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תחתצדק"בספרוסטרשנוב,אמנוןתת-אלוף1991-1986,בשניםהראשיהצבאיהפרקליטשהיהמישניסחםכפי
למלאלהםלאפשרעל-מנתהמשפטייםהכליםומיטבמירבאתהביטחוןולמערכתלצה"ללהעניק"האחד,אשר:

אתמצאזהעיקרוןהאזור.תושבישלזכויותיהםעלשמירה"והשני,ההתקוממות"בהרגעתהקשהמשימתםאת

החריגיםבמקריסכולההמשפטיתוהמערכתהצבאיתהפרקליטותשלוהנמרצתהעקביתבמלחמההיתר,ביןביטויו,

מכוחו...".[אודיןפיעלאלאבהןלפגועחמוראיסורתוךהפרטזכויותעלבשמירההחיילים,בהתנהגותשנתגלו

עקבהאינתיפאדה".כ"מקדםשהוגדרבמושגהתחשבותתוןהחייליםעבירותאתהמערכתבחנהסטרשנוב,על-פי

קביעהקודמות.לתקופותביחסמקילותאמות-מידהלגביהםקבענו"סטרשנוב,כותבתקופה,באותההחייליםקשיי
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לדיןבהעמדתולהסתפקאוצבאידיןביתבפנילדיןחייללהעמידאותנושהנחובשיקוליםובעיקרעליהם,להטיל

חומרעל-פיאםגםבחומרתה,פחותהבעבירההסתפקנואחתלא"וכן:כנגדו".'מינהלייםבהליכיםאומשמעתי

לקבללהסכיםעמדתנוהייתהכתבי-אישוםשהוגשולאחרגםיותר.חמורהעבירהלחייללייחסהיהניתןהראיות

בסעיפילאהדין,אתעמולמצותשלאמנתעלבה,להודותמוכןהיהאםיותר,קלהבעבירההנאשםשלהודאה

אתבחשבוןלהביאאמורההייתההחייליםעלהחוקאכיפתמדיניותכלומר,העונש".יבמידתולאהאשמה
מורגליםאינםלהםעליהם,המוטלותולמשימותעומדיםהםמולןלפרובוקציותהחיילים,שלהקשהמצבם"

ומתורגלים".)

שעולהכפיהאינתיפאדה".מקדם"מדיניותלמימושהיחידהאמצעיהיולאלדיןההעמדהבשיקולישההקלותאלא

מןהצבאית,בהיררכיהמטהכלפיחלחלוזומדיניותשלעקרונותיהואחרים),(זהבדו"חהכלוליםהמקריםמניתוח

בדרגי-ומשםמצ"ח),(החוקרתהצבאיתהמשטרהלחוקרימהםהפיקודים,פרקליטיאלהראשיהצבאיהפרקליט

החיילים.אחרוןעד-השוניםהפיקוד

הפרקליטותמןלכךהכשרלמעשה,הלכהקיבלו,אלמלאכושלותחקירותרבזמןמשךלנהליכלולאמצ"חחוקרי

הפרקליטותקיבלההמקריםברובחקירה;להשלמתהתיקיםאתהפרקליטותהחזירהנדירותלעתיםרקהצבאית.

החקירה.תיקאתסגרהראיותובאיןכסופיים,מצ"חחקירתממצאיאת

הםזהבדו"חהנסקריםהתיקיםפשוטה.עובדהמלמדתהאינתיפאדה",מקדם"מדיניותשלהנרחבהיישוםעל

לפלסטינים,ישראלביןהמדינייםבתהליכיםוהןבאינתיפאדההןשונים,גלגוליםאףועל1994,עד7988מהשנים

אורךלכלניכריםחיילים,לדיןלהעמידשלאוהחלטותחקירהדפוסיאותםהמדיניות.ביישוםשינוישוםניכרלא

היום.ועדהללוהשנים

אביב.תל1994,אחורות,ידיעותהוצאתבאינתיפאדההמשפטיתהמערכת-אשתחתצדקאמנון,סטרשנוב,
11.עמ'שם,י
]tDW'11.עמ
158.עמ'שם,'
161.עמ'שם,י
158.עמ'שם,'



לאפשרהמרכזפיקודמפרקליטדרשבהפלסטינים,חמישהבשםלבג"צעתירההמוקדהגיש1997ספטמברבחודש

כיהמוקדטעןבעתירהמכבר.זההסתיימהחקירתןואשרשהגישותלונותלגביהחקירהבתיקילעייןלמוקד

זמןתוךלפעולהמרכזפיקודפרקליטאתהמחייבהחוקלהוראותבניגודעומדהחקירהחומרבהעברתהעיכוב
והחייליםהמדינהנגדאזרחיותתביעותלהגשתאפשרותלבדוקכדינחוץהחקירהחומרכיעודטעןהמוקדסביר.

