הגז, החלה אבו רחמה 

התמוטטה תוך זמן קצר. היא פונתה לבית החולים ברמאללה, לסבול ממצוקה נשימתית ו

 שעות.  24-שם מצאה את מותה כעבור פחות מ

בלתי בעתירה זו ייטען שהחלטת המשיב שלא להורות על חקירת מצ"ח של האירוע הינה  .4

, אזרחית בלתי חמושה ג'וואהרמשום שנסיבות וסיבת מותה של  סבירה באורח קיצוני

לב כפרה, אינן ברורות עד היום ובשים לב שמותה אינו "מוות שנפגעה בעת ששהתה ב

טבעי", חלה על המשיב חובה הן מכוח המשפט הישראלי והן מכוח המשפט הבינלאומי 

לבית החולים היה  ג'וואהרלחקור את מותה. חובה זה מתחדדת בהינתן כי פינויה של 

יע שנורה ע"י כוחות תוצאה של מצוקה נשימתית כאמור שהתעוררה לאחר שאיפת גז מדמ

 צה"ל והגיע לאיזור מרוחק ממוקד ההפגנה.

משום שאבו רחמה מצאה  קיצוני אורחבהחלטה בלתי סבירה בבעתירה זו ייטען שהמדובר  .5

את מותה שלא במסגרת פעילות לחימתית ואפילו לא במהלך פעילות עבריינית, אלא נפגעה 

וע בעל אופי כזה, מחייב אליבא בשעה שחיילי צה"ל עסקו בפעילות של אכיפת חוק. איר

דכולי עלמא חקירה פלילית. הרעיון לפיו אין חובה לחקור מוות של אזרחית שנפגעה 
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מפעולות שיטור ומצאה את מותה סמוך למועד האירוע הוא בלתי נסבל לשיטה המכבדת 

 חירויות יסוד ומחוייבת לקדושת חיי אדם.

שהמשיב עצמו שינה לאחרונה את  משום תמוההבעתירה זו ייטען כי מדובר בהחלטה  .6

מדיניות החקירות של צה"ל בכל הנוגע למקרי מוות של פלסטינים הנופלים תחת 

הפרדיגמה של אכיפת חוק. מקרה זה, סבורים העותרים, היה מחייב חקירה גם אלמלא 

היה משנה המשיב את עמדתו, אך שינוי העמדה בוודאי מוביל למסקנה שע"פ המדיניות 

 זו מחובתו מתחמק המשיב, מביך באופןמצ"ח אמורה לחקור את האירוע.  הנהוגה כיום

 ולכן זו עתירה נשוא האירוע לאחר שבועות מספר נעשה המדיניות ששינוי'טכנית' ה בטענה

 . הישנה המדיניות עליו חלה

שכן גם המשיב עצמו אינו יודע בוודאות מהן  תמוההבעתירה זו ייטען כי המדובר בהחלטה  .7

הנסיבות שהביאו למותה של אזרחית שצפתה מרחוק בהפגנה אזרחית בלתי חמושה. 

את מותה הפך לאירוע תקשורתי שכוסה באופן נרחב הן בארץ  ג'וואהרהאירוע בו מצאה 

שונות והן בחו"ל. במהלכו, כפי שיפורט בהמשך,  הודלפו בעילום שם מטעם הצבא טענות 

ומשונות בנוגע לנסיבות מותה של אבו רחמה, והכל כדי להפיץ בציבור שלא צה"ל אחראי 

למוות מיותר זה. ככל שידיעת העותרים משגת, התחקיר המבצעי, שאין בו כדי להוות 

ולא זיהה  ג'וואהרתחליף לחקירה פלילית, לא חשף פרטים ברורים על נסיבות מותה של 

ה. עובדה זו כשלעצמה מחייבת חקירה פלילית שקופה באופן וודאי את סיבת מות

 ואפקטיבית. 

שכן קיימים חשדות כבדים בנוגע לאופן  בהחלטה מסוכנתבעתירה זו ייטען כי המדובר  .8

והיקף השימוש בגז לפיזור הפגנות ביום האירוע. רק משום כך יש צורך להורות על פתיחה 

זרה בנוגע לפיזור הפגנות ביום האירוע בחקירה באשר לאופי ההוראות והפקודות שניתנו בג

 וסמוך לו. 

משום שהיא מעבירה מסר של זלזול בחיי  מסוכנתזו ייטען כי המדובר בהחלטה  בעתירה .9

, לציבור הישראלי, הפלסטיני היא משדרת בבירור לכל חיילי צה"לאזרחים פלסטינים, 

ולעולם כולו כי מוות של מפגינה לא חמושה אשר נסיבות מותה לא הובררו אינה מהווה 

 לדעת ראש מערכת אכיפת החוק בצה"ל עילה מספקת לפתיחה בחקירה. 

שכן ואם לא די באלה, הרי שהחלטתו של המשיב פוגעת גם באינטרסים של חיילי צה"ל   .10

פת את החשודים לחקירה והעמדה לדין בגין ביצוע פשעי מלחמה ההימנעות מחקירה חוש

סכנת ההעמדה לדין של חיילי צה"ל וקציניו בחו"ל רובצת במקומות שונים בעולם. 

לפיתחה של הפרקליטות הצבאית אשר במו החלטותיה ומדיניותה הפוטרת חיילים 

 לם.מאחריות ללא חקירה מעניקה סמכות שיפוטית אוניברסאלית לאומות העו

הדברים נכתבו כבר בעבר אך לצערם של העותרים הם חוזרים על עצמם שוב ושוב. המשיב  .11

 בכל חקירות היו פעםועימו המערכת הצבאית כולה התמכרו למדיניות של "אין חקירות". 

הומר עקרון משפטי ומוסרי  השניה האינתיפאדה פרוץ עם .הרוג או פצוע אזרח של מקרה
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, גם לאחר שדקלרטיבית רועים של עימות מזויין. והנה עתהזה בתחקירים מבצעיים באי

 אירוע אזרחי מובהקהצהיר המשיב לאחרונה על שינוי מדיניות החקירות של צה"ל, הרי ש

בירי גז ואמצעי אלפ"ה של אזרחים ושימוש לא אלימה הפגנה  – העומד במוקד עתירה זו

  מסתיים ללא חקירה. –מהם  תלמות אחככל הנראה שהביא 

יתבקש בתיק זה לסייע למשיב ולצבא ההגנה לישראל להיגמל הנכבד המשפט  יתב .12

 המהתמכרותו, להחזיר מידה של היגיון למדיניות החקירות שלו, ומידה של צדק למשפחת

 רחמה ז"ל.-אבושל 

 

 ב. הצדדים לעתירה

ילדים  תושבת הכפר  4-רחמה ז"ל, אלמנה, ואם ל-היא אמה של אבו 1העותרת מספר  .13

 בילעין.

רחמה -, הכפר בו התגוררה אבוהועדה העממית נגד הגדר בכפר בילעיןהיא  2העותרת מספר  .14

הועדה מארגנת מאז הקמת הגדר את פעילות ההתנגדות הבלתי  שנות חייה. 36במשך כל 

 . אלימה

המשיב, הפרקליט הצבאי הראשי, מופקד על אכיפת החוק בצבא והוא שקיבל את ההחלטה  .15

 .נשואת עתירה זו

 

 ג. רקע עובדתי

i. האירוע 

ההפגנה שבמהלכה נפגעה אבו רחמה ז"ל נערכה על אדמות הכפר הפלסטיני בילעין ביום  .16

. המדובר בהפגנה שבועית הנערכת מזה חמש שנים במחאה כנגד בניית 31.12.10-שישי ה

גדר ההפרדה על אדמות הכפר. גדר זו הפרידה בין הכפר לקרוב למחצית מאדמותיו. 

ים, ישראלים וזרים. מעולם לא היה בהפגנות בהפגנה משתתפים לרוב אזרחים פלסטיני

 הללו אדם חמוש, והן ככלל הפגנות בלתי אלימות. 