נדונה.טרםהעתירהנזקיהם.עלפיצוילקבלהעותריםיכוליםלאאליהם,מועברלאהחומרעודכלולכןהמעורבים



בשללדיןהועמדולאשחייליםלכךרקלאגרמהארוכותשניםמשךהאינתיפאדה"מקדם"מדיניותשלהפעלתה
נזקיביןשסבלו,הנזקיםעלפיצוילתבועהנפגעיםשלאפשרותםלהכשלתגםאלאפלסטינים,נגדשביצעופשעים

מאחרבו.לפגיעההמדינהאחריותאתלהוכיחהנתבעעלפיצויים,שבתביעותמכיווןזאתונפש.גוףנזקיוביןרכוש
אחריםובמקריםבו,מעורבותשהיוהיחידותעלו/אוהאירועעלהצבאבמסמכירישוםכלהיהלארביםובמקרים

פיצויים.לתבועאפשרותכלהנפגעבידיהייתהלאאבדו,שהתיקיםאוכנדרש,החקירהנוהלהלא

לקמ"טתביעותשהגישובהםהיונזקיהם.עלפיצוייםהמוקדבאמצעותלתבועהמתלונניםבחרומהמקריםבחלק

וצה"ל,ישראלמדינתהיוהנתבעיםבישראל.המשפטבבתילתבועהעדיפוואחריםהביטחון,במשרדתובענות

באמצעותפיצוייםלתבועהמתלונניםבחרובהםמקריםהיובמעשה.מעורביםהיוכישהובררהחייליםולעתים
כלל.פיצוייםלתבועלאשהעדיפואופרטייםעורכי-דין

המוקדשברשותאףעלהנפגעים,אתלפצותפשרה,הסכמיבמסגרתישראל,מדינתהסכימהפעםלאמפתיעבאופן

המדינהשהסכימההפיצויסכומיאמנם,הנזק.לביצועהספציפייםהאחראיםלגביחותכותראיותהיותמידלא

עצםאךשבוצעו;והעוולההעוולסוגנוכחמקוממיםהיואףולעתיםגבוהים,היולאאלופשרותבמסגרתלשלם

מדינתכיגם,מלמדתהפשרותמדיניותלאחריותה.היטבמודעתישראלשמדינתכךעלמצביעהלשלםהנכונות

כל,לעיניגלויותהןשםמשפט,בביתתתבררנהלאשהןכדיאלה,מעיןתביעותבשקט"לסגור"מעדיפהישראל
התקשורת.לאנשיובמיוחד

ירשת?וגםהרצחת
פעולותשלבתביעותלטיפולחוק"שכותרתוחוקבאמצעותפיצוייםלקבלהאפשרותאתלחסוםהממשלהבכוונת

מנוגדמקומם,מזוויע,המוצעהחוקב).נספחראו(ז"נשתה-1997"עזה,וחבלוהשומרוןביהודההביטחוןכוחות
המשפטשלמידהקנהבשוםעומדואינוהתרבותי,בעולםמקובליםשהםוכפיבישראלבנזיקיןהפיצוילכללי

הבינלאומי.

רב.כסףלמדינהעולותנזקיהםבגיןהמדינהנגדהפלסטיניםשתביעותהואלחוק,המדינהשלהעיקריהנימוק

בבתיועומדותתלויותעודןמ-700יותרכאלו,תביעותמ-4,000למעלההוגשו1997אפרילעדהמדינה,לטענת

פיעל(באינתיפאדההנפגעיםכלסךאתבחשבוןמביאיםאםתביעות.600הוגשובלבדהאחרונהובשנהמשפט,

כסףלשלםתיאלץישראלשמדינתהרי-שנפצעוכו-18,000שנהרגופלסטיניםכ-1,000-הביטחון)משרדנתוני

רב.
בדברהטענותאתלבדוקכדיחוט'קצה'אףלמדינהאיןהמקרים,מןבחלק"לחוק,ההסברבדברנטעןשנית,

בתקופתהנזק.גובהמבחינתוהןלאירועהאחריותמבחינתהןהנטען,באירועהביטחוןכוחותמעורבות
הפגיעהנסיבותאתלבררבמטרההאזורים,תושבהתובע,שלמגוריולסביבתלהגיעהמדינההתקשתההאינתיפאדה

גםקיים"וכן,כך".עקבנמנעקרובותולעתיםאדםחייבסיכוןכרוךהיהכשלעצמוהבירורהנזקים.והיקףהנטענת
שתדירותמכךנובעבאיתורהקושיהמשפט.לביתוהבאתםהמדינהכוחותמקרבהמדינהמטעםעדיםבאיתורקושי