לא נוכל שלא להתייחס במסגרת הרקע העובדתי לעתירה זו לפסק דינו של בית המשפט  .17

ובו קבע הרכב של בית המשפט הנכבד בראשות  4.7.2007העליון בבג"צ בילעין שניתן ביום 

רחמה -דורית בייניש, כי תוואי גדר ההפרדה אשר כנגדו הפגינה אבונשיאתו, כב' השופטת 

 מ.ס, ע.ת.(: –דינו כך )ההדגשה שלנו -.  כך הורה ביהמ"ש בפסקאינו חוקי
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תנאי למוחלט באופן הבא: על -על-"לפיכך, החלטנו לעשות את הצו

, חלופה לתוואי גדר בתוך זמן סבירלשקול מחדש,  1-2המשיבים 

לעין, הפוגעת פחות בתושבי בילעין, ומוציאה ככל ההפרדה באדמות בי

האפשר את השטחים המעובדים מזרחה מהגדר; בהקשר זה יש לבחון 

את החלופה באופן שממערב לגדר הביטחון ייכללו השטחים של שלב 

א' של שכונת "מתתיהו מזרח", ואילו השטחים החקלאיים שבוואדי 

שלב ב' של שכונת נחל דולב והשטחים המיועדים להקמה בעתיד של 

 "מתתיהו מזרח" ייוותרו מצידה המזרחי של הגדר".

חרף לשונה החד משמעית של ההחלטה, עשתה המדינה דין לעצמה וביום האירוע נשוא  .18

, טרם הוזז תוואי הגדר. הזזת התוואי הדין פסק לאחר שנים משלוש למעלהעתירה זו, 

, לאחר שתי החלטות חריפות של בית המשפט הנכבד 2011בוצעה בסופו של דבר רק ביולי 

הדין. אילו הוזזה הגדר -במסגרת בקשות לצווי ביזיון בית המשפט, וארבע שנים לאחר פסק

-כם לפסקהדין, ואילו לא ניסו הצבא ומשרד הביטחון להתח-בזמן סביר לאחר מתן פסק

ואחיה  ג'וואהרהדין ע"י הצגת תוואים שבעליל אינם ממלאים אחר הוראותיו, ייתכן ו

, מפגיעת רימון גז שנורה כלפיו בכינון ישיר, 2009)שנהרג אף במהלך הפגנה, באפריל  בסאם

 כך ביתר פירוט בהמשך( היו כיום עימנו.-על

כאשר  כנגד גדר ההפרדהמכל מקום, ביום האירוע נכחה אבו רחמה בהפגנה השבועית  .19

כוחות צה"ל עשו שימוש בגז מדמיע, ובאמצעי פיזור הפגנות אחרים כנגד המפגינים הלא 

מחוץ לאזור ההפגנה המיידי, בקרבת בית משפחתה אשר ממוקם עמדה  ג'וואהר חמושים.

בגבעה שמעל מוקד ההפגנה וככל הנראה צפתה מרחוק על המתרחש באיזור שבו התקבצו 

לב כלשהו היא נקלעה לענן גז מדמיע ושאפה אותו. עד לרגע זה לא ברור מדוע מפגינים. בש

נורו רימוני גז לאיזור שבו שהתה, שהרי שם לא היו כל התפרעויות או יידויי אבנים והמקום 

 מרוחק מרחק רב מגדר ההפרדה. 

 ומה של אבו רחמה ומיקום ההפגנה מצ"בקצילום אוויר ובו מסומן מי

 1נספח  ומסומן

פי העדויות של הנוכחים במקום, מיד עם שאיפת הגז המנוחה סבלה ממצוקה נשימתית -על .20

וקרסה. היא הועברה ע"י אנשים שהיו באיזור לתוך ביתו של בן משפחתה, שם חיכתה 

לפינוי באמבולנס. מהמסמכים הרפואיים שבידינו עולה כי המנוחה הייתה במצוקה שעות 

 .1.1.11קר רבות עד שנפטרה בשעות הקטנות של בו

לבית החולים ברמאללה הוא פינה את  אהרג'ווע"פ עדותו של נהג האמבולנס שהוביל את  .21

 אבו רחמה כאשר היתה בהכרה חלקית וענתה לשאלות. היא הסבירה לו כי נחנקה מהגז. 

 2נספח ומסומן דו"ח רשמי של הסהר האדום הפלסטיני מצ"ב 
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האירוע, צה"ל עשה שימוש מאסיבי וחסר ע"פ עדויות של מפגינים שהשתתפו בהפגנה ביום  .22

תקדים ברימוני גז אשר נורו במקבצים של שישה מכלי נשק מיוחד המסוגל לעשות כן. ע"פ 

התקיימה מחוצה לו  עדויות אלה הכפר כולו התמלא בגז, למרות שההפגנה עצמה, כרגיל,

 ת שבסמוך לתוואי הגדר כפי שהיה אז.באדמות החקלאיו

ינית שנפגעה בשאיפת גז מדמיע, כנראה בכמויות גדולות, שנורה לסיכום, אזרחית פלסט .23

לאזור מאוכלס ובנוי שבו לא היו התפרעויות, הפרות סדר או סכנה כלשהי לרכוש או חלילה 

לחיים, נפטרה לאחר שסבלה ממצוקה נשימתית. האם יש ספק שבמצב דברים כזה יש 

 חית?!מקום לחקירה פלילית שתברר את האחריות למותה של האזר

 

ii. מיצוי הליכים 

 

ולכפופים לו בפרקליטות  6.1.11בעקבות האירוע פנה הח"מ בשם העותרים למשיב ביום  .24

הצבאית )הפרקליט לעניינים מבצעיים והתובעת הצבאית הראשית( האמונים על חקירות 

מצ"ח בכל הנוגע למקרי מוות של פלסטינים בגדה המערבית. במכתבם דרשו העותרים 

, וכן ביצועה של בדיקה מקיפה ג'וואהרה של פתיחה בחקירת מצ"ח לבירור נסיבות מות

 בכל הנוגע לסוגי הגז המדמיע שבשימוש צה"ל כנגד אזרחים. 

 

 .3נספח מצ"ב ומסומן  6.1.11העתק ממכתבו של ב"כ העותרים מיום 

 

השיב המשיב לפניית ב"כ העותרים. בתשובתו דחה המשיב את הדרישה  20.1.11ביום  .25

ר המבצעי ובדיקות נוספות שנערכו בעקבות האירוע לפתוח בחקירת מצ"ח מאחר והתחקי

 למכתבו של המשיב(.  5העלה כי "אין קשר סיבתי בין האירוע לבין מותה של המנוחה" )ס' 

למכתבו בחר המשיב בטקטיקה חדשה של רשות חוקרת ובו ביקש מב"כ העותרים  7בסעיף  .26

יש ברשותכם ראייה "אם שכי בטרם תתקבל החלטתו הסופית בדבר פתיחה בחקירה, הרי 

)לביצועה של עבירה פלילית אשר הביא  כלשהי אשר יש בה כדי להצביע על קיומו של חשד

מ.ס,  –)ההדגשה במקור  "נודה לקבלתה בימים הקרובים מ.ס, ע.ת( – ג'וואהרלמותה של 

 ע.ת(. 

 

 .4נספח מצ"ב ומסומן  20.1.11העתק ממכתבו של המשיב מיום 
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פנה ב"כ העותרים למשיב פעם נוספת ושב ודרש כי המשיב יורה על פתיחה  8.3.11ביום  .27

בחקירה לנסיבות בירור מותה של אבו רחמה. במכתבם מחו העותרים על דרישתו של 

המשיב כי על מנת שיורה למצ"ח לפתוח בחקירה, על משפחת המנוחה להציג בפניו ראיות 

. כפי שצייין הח"מ במכתבו: ג'וואהרוע למותה של הקושרות בין פעילות צה"ל ביום האיר

"בהכשרה המשפטית שלנו למדנו שראיות הן תוצאה של חקירה. והנה ממכתבך למדנו דבר 

העותרים הבהירו למשיב כי מותה של אזרחית מוות  חדש: חקירה היא תוצאה של ראיות".

שאיפת גז, לא טבעי שאירע בסמוך להפגנה, שלאחריה אושפזה אבו רחמה כתוצאה מ

 מחייב פתיחה בחקירה לבירור האחריות המשפטית של צה"ל לאירוע. 

 .5נספח מצ"ב ומסומן  8.3.11העתק ממכתבו של ב"כ העותרים מיום 

פנו העותרים פעם נוספת למשיב בבקשה למענה לפנייתם האחרונה. כעבור  5.4.11ביום  .28

פנו העותרים פעם נוספת למשיב בדרישה לפתיחה חקירה וזאת נוכח  7.4.11יומיים, ביום 

השינוי עליו הכריז במדיניות החקירות של צה"ל )להלן: "מדיניות החקירות החדשה"(. על 

 6.4.11יפורטו להלן בחלק המשפטי(, למדו העותרים ביום המדיניות החדשה, )שפרטיה 

 בצלם ואח' נ' הפצ"ר 9594/03בבג"צ מהודעת עדכון שמסר המשיב לבית המשפט הנכבד 

 )להלן: "בג"צ בצלם"(.

 .6נספח מצ"ב ומסומן  5.4.11העתק ממכתבו של ב"כ העותרים מיום 

 .7נספח מצ"ב ומסומן  7.4.11העתק ממכתבו של ב"כ העותרים מיום 

 

ענה המשיב לפניות העותרים ודחה פעם נוספת את דרישתם לפתוח בחקירה  27.6.11ביום  .29

פלילית לבירור נסיבות מותה של אבו רחמה. בתשובתו חזר המשיב על קביעתו כי התחקיר 

המבצעי לא העלה חשד לביצועה של עבירה פלילית, המצדיק פתיחה בחקירת מצ"ח. יחד 

למכתבו( כי לאור שינוי המדיניות עליו הצהיר בהודעה  12)בס' עם זאת, הצהיר המשיב 

לאחר  מתרחשאת מותה  ג'וואהרשלו היה האירוע בו מצאה את  הרילבג"צ שהוזכרה לעיל, 

 שהיתה נפתחת בעניינו חקירת מצ"ח.  הרי, שינוי מדיניות החקירות

 .8נספח מצ"ב ומסומן  11.672.העתק ממכתבו של המשיב מיום 

 

 

 

iii.  אבו רחמה ג'וואהרהתחקיר המבצעי ופרסומים בתקשורת לאחר מותה של 

 

לא נוכל שלא להתייחס במסגרת תיאור הרקע העובדתי למסכת הנתונים השקריים  .30

. במקום להורות ג'וואהרבימים שלאחר מותה של רסמו על ידי גורמים עלומים בצה"ל, שפו

מיד על פתיחה בחקירה לבירור נסיבות מותה, החלו להופיע פרסומים ספקולטיביים בכלי 
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התקשורת השונים שמקורם ב"גורמים בצה"ל" שתדרכו כתבים בדבר הגורמים כביכול 

 למותה של אבו רחמה.

בין היתר הפריח "קצין בכיר" לחלל האוויר הצהרות שתורגמו לכותרות בכלי תקשורת  .31

כלל לא נכחה בכפר ביום מותה, כי מותה נגרם ממחלת סרטן  ג'וואהרמרכזיים בישראל כי 

כל אלו הם שקרים הדם )לא פחות!!(, וכי היא הייתה מאושפזת קודם ליום ההפגנה. 

מוחלטים, שנאמרו במקרה הטוב ברשלנות פושעת ובמקרה הרע מתוך כוונה להטעות את 

היום לא  שעד האחריות מחיילי צה"ל. האמת היאהציבור ולבצע "ספין" שמטרתו הסרת 

 "ל לנסיבות שהביאו למותה. צהשל  רשמיהסבר  כלרחמה  אבו שלהועבר למשפחת 

 א9נספח מצ"ב ומסומן  4.1.11דיווח בעיתון "ידיעות אחרונות" מיום 

מצ"ב ומסומן  5.1.11דיווח באתר האינטרנט של עיתון "הארץ" מיום 

 ב9נספח 

מצ"ב  1.1.11של העיתון "מעריב" מיום  nrgדיווח באתר האינטרנט 

 ג9נספח ומסומן 

 9לעיל( הודיע הח"מ )ס'  3)נספח  8.3.11מכל מקום, יודגש, כי במכתבו למשיב מיום  .32

למכתבו( כי נוכח טענות המשיב בדבר אי שיתוף פעולה מצד הרשות הפלסטינית עם 

ירת מצ"ח, יסייע הח"מ למשיב באיתור כל התחקיר המבצעי, הרי שבמידה ותיפתח חק

 המידע הרפואי הנדרש. 

כמובן שאיננו יודעים אילו פעולות בדיקה בוצעו,  –אשר לתחקיר המבצעי שנערך בפרשה זו  .33

מי רואיין ואילו מסמכים היו בידי עורכי התחקיר. עם זאת, אנו יודעים שאף עד ראיה לא 

ולא מצוות  ג'וואהרמהאמבלונס שפינה את  תוחקר, אף איש צוות רפואי לא רואיין )לא

בית החולים שטיפל בה עד מותה(, ולמיטב ידיעתנו גם מסמכים רפואיים לא היו בידי עורכי 

 התחקיר.

נפגעה  ג'וואהרעורכי התחקיר, כך ע"פ פרסומים בתקשורת, הגיעו למסקנה שאמנם  .34

הצוות הרפואי  משאיפת גז מדמיע וסבלה ממצוקה נשימתית, אולם שהאשם במותה הוא

 אשר נתן לה טיפול לקוי.

אולם לא מתקבל על הדעת שתחקיר חסוי וסודי שלא  –איננו יודעים אם כך הדבר אם לאו  .35

ניתן לבחון את רצינותו ומהימנותו, הוא שיקבע את האחריות למותה של אזרחית. 

ן אמורה לבחו ג'וואהרכשהקביעה נובעת מעמדה שמחייבת מומחיות. כיצד משפחתה של 

 את רצינות הקביעה? 

זאת ועוד: גם אם נקבל את מסקנת התחקיר המבצעי כתורה מסיני, האם הדבר פוטר את  .36

צה"ל מחקירה בשאלת החוקיות של השימוש בגז מדמיע בכמויות אדירות באיזורים 

 מיושבים שאין בהם שום הפרות סדר?
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iv. פרשת באסם אבו רחמה 

רחמה )להלן: "באסם"(, -גתו של באסם אבובתכתובת שבין הצדדים הוזכרה גם פרשת הרי .37

גם באסם נהרג במהלך הפגנה בלתי אלימה כנגד תוואי גדר ההפרדה  .ג'וואהראחיה של 

הבלתי חוקי בבילעין. רימון גז נורה מטווח קצר ופגע בחזהו והרגו במקום. הדבר אירע 

 .17.4.09ביום 

ת המקרים ובמיוחד התנהלות הגם שמדובר בשני מקרים שונים וסיבות מוות שונות, נסיבו .38

המשיב בשני המקרים מגלמת, למצער, קווי דימיון עזים. בשניהם החליט המשיב שלא 

להורות על חקירת המוות של פלסטיני למרות שמותם נגרם ע"פ החשד במהלך או כתוצאה 

 מפעילות צה"ל כנגד מפגינים. 

( כי לא 28.3.10במקרה של באסם, החליט המשיב בחלוף כמעט שנה מיום האירוע )ביום  .39

 תיפתח חקירה פלילית לנסיבות מותו. 