אתהאירוע,לאחררבותשניםלעתיםבדיעבד,לאתררבקושיוקייםמאוד,גבוהההייתהבשטחהכוחותתחלופת
מדינתשלוהמכוונתהשיטתיתמדיניותהזה,מדו"חשעולהכפיכן,כיהנהנקודתית".בפעילותשהשתתפוהחיילים



מתשלוםהמדינהלהתחמקותהצדקהומשמשתקשיים""היוםמכונהאינתיפאדה",מקדם"המכונהזוישראלי
פיצויים.
הוא"שם,נאמרהקשר",באותונוסףקושי"המינהלית.בסמכותהשכרוכהטענהעללהסתמךהמדינהמנסהלבסוף,

גישהכיוםאיןאליהםגםואשרבישראל,שאינםרפואייםבמיתקניםנעשוהנפגעיםשלהרפואייםשהטיפולים
מדויקת:אינהזושטענהאלאהנטען".הרפואיהדיווחמהימנותבדיקתלגביקושייוצרתזועובדהלמדינה.

שכך,כיווןהאזרחי.המינהללפיקוחנתוניםהיוהפרטיים,והןהממשלתייםאלההןבשטחים,החוליםבתי
התיעודואתוהאחיותהרופאיםאתהחולים,ביתאתלאתרקושישוםהיהלאהריגהאופציעהחקירתבמסגרת
הרפואי.

המוצע:החוקשלעיקריוואלה
כפעולהלמדינה,פטורישבמהלכהשנגרמונזקיםשלגבימלחמתית",פעולה"הגדירהעליוןבית-המשפט*

מנסההחוקהצעתוכדומה".(פיצוציםאש,חילופילוחמת,תקיפההקרב,כוחותכינוס"כמוממש,מלחמתית
אובטרורלחימהשתכליתהלישראלהגנהצבאשלמבצעיתפעולהכל"עלגםאותהולהחילזוהגדרהלהרחיב
סיכוןשלבנסיבותשנעשתהוהתקוממותאיבהפעולותומניעתהביטחוןעלשמירהשלאחרתפעולהוכלמניעתו,
במסגרתצה"לחיילישעשופעולהכלכמעטאחרות,במיליםלישראל".ההגנהצבאעל-ידילגוףאולחיים

פיצויים,לתבועיוכללאכזופעילותבמהלךייפגעאושנפגעומיזו,מוגנתלמסגרתתיכנסאחריהאוהאינתיפאדה

החוקמציעילכךהתכוונואםביןאגב,הביטחון.כוחותאנשישלרשלנותבשלנפגעאםוגםמפשעחףהואאםגם
אלהעםבשטחים.צה"לכוחותשלמפעילותכתוצאהייפגעואושנפגעוישראליםעלגםיחולהחוקלאו,אםובין

בשטחים.המתגורריםהישראליםכלוכמובןדין,ועורכיעיתונאיםהחשמל,וחברתבזק""עובדיאגד","נהגינמנים
מהמדינה.פיצוייםלתבועיוכללאמאלהאיש

בבירורשעולהכפיהמקרים,שברובאלאבזדון.הנזקגרימתבשלהורשעצה"לחיילכאשררקיהיהלכללהחריג
שגרמו.והנזקיםמעשיהםעקבכלללדיןהועמדולאאףאלאהורשעו,לאשהחייליםרקלאזה,מדו"ח

לאירועאםגםפיצויים,לתבועיוכללאאזרחית,אוכלוסייהנגדאוצה"לנגדחמורהטרורבפעילותשהורשעמי*
ורטרואקטיבית.כפולהענישהנקבעהכלומר,הרשעה.לאותהקשרכלאיןפיצוייםתובעהואבגינו

בלבד.אחתלשנה-כספיותלתביעותהרגילההתקופה-שניםמשבעקוצרהלתביעהההתיישנותתקופת"
אתישלםפיצויים,תביעתנגדלהתגונןלהשיסייעהפלסטיניתמהרשותמידעלקבלתוכללאשהמדינהבמקרה'

תביעתו.אתלדחותכזהבמקרהרשאייהיההמשפטביתהנפגע:המחיר
ועוד,זאתהריאלי.הנזקגובהפיעלניתןשהפיצוילכללבניגודהוגבל,לקבלהנפגעיםשיוכלוהפיצוייםסכום'