על החלטתו שלא להורות על חקירת  28.3.10מיום הודעת המשיב 

 10 נספחמותו של באסם מצ"ב ומסומנת 

, הודיע המשיב 3.6.10ערר על החלטה זו בצירוף חוות דעת מומחה ביום  רק לאחר שהח"מ .40

על ביטול החלטתו הקודמת והורה על פתיחה בחקירה פלילית של נסיבות  11.7.10ביום 

 14-הריגתו של באסם. החלטה זו על פתיחה בחקירה התקבלה כאמור בחלוף למעלה מ

 זו, חקירת מצ"ח עודה מתנהלת.  חודשים מאז מצא באסם את מותו. נכון לכתיבת עתירה

 )ללא נספחיו( באסם אבו רחמהערר שהוגש ע"י הח"מ בשם משפחת 

 .11נספח מצ"ב ומסומן  2010.63.מיום 

החלטתו השניה של המשיב להורות על פתיחה בחקירת נסיבות 

 .12נספח הריגתו של באסם מצ"ב ומסומנת 

עיקש עם ידו על ברז החקירות, גם לצערנו הרב, שוב חוזר הניגון העצוב והמשיב עומד  .41

כשמדובר במוות מיותר של אישה בדמי חייה שנפטרה לפי העדויות לאחר מצוקה נשימתית 

 שנגרמה משימוש מופרז לכאורה בגז מדמיע ע"י כוחות צה"ל. 

 מכאן עתירה זו.לעותרים, לפיכך, לא נותרה כל ברירה אלא לפנות לבית המשפט הנכבד.  .42

 

 ד. הטיעון המשפטי
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I .החובה לחקור 

חובתה של רשות חוקרת לפתוח בחקירה כל אימת שעולה חשד לביצוע עבירה קבועה הן  .43

 בחוק סדר הדין הפלילי והן בחוק השיפוט הצבאי:

פי תלונה ואם בדרך -נודע למשטרה על ביצוע עבירה, אם על

 ..תפתח בחקירהאחרת, 

 (59ף , סעי1982 –)חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב 

 . תלונה225

מפקד היודע, או שיש לו יסוד להניח, כי אחד מפקודיו עבר עבירה 

שאפשר לשופטו עליה בבית דין צבאי או חייל אחר שנקבע לכך 

פי פקודות הצבא, היודע או שיש לו יסוד להניח כי חייל אחר -על

עבר עבירה כאמור, יערוך תלונה או יורה על עריכת תלונה בשל 

ם עליה ויביאנה לפני קצין שיפוט, הכל כפי שנקבע העבירה, יחתו

 בפקודות הצבא.

 (225, סעיף 1955 –)חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו  

. לשון חוק השיפוט החובה לחקורמשמעית בעניין -לשון חוק סדר הדין הפלילי היא חד .44

 אין כל אפשרות להתחמק מהחובה הזו: .להגיש תלונההצבאי היא ברורה בעניין החובה 

"הגיעה למשטרה "ידיעה" בדבר ביצועה של עבירה שלא בדרך של 

גם אז חייבת המשטרה לפתוח בחקירה  –"תלונה" כאמור 

 מיוזמתה"

 (546, כרך ראשון( עמ' 2003) על סדר הדין בפלילי)י. קדמי, 

המקרים היחידים בהם נקבע כי ניתן לסגור תיק ללא חקירה, הם מקרים בהם האירוע  .45

-אלות ראייתיות כלשהן. כך היה כשהחליט היועמ"ש שלא להגיש כתבאינו מעלה כלל ש

התנועה לאיכות  3087/99אישום כנגד הרב עובדיה יוסף בגין התבטאות שיוחסו לו )בג"צ 

(. שם לא היה כל קושי 624( 1) 2000, תקדין עליון השלטון נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

כן לא היה כל צורך בפתיחה -טלוויזיה, ועללייחס את הדברים לרב יוסף שכן הם שודרו ב

 של היועץ היתה כי אין מקום להעמידו לדין. המשפטיתבחקירה אם עמדתו 

בעניין החובה לחקור, מבקשים העותרים להפנות של בית המשפט הנכבד לפסק דין שניתן  .46

ממנו  )להלן: "בג"צ עראמין"( עראמין ואח' נ' היועמ"ש ואח' 5817/08בבג"צ לאחרונה 

ציטטנו בראשית העתירה. במוקד עתירה זו התבקש בית המשפט הנכבד להורות ליועמ"ש 

 10להגיש כתבי אישום נגד שני שוטרי מג"ב בעקבות מותה של עביר עראמין, ילדה בת 

 מהכפר ענתא במזרח ירושלים. 
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מתח ההרכב )כב' הנשיאה השופטת דורית בייניש, כב' השופטת  10.7.11בפסק הדין מיום  .47

מוס איילה פרוקצ'יה, וכב' השופטת עדנה ארבל( ביקורת חריפה על אופן התנהלות בדי

 רשויות אכיפת החוק בפרשה. אע"פ שהעתירה נדחתה בחרה כב' השופטת ארבל לציין כי: 

"דווקא בהינתן הריסון שנוהג בית משפט זה ביחס להחלטות על 

ל דומה שמתחדדת החשיבות שהעמדה לדין או על הימנעות ממנה, 

 " חקירה ממצה מייד בסמוך לאירוע

 

 מ.ס, ע.ת( –)בג"צ עראמין, ההדגשה שלנו 

במקרה שלפנינו יש הצדקה לפתוח בחקירה פלילית. העובדה כי אזרחית מתה מוות לא  .48

טבעי, כאשר מותה אירע בקשר להפגנת מחאה אזרחית בה נטלה חלק, לאחר שאושפזה 

גנה, מעלה חשד כי בוצעה עבירה פלילית כתוצאה משאיפת גז שנורה לעבר המשתתפים בהפ

שבהקשר הצבאי היא חקירת  –וחשד זה אין דרך לבררו מלבד חקירה מלאה ומקצועית 

מצ"ח. הביקורת על התנהלות רשויות אכיפת החוק כפי שהובאה בבג"צ עראמין, מן הראוי 

 שתשמש תמרור אזהרה לכל גופי אכיפת החוק במדינת ישראל, ובהם גם אלו המצויים

 תחת אחריות המשיב. 

 

 

II . 2011ושינוייה באפריל  2000מדיניות המשיב מאז שנת 

הנהיג המשיב מדיניות חקירות  בה החלה אינתיפאדת אלאקצא 2000מאז ספטמבר  .49

מצמצמת ביותר לפיה בכל מקרה שבו הגיע לידיו מידע על הריגת אזרח פלסטיני בידי חיילי 

צה"ל לא תיפתח חקירת מצ"ח לבירור נסיבות האירוע. במקום זאת, ייערך "בירור" 

פי רוב תחקיר מבצעי, שרק לאחריו יחליט המשיב האם יש מקום להורות על -שעיקרו על

 –להלן תיחה בחקירה, אם תוצאותיו יצביעו על חשד ממשי לביצועה של עבירה פלילית )פ

(. יצויין כי מדיניות זו עומדת בסתירה לפרקטיקה אשר הונהגה "מדיניות החקירות "

, אשר חייבה 33.0304ה"אינתיפאדה הראשונה" בה נהג צה"ל על פי פקודת מטכ"ל בתקופת 

מקרה שבו הגיעה לידיו מידע על הריגת אזרח בידי חיילי אותו לפתוח בחקירת מצ"ח, בכל 

 צה"ל, למעט באירועי פח"ע )פעילות חבלנית עוינת(. 

בהודעה המשיב  פרט 2000בבג"צ בצלם בו הותקפה מדיניות המשיב שהונהגה מאז שנת  .50

שנהגה אז )וכן במועד השיקולים שע"פ מדיניות החקירות את  2004מטעמו ביולי  משלימה

בחשבון בטרם החלטה האם לפתוח בחקירה פלילית ביחס הוא מביא ( ג'וואהר מותה של

לתלונה על הריגת פלסטיני. מפאת חשיבות הדברים יובאו הדברים בשם אומרם )ההדגשות 

 מ.ס., ע.ת.(: –שלנו 

 



 13 

 "סוג הפעילות שבמהלכו בוצע הירי או נגרם המוות בדרך אחרת .

לחימתיות -הנסיבות המבצעיותבמיוחד נבחנת השאלה האם ומה היו 

באירוע. ככל שמדובר בפעילות שאופיה פחות לחימתי מבצעי, כך 

כך למשל, ברור כי פעילות תגבר הנטייה לפתוח בחקירת מצ"ח. 

מעצרים בלב מחנה פליטים פלסטיני בשעות הלילה, תוך חילופי אש 

 בלתי אלימהמבחינת אופיה להתמודדות עם הפגנה  –אינה זהה  –

 בעת קבלת החלטה. מרכזי, ועל כן שיקול זה הינו שיקול היום בשעות

  ביותר. כך למשל,  מרכזית. גם נסיבה זו הינה נסיבות הפתיחה באש

אין דין מקרה שבו בוצע ירי לעבר פעילי טרור חמושים ברור כי 

מטעמי הגנה עצמית, כדין מקרה שבו בוצע ירי אזהרה למקום 

ועל כן מדובר בנסיבה רלוונטית , הסמוך לקבוצת אנשים לא חמושים

 ביותר. 

  ורמת שירו החיילים נתונים היו שבהרמת הסיכון הקונקרטית 

 אשר, כלמשל כך, .שירו החיילים מודעים היו הקונקרטית לה הסיכון

 הבדל קיים )מחסום(, בנקודת ביקורת חיילים של התנהגות נבחנת

 שבו במועדשבוצע  ירי לבין שוטפת פעילות במהלך שבוצע ירי בין

 בגזרה. מתאבד מחבל של נוכחות בדבר נקודתית התרעה הייתה

 "חומת מבצע במהלך אש, למשל תחת פעילות בין הבדל קיים ,בדומה

 .ב"וכיו יותר נמוך בסיכון מצויים שבה החיילים פעילות מגן" לבין

 זקנים(. או )ילדים, בגירים הנפגעים גיל 

 המעורבים לחיילים ביחס ומשמעתיים פיקודיים צעדים ננקטו האם, 

 מבצעית, נקיטת פעילות של בנסיבות לעיתים, אותם צעדים. ומהם

 חיילים נגד הפיקודי הדרג ידי-ונחרץ על מיידי באופן פיקודי צעד

 השיקולים בין כלל שיקול היא אף מהווה בהתנהגותם, פגם שנפל

 אישה ץ"בג ראו זה לענין בפסיקה. במפורש נקבע אף כך .הרלוונטיים

 .לעיל שאוזכר

 
 בנסיבות בחקירות פתיחה לעניין הכלליים השיקולים נשקלים כן כמו

 זו במסגרת .לעיל (2 ) ג בפרק בהרחבה עמדנו עליהם ,לחימתיות-מבצעיות

 :בין היתר ,בחשבון נלקחים

 החיילים עמדו שבפניהם הסיכונים; 

  למנוע אמורים היו שאותם הסיכונים; 

  (אירע אמנם כך )אם פעלו בהם המידע וחוסר הודאות אי תנאי; 

 הפעילות תכלית; 

 החיילים נכונות על פלילית לחקירה להיות העלולות וההשלכות 

 ". בעתיד את משימותיהם למלא ומפקדיהם
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 . 13נספח מצ"ב ומסומן בצלם בבג"צ לתגובת המשיב  39ס' 

 

 2000ייאמר כי העותרים התנגדו למדיניותו הכללית של המשיב שהונהגה מאז ספטמבר  .51

ונהגה בעת האירוע נשוא העתירה וסבורים כי היא אינה חוקית, אך יטענו כי אין צורך 

להכריע בכך במסגרת עתירה זו. העותרים סבורים כי גם בהתאם למדיניות מוצהרת זו 

להורות  חייב היה המשיב)מועד מותה של אבו רחמה(  2011ובינואר  2010שנהגה בדצמבר 

 . ג'וואהרעל חקירת מותה המיותר של 

בחינת השיקולים שהמשיב קבע כי הם השיקולים המנחים בקבלת החלטה אם לחקור אם  .52

לאו, כפי שפורטו לעיל, אמורה להביא למסקנה זו: אירוע מחאה אזרחי, מפגינים לא 

חמושים, אירוע שהתרחש לאור יום, אין טענה על סיכון חיים מצד המפגינים, ההרוגה היא 

כל אלה חייבים להוביל  –הלה בתנאי חוסר ודאות מפגינה בלתי חמושה, הפעולה לא נו

 . פתיחה בחקירה פליליתל

אין ולא יכולה להיות מחלוקת שהאירוע הוא חמור ויש עניין ציבורי גדול מאוד לחוקרו עד  .53

תום. ועד שלא תתקיים חקירה ראויה בוודאי שלא יוכל המשיב להסתתר מאחורי התחקיר 

 רחמה בחלל האוויר.-ת ממותה של אבוהמבצעי ולהשאיר השאלות הרבות העולו

 שינויה של מדיניות החקירות

, הודיע המשנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים( עו"ד שי ניצן 4.4.11לאחרונה,ביום  .54

במסגרת הודעה מעדכנת לבית המשפט הנכבד במסגרת העתירה שהוזכרה לעיל נגד 

 מדיניות החקירות )בג"צ בצלם( כך:

לאחרונה,  מ.ס, ע.ת( –קליט הצבאי הראשי המשיב )הפר"החליט  

בעקבות עבודת מטה שנערכה בפרקליטות הצבאית מזה מספר 

חודשים, ובתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, לערוך שינוי 

במדיניות החקירות הנוגעת למקרי מוות של תושבים פלסטינים 

על  פי המדיניות החדשה שנקבעה ככלל, כל מקרה בו יהרג באיו"ש. 

ח מעתה ואילך, כתוצאה מפעולה של כוחות צה"ל באיו"ש יביא אזר

לפתיחה מיידית בחקירת מצ"ח )דוגמת אירועים של מוות אגב 

 הפרות סדר ואירועי התפרעות במחסומים("

 )ההדגשה שלנו: מ.ס, ע.ת(

 14נספח מצ"ב ומסומן  4.4.11עותק של הודעה זו מיום 

. השינוי עליו ג'וואהרהחלטה זו של המשיב נתקבלה כשלושה חודשים לאחר מותה של  .55

הצהיר המשיב במדיניות החקירות עניינו במקרים בהם אזרח נהרג כתוצאה מפעולה של 

", מיידיתכוחות צה"ל באיו"ש. ע"פ התיקון, במקרים כאלה תתקיים חקירת מצ"ח "

 יר מבצעי ותוצאותיו.כלומר, ללא הליך "בירור" וללא תלות בתחק
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מתרחש לאחר כינונה של  ג'וואהראף המשיב עצמו לא מתכחש לכך כי לו היה מותה של  .56

(. העותרים לעיל 8ראו נספח המדיניות החדשה, הרי שהיתה נפתחת חקירת מצ"ח מיידית )

סבורים כי אירוע בו מצאה אזרחית בלתי חמושה את מותה מחייב חקירת מצ"ח תחת כל 

 רות אותה הנהיג המשיב. מדיניות חקי

במקרה שלפנינו העותרים, כנטען לעיל, סבורים כי גם תחת מדיניות החקירות הישנה, היה  .57

על המשיב לפתוח בחקירת מצ"ח מיידית לבירור נסיבות האירוע. שינוי המדיניות, עליו 

מברכים העותרים, רק מחזק את טענתן ומוכיח מדוע אירועים של מוות "אגב הפרות סדר" 

 מחייבים פתיחה בחקירה פלילית. 

אף בירך בית המשפט העליון על השינוי עליו הכריז המשיב במסגרת מדיניות  21.8.11ביום  .58

על -תק בצלם ואח' נ' הפצ"ר 9594/03בג"צ ) בפסק הדין שניתן בבג"צ בצלם החקירות. 

 נקבע:  (3136(, 3)2011

 ביטוי לידי שבאה כפי המשיב של המוצהרת מדיניותו "

 בסטנדרטים עומדת 06.04.2011 מיום האחרונה בהודעתו

 על החובות עם אחד בקנה ועולה בישראל הדין פי על הראויים

 מילוי לצורך ומוצדקת חשובה היא. הבינלאומי המשפט פי

 ולשם מוגנת אוכלוסיה על כמופקדת ישראל של חובותיה

 . "החוק שלטון על שמירה

  

העותרים סבורים, כי אימוץ שינוי מדיניות המשיב מחייב, כאמור לעיל, באופן מוגבר את  .59

אבו  ג'וואהרהפרקליט הצבאי הראשי להורות על פתיחת חקירת מצ"ח לבירור מותה של 

 רחמה.

 

 

III .החובה להגן על האוכלוסיה האזרחית בשטח כבוש 

להגן חובתו של צה"ל  של הפרה מהווהאף  חדלונו של המשיב מלהורות על חקירה פלילית .60

. החלטתו של המשיב מהווה הפרה של על שלומה של האוכלוסייה האזרחית בשטח הכבוש

ושל משפט זכויות האדם  נורמות מרכזיות של המשפט ההומניטארי הבינלאומי

 .הבינלאומי

 .זאת להלן עיקרי הטענה-הדברים הם ידועים ומוכרים, ובכל .61

וחלים עליה דיני הכיבוש  1967ש ע"י מדינת ישראל בשנת הגדה המערבית היא שטח שנכב .62

ג'מעיית אסכאן נ'  393/82ראו בג"צ  –הבינלאומיים )או: "דיני התפיסה הלוחמתית"( 

 (.1983) 785( 4, פ"ד ל"ז )מפקד כוחות צה"ל
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 יבוש מעניקים למפקד כוחות הכיבוש, לענייננו מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית,דיני הכ .63

תקנות הנספחות ל 43ויות השלטון, הניהול והמינהל של השטח הכבוש )תקנה את כל סמכ

, להלן: "תקנות 1907לאמנת האג הרביעית בדבר נהגיה וכלליה של המלחמה ביבשה, 

לשמור על  החובה והאחריות, דיני הכיבוש מטילים על הכוח הכובש את במקבילהאג"(. 

 האזרחים המוגנים )שם, שם(. –ביטחונם ורווחתם של אזרחי השטח הכבוש 

להגן  חיוביתהחובה והאחריות לשמירה על ביטחונם של האזרחים המוגנים כוללת חובה  .64

ראשד מוראר, ראש מועצת הכפר יאנון  9593/04להימנע מפגיעה )ראו: בג"צ  שליליתוחובה 

 (.4362( 2) 2006, תקדין עליון נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה והשומרון

 1949, אמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנה על אזרחים בימי מלחמהאג, והן בהן בתקנות ה .65

המוטלת על הכוח  השלילית)להלן: "אמנת ג'נבה"(, הוקדשו סעיפים רבים לפירוט החובה 

 הכובש )ההדגשות שלנו(:

כלפי מי  המינימאליהמשותף לארבע אמנות ג'נבה קובע את סטנדרט ההתנהגות  3סעיף 

 על של המשפט ההומניטארי הבינלאומי:-ונחשב כיום לעקרון שאינו מעורב בלחימה

(1) Persons taking no active part in the hostilities, including 

members of armed forces who have laid down their arms and those 

placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any 

other cause, shall in all circumstances be treated humanely, 

without any adverse distinction founded on race, colour, religion 

or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria. 

To this end the following acts are and shall remain prohibited at 

any time and in any place whatsoever with respect to the above-

mentioned persons: 

(a) violence to life and person, in particular murder of all 

kinds, mutilation, cruel treatment and torture; 

(b)… 

(c) outrages upon personal dignity, in particular 

humiliating and degrading treatment; 

 

 לאמנת ג'נבה קובע את זכותם של האזרחים המוגנים ליחס מינימאלי של כבוד:  27סעיף 
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Art. 27. Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for 

their persons, their honour, their family rights, their religious convictions 

and practices, and their manners and customs. They shall at all times be 

humanely treated, and shall be protected especially against all acts of 

violence or threats thereof and against insults and public curiosity. 

הכללי האוסר פגיעה פיזית  לתקנות האג, קובעות אף הן את העקרון 46תקנה 

 בתושבי שטח כבוש:

Family honour and rights, the lives of persons, and private property, as 

well as religious convictions and practice, must be respected.  

 .1977לפרוטוקול הראשון של אמנות ג'נבה משנת  75מפנות עוד לסעיף  יםהעותר

בעתירה זו מהווה  יםדורש יםשהעותר הנקיטה באמצעי של פתיחה בחקירה-אימחדל  .66

 של חובת ההגנה על האזרחים המוגנים. הפרה נוספת ועצמאית

חקירה של הפרת זכות יסוד מטילה על -בעניין זה המשפט הבינלאומי הוא ברור: אי .67

ט המדינה או הכוח הרלבנטי אחריות להפרה. המדובר בעקרון ותיק הן של המשפ

על מעמדם של הבינלאומי של זכויות האדם והן של המשפט הבינלאומי ההומניטארי. 

מקורות אלו בשיטת המשפט שלנו, עמדה לאחרונה באופן חד משמעי כב' נשיאת ביהמ"ש 

ראש מועצת הכפר דיר סאמט,  3969/06בג"ץ פסק הדין בבהעליון, השופטת דורית בייניש 

על -תק) ואח' נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' מוחמד עבד מחמוד אלחרוב

  "( פרשת דיר סאמטלהלן יכונה " ;22.10.2009; פסק הדין מיום 714(, 4)2009

סמכויותיו של המפקד הצבאי יונקות מכללי המשפט "]...[

 הבינלאומי הפומבי החלים על תפיסה לוחמתית. 

ת ]...[ כללים אלה מעוגנים, בעיקרם, באמנת האג הרביעי

ובתקנות הנספחות לה, אשר להוראותיהן מעמד של משפט 

בינלאומי מנהגי; באמנת ג'נבה הרביעית ]...[, אשר הוראותיה 

המנהגיות מהוות חלק ממשפטה של מדינת ישראל, ובית משפט 

דינו -זה כבר נזקק בעבר לפרשנותן של הוראותיה השונות בפסקי

ת ג'נבה, ]...[ אשר ישראל ]...[; ובפרוטוקול הנוסף הראשון לאמנו

אינה צד לו, אולם הוראותיו המנהגיות מהוות אף הן חלק 

ניתן, לעיתים, להשלים את ההוראות ממשפטה של ישראל ]...[. 

-ההומניטריות מתוך משפט זכויות האדם הבינלאומי )ה

Human Rights Law") 
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בייניש; הדגשות לפסק דינה של כב' הנשיאה  10, פסקה שם)בג"ץ דיר סאמט,  

 הוספו(.

  

 לפסק דינה של כב' הנשיאה בייניש: 17וכן בהמשך פסק הדין, בפסקה  

 

באשר לזכויות האדם של האוכלוסייה המקומית, אין  .17"

חולק כי על המפקד הצבאי לכבד, להגן ולאפשר את מימושן של 

מגוון זכויות האדם המוקנות לתושבים המקומיים, בכפיפות 

לאמנת ג'נבה  27חיוניים )ראו, למשל, סעיף  לצרכי ביטחון

לתקנות האג. כן ראו העקרונות המנחים את  46הרביעית; תקנה 

פי האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות -פסיקתנו על

 International Covenant on Civil and Politicalומדיניות )

Rights, 1966 :האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות, להלן.))" 

 

החובה להביא בפני ביהמ"ש אנשים אשר חתרו תחת חובת ההגנה על האזרחים המוגנים  .68

 לאמנת ג'נבה הרביעית:  146-147נזכרת בס' 

Article 146 

The High Contracting Parties undertake to enact any legislation 

necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, 

or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present 

Convention defined in the following Article. Each High Contracting 

Party shall be under the obligation to search for persons alleged to 

have committed, or to have ordered to be committed, such grave 

breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, 

before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with 

the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to 

another High Contracting Party concerned, provided such High 

Contracting Party has made out a prima facie case. Each High 

Contracting Party shall take measures necessary for the suppression of 

all acts contrary to the provisions of the present Convention other than 

the grave breaches defined in the following Article. In all 

circumstances, the accused persons shall benefit by safeguards of 

proper trial and defence, which shall not be less favourable than those 
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provided by Article 105 and those following of the Geneva Convention 

relative to the Treatment of Prisoners of War of 12 August 1949. 

Article 147 

Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those 

involving any of the following acts, if committed against persons or 

property protected by the present Convention: wilful killing, torture or 

inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing 

great suffering or serious injury to body or health, unlawful deportation 

or transfer or unlawful confinement of a protected person, compelling 

a protected person to serve in the forces of a hostile Power, or wilfully 

depriving a protected person of the rights of fair and regular trial 

prescribed in the present Convention, taking of hostages and extensive 

destruction and appropriation of property, not justified by military 

necessity and carried out unlawfully and wantonly. 

 

 .Ergi vלעניין זה ראו למשל דברי בית המשפט האירופאי לזכויות אדם בפרשת עוד  .69

Turkey  :והאיזכורים בו 

"In addition, the Court has attached particular weight to the procedural 

requirement implicit in Article 2 of the Convention. It recalls that, 

according to its case-law, the obligation to protect the right to life under 

Article 2, read in conjunction with the State’s general duty under Article 

1 to “secure to everyone within [its] jurisdiction the rights and freedoms 

defined in [the] Convention”, requires by implication that there should 

be some form of effective official investigation when individuals have 

been killed as a result of the use of force by, inter alios, agents of the State 

(see the above-mentioned McCann and Others judgment, p. 49, § 161; 

and also the Kaya v. Turkey judgment of 19 February 1998, 

Reports 1998-I, pp. 322, 324, §§ 78, 86). 

(23818/94 Ergi v. Turkey, Judgment of 28 July 1998, Reports 1998-IV) 
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 החובה לחקור: וראו בנוסף לעניין .70

 25781/94 Cyprus v. Turkey, Judgment of  May 10 2001, Reports of 

Judgments and Decisions 2001-IV 

 

 18984/91 McCann v. UK, Decision of Spetember 27 1995, Series A, 

No. 324,  

 

 30054/96 Kelly and Others v. UK, Decision of May 4 2001 

הגנה על בצלם, שניתן כאמור לאחרונה, אף נקבע כי עצם החקירה מהווה מרכיב ב בבג"צ .71

 לפסק הדין(: 10)פסקה  זכות לחייםה

 

החקירה מאפשרת  - לחיים הזכות על ההגנהלעצם החקירה השלכה על  "

בראש ובראשונה העמדה לדין במקרים המתאימים, והטלת אחריות על 

 הצופה הרכיב לשמירת פועלת פלילית חקירההחורגים מהדין. מעבר לכך, 

 פוגעים מרתיעה שהיא בכך, החיים על להגן החובה של עתיד פני

 קיום של לאווירה ותורמת לחיים לזכות היחס זילות מונעת, עתידיים

 כל לחקור. יודגש: החובה אינה לחקור כל מקרה מוות, אלא החוק שלטון

כאשר מתעורר חשש  – אסורה בהתנהגות שיסודו חשש שיש מוות מקרה

להפרה של הדין ולעבירה פלילית. חובה זו חלה הן בעת לחימה והן בעת 

 לצורך בחקירה לפתוח יש, אסורה להתנהגות חשד ישנו כאשר –רגיעה 

 ".זה חשד בירור

 

IVהחלטת המשיב נגועה באי סבירות קיצונית . 

י ולפיכך דינה החלטת המשיב שלא לפתוח בחקירת מצ"ח לוקה בחוסר סבירות קיצונ .72

להתבטל. הפצ"ר סמך את החלטתו על מסקנות התחקיר המבצעי שממצאיו כידוע חסויים 

 (. 1955 –א לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו 539ולעותרים אין כל גישה אליהם )מכוח ס' 

מור  6208/96על מעמדו של התחקיר המבצעי עמדה כב' השופט )בדימוס( דורנר בבג"צ  .73

 (:834, 835(, 3)פד"י נב) ואח'חיים ואח' נ' צה"ל 

 

"התחקיר המבצעי הינו ככלל הדרך המתאימה לחקירת אירוע 

כלל, על ידי -. הוא נערך, בדרךבמהלך פעילות מבצעיתשהתרחש 

גורמים מקצועיים הקרובים לנעשה בשטח, ומצויים בפעילות 

המבצעית. הוא מתרחש מיד בסמוך לאירוע, כשהאירוע עדיין טרי 
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המשתתפים בתחקיר. הוא נעשה באופן בלתי אמצעי בזיכרונם של 

עית צובלתי מסורבל. הוא מהווה חלק אינטגרלי ממכלול הפעולה המב

   "הצה"לית מאז ראשית קיומו של צה"ל.

 

 מבצעיים להפיק לקחיםהנה כי כן, מהותו של התחקיר המבצעי הינה מקצועית. מטרתו  .74

לקבוע אחריות או  לאסוף ראיותשנועד וללמוד מכשלים ותקלות מבצעיות. הוא אינו כלי 

 . אישית

על הבעייתיות שבהסתמכות על התחקיר המבצעי עמדו לאחרונה גם פרופ' יובל שני, ד"ר  .75

מהמכון הישראלי לדמוקרטיה במסגרת נייר עמדה מיום  עמיחי כהן ועו"ד עידו רוזנצוויג

 31.5.10)להלן: "נייר העמדה"( שהוגש לוועדה הציבורית לחקר האירוע הימי מיום  10.2.11

מיום  1796החלטת ממשלת ישראל מס' )להלן: "ועדת טירקל"(. יוער כי ועדת טירקל על פי 

וקיות הפעולות של כוחות הביטחון , קיבלה הועדה מנדט לחקור לא רק את ח2010ביוני  14

 , אלא גם:31.5.2010הישראליים בהשתלטות על המשט לרצועת עזה, שהתרחש ביום 

 את השאלה האם מנגנון הבדיקה והחקירה ביחס לתלונות וטענות"..

דיני הלחימה, הנוהג בישראל באופן כללי,   המועלות בדבר הפרות של

תואם את חובותיה של ביחס לאירוע הנוכחי,  וכפי שהוא מיושם

 "מדינת ישראל בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי

 להחלטה( 5)סעיף 

חלק זה של מנדט הועדה הנוגע לבחינת מנגנוני החקירה של תלונות על הפרת דיני  .76

"החובה לחקור"( הינו, כמוגדר  -הלחימה )לשם הפשטות, נכנה להלן את הסוגייה 

מסמיך את הועדה לבחון, לחקור ולהמליץ  בהחלטת הממשלה בבירור, כללי וגורף והוא

המלצות בקשר למנגנוני הבדיקה והחקירה ביחס לתלונות שחורגות מהאירוע הימי או 

 מהפרקטיקה הנוהגת ביחס לרצועת עזה.

מ.ס,  –( שהוגש לועדה )ההדגשות שלנו 38באשר לתחקיר המבצעי נקבע בנייר העמדה )ס'  .77

 ע.ת(:

שמטרתו העיקרית היא  –ידה ההנחה היא כי תחקיר מבצעי ביח"

הפקת לקחים מבצעיים ולאו דווקא  בירור שאלת ההפרות של הדין 

הבינלאומי יוביל לממצאים שיוכלו לסייע לחקירה הפלילית היא 

הדעת נותנת שחיילים ייטו בדרך כלל שלא לחשוף במסגרת בעייתית. 

תחקיר מבצעי עניינים שיכולים להביא להעמדה לדין של חבריהם 

 ."ידה או להכתמת שם היחידהליח
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מכאן שקביעת המשיב כי אין מקום לפתיחה חקירה פלילית נשענת על אדנים בעייתיים  .78

 ומפוקפקים ביותר, שבינם ובין חקירה פלילית אפקטיבית אין דבר וחצי דבר. 

העותרים סבורים כי מותה של אזרחית באירוע שאינו אירוע בעל אופי מבצעי, אינה יכולה  .79

קר בכלי המשפטי המקובל של חקירה פלילית. הסתמכות על תחקיר מסקנותיו שלא להח

 של תחקיר מבצעי מהווה תעודת עניות לשלטון חוק המכבד את עצמו. 

 

V .ל הדעת של ביהמ"ש בהתערבות בהחלטת המשיבשיקו 

( ציין 1995) 871-872, 859(, 5אישה נ' היועץ המשפטי לממשלה )פ"ד מ"ט) 4550/94 בבג"צ .80

 השופט חשין:

 
"אלה הם המפתחות שיפתחו את שערי בית המשפט הגבוה 

יועץ  -לצדק ויביאו להתערבותו בהחלטות של רשויות התביעה 

פתיחתם של -לעניין אי -משפטי לממשלה או התביעה הצבאית 

)או להחלטות בדומה להן(: החלטה שנתקבלה הליכים פליליים 

לב; החלטה שנתקבלה ממניעים -שלא ביושר או שלא בתום

נפסדים ולא טהורים; החלטה שנתקבלה בסתירה ברורה 

לאינטרס הציבור ... החלטה שנתקבלה בחוסר סבירות קיצוני 

או מהותי )במובנו הרחב(; החלטה שהיא בלתי סבירה בעליל; 

ות מהותי; החלטה הנגועה במשגה החלטה שנתקבלה בעיו

 "היורד לשורשו של עניין

 

לאורך השנים הדגיש בג"צ את שיקול הדעת הרחב המוענק לרשויות התביעה בבואן  .81

להכריע בכל הנוגע לפתיחה בהליכים פליליים. חרף מתחם ההתערבות הצר של הביקורת 

התביעה ולהעמידן השיפוטית בהחלטות אלו, לא נרתע בג"צ מלבחון לעומקן החלטות של 

; בג"צ 718( 4צופאן נ' הפרקליט הצבאי הראשי, פ"ד מ"ג) 425/89תו )בג"צ לשבט ביקור

 (. 357(, 3)2009על -אבו רחמה נ' הפרקליט הצבאי הראשי תק 7195/08

 

 ה. סוף דבר

לאירוע נשוא עתירה זו היו עדי ראייה רבים אשר כולם נטלו חלק באותה הפגנה. איש מהם  .82

בכפר בילעין. כמו כן  31.12.10-ל ידי מצ"ח באשר למה שאירע בצהרי יום הלא תושאל ע

 בשעות האחרונות לחייה.  ג'וואהרלא תושאל גם הצוות הרפואי שטיפל ב
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אף הכוחות שהיו באותו היום בבילעין לא תוחקרו על ידי חוקרים המוסמכים לכך, אלא  .83

די דרגים בכירים מהם בשרשרת אולי )והדבר אינו ידוע בוודאות לעותרים( תושאלו על י

 הפיקוד הצה"לית בדבר הנסיבות המבצעיות של האירוע. 

פניות העותרים למשיב לפתוח בחקירה פלילית של האירוע נדחו. החלטת המשיב נסמכה  .84

פלילית. -על תחקיר מבצעי אשר, בכל הכבוד, אינו יכול להוות תחליף לחקירה משטרתית

-משיב לא הצליח להתחקות אחר נסיבות מותה של אבוזאת ועוד, כפי שתואר לעיל, אף ה

במצב דברים כזה, החובה לחקור מקבלת משנה חשיבות, שכן, למרבה רחמה ז"ל. 

התדהמה ההחלטה שלא לחקור התקבלה במצב שבו לגורמי אכיפת החוק בצה"ל כלל לא 

 ברור מה ארע בבילעין בשעות הצהריים של יום האירוע. 

רחמה היא בגדר המינימום -קירה באשר לנסיבות מותה של אבודרישת העותרים לפתוח בח .85

ההכרחי עבור משפחתה וקהילתה, שספגו מכה אנושה לאחר מותה. אך לא רק בעבור 

רחמה נדרשת פתיחה בחקירה. צעד זה נדרש עבור משטר המכבד את ערך -קרוביה של אבו

 חיי האדם ואת ערכו של שלטון החוק. 

שיקול נוסף המצדד בפתיחה בחקירה הוא הגנה על חיילי צה"ל מול סכנת העמדה לדין  .86

אבו רחמה נ' הפרקליט הצבאי  7195/08בחו"ל ע"פ כללי המשפט הבינ"ל הפלילי. בבג"צ 

-שעניינו ירי בלתי חוקי באח שלישי לבית משפחת אבו –( 357(, 3)2009על -)תק הראשי

למשיב לשקול מחדש  1.7.09בפסק דינו שניתן ביום  הורה ביהמ"ש הנכבד -רחמה, אשרף 

את החלטתו בדבר קולת סעיפי האישום בהם בחר להעמיד לדין מג"ד וחייל שהואשמו בירי 

בפלסטיני כפות בכפר ניעלין )בסעיפי האישום המקוריים שהגיש המשיב לא גוררים 

ואילו בעתירה זו  בעקבותיהם רישום פלילי(. אע"פ שבמקרה זה היה מדובר בהעמדה לדין,

נדרשת פתיחה בחקירה, מן הראוי להביא את דבריו של כב' השופט מלצר היפים גם לענייננו 

 לפסק דינו(: 7)ס' 

המג"ד ) 4-ו 3 המשיבים מבחינת שאף ייתכן כי להדגיש המקום"...כאן 

"צ שיש בחשהעמדתם לדין בגין הפרה של אותו סעיף  –( מ.ס, ע.ת –והחייל 

 דרגת את הולם שאינו באופן התנהגות)של  דומיננטייםים בו יסודות אתי

. הטעם לכך דבר של בסופו לרועץ להיות עלולה( בצבא מעמדו את או, המפקד

-שאפשרי הדבר, שלאחר פסק הדין במשפטם הצבאי יהפוך לחלוט יוכל מאן

לא עומדת להם הטענה של: "כבר  –לגרוס כי בשים לב למהות האישום  דהוא

 זוכיתי, כבר הורשעתי" במשפט הפלילי הבינלאומי"

בלב העותרים תחושה קשה על המידה המועטה של הגנה שמעניקה הפרקליטות הצבאית  .87

לאזרחים חפים מכל פשע הנפגעים בשל שימוש בלתי חוקי בנשק במהלכה של סיטואציה 

מובהקת. האיטיות של הליך קבלת ההחלטות אצל המשיב, הסירוב העיקש לבדוק  אזרחית

באמצעים של חקירה ממשית מה אירע, המסר המסוכן הנובע מסירוב זה, העוול שנגרם 

כל אלה לא מותירים לעותרים כל ברירה  –רחמה, למכריה ולמוקיריה -למשפחתה של אבו

 אלא לבקש סעד מבית המשפט הנכבד. 
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תנאי כמבוקש בראשית -לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו על .88

 העתירה, ולאחר קבלת תשובת המשיבים להופכו למוחלט.

בנוסף, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיב בהוצאות המשפט של העותרים וכן 

 דינם בתוספת מע"מ וריבית כחוק.-בשכ"ט עורכי

 

_____________________           _________________ 

 עידו תמרי, עו"ד                מיכאל ספרד, עו"ד      

 ב"כ העותרים

 

 