המחושבחד-פעמי,תשלוםהנכיםיקבלוחודשי,בתשלוםפיצוייםבדרך-כללהנפגעמקבלשאזנכות,שלבמקרה
כלל.יפוצהלאאחוזים,מ-10פחותשנכותומיבלבד.שנים65להםשימלאועד
החלווטרםלתוקףכניסתולפנישקרומקריםעלגםאלאואילך,קבלתומיוםפגיעותעלרקלאיחולהחוק*

משפט.בבתילהתבדר

מצבישתרריאושר,אםמתוקנת.במדינהוערכיםמוסרסדרימשפט,סדריפיהםעלהופךיתקבל,אםהזה,החוק
החוקכניסתשמרגעהרישנפגעו,לפלסטיניםפיצוי-מההיהעודהיוםעדאםבשטחים.דייןוליתדיןליתשל

נשללוהזההחוקשלפניבעידןגםכלשהן.תביעהזכויותנטולייהיוהםכן,מלפניאףולמעשהלתוקפו,
חוקית,גושפנקאלכךניתנתכעתהפקר.פעםלאהיוורכושםגופםשלמותוחייהם,רבות,זכויותמהפלסטינים

משפטית.באצטלהקלגסותמעגנתכולהשכל

477.479,מ(ו)ה"דישראלמדינתנגדלוי623/83בע.א.שמגרהנשיאכבוד'



גופושלמותולאחירותולאהאדם,כבודלא
החוקהצעתתזכירהועברבכנסת,ראשונהבקריאההחוקהצעתשעברהלפניחודשיםכארבעהב-20.3.97,

תגובתםאתהעבירוהאדםזכויותארגוניהמוקד.לרבותאדם,זכויותארגוניובהםשונים,גורמיםשללתגובתם
יתקבל.אם-ויביאמייצגמסמל,שהואמהולכללחוקנחרצתהתנגדותובהב-10.4.97,

בוטהרטרואקטיביתפגיעהפוגעהמוצעהחוק"השאר:ביןנאמר,החוק,להצעתהאדםזכויותארגוניבתגובת

חייכיבודלהבטיחהמיועדמעצורהביטחון,כוחותבפנימעצורומסירבסיסיות,אדםזכויותשלארוכהבשורה

יסודעקרונותסותרהואוחירותו.האדםכבודיסוד:לחוקמוחלטבניגודעומדהחוקהגוף.לשלמותוהזכותאדם

ג).נספחראו(החוק"שלטוןלעקרוןמנוגדהואבפרט.הנזיקיןדיניושלבכללהישראליתהמשפטשיטתשל

ומשפטניםובינלאומייםישראלייםאדםזכויותארגוניע"יהמשפטים,למשרדשהגיעההנוקבתהביקורתבעקבות

בעינו.נותר-שגרמהמנזקיםלמדינהפטורהענקת-הבסיסיהעיקרוןאולםהחוק.הצעתשונתהבכירים,

שיחלהכנסת,שלהקרובבמושבושלישיתשניהלקריאהותובאבכנסתראשונהבקריאהעברההחוקהצעת
ו.2.ב-1.97

האדםכבודשחור.בכתםישראלשלהחוקיםספרהכתמתאתבכךולמנועהחוקהצעתאתלגנוזקוראיםאנו

ערכיםעללהגןהחוקתפקידישראל.מדינתשלהיסודמערכיהםגופולשלמותוזכותוחייוקדושתבצלם,שנברא

קובעהחוקכאשרהביטחון;כוחותשלרשלנייריבעקבותנכהשנעשהמילדמלאפיצוישוללהחוקכאשראלו.

כזהלילדמעניקאינוהחוקכאשרכזה;ילדשלגופובשלמותמלפגועלהיזהרחובהחביםהביטחוןכוחותשאין

החייםקדושתשלוהיהודייםהאוניברסלייםהערכיםבדברהיסודחוקמילותהופכות-ולשיקוםלריפויכלים

משמעות.חסרי-האדםוערך



חוקיבלתייריא.

להוראותבהתאםבוצעשהיריקבעהמצ"חאךמשקר,שהחשודלימדוהממצאים
אלמנאצרהטההעיסאשלהריגתו

המקרהתאזר
פלסטיקכדורשלמירינפצעחברון,שבנפתנעיםבניהכפרתושבחודשים,ושמונה17בןאלמנאצרה,טההעיסא

בירושלים.מוקאסד""החוליםבביתנפטרימיםעשרהכעבורב-7.1.89.
יצאהכובאראחותולעבודה.בדרכונעים,בנישבכפרמביתואלמנאצרהעיסאיצאהצהריים,בסביבותב-7.1.89,

בכפר.שהיוחייליםאלסמטהמתוךאבניםצעיריםיידועתבאותהנפרדו.אחדיםמטריםכעבורהבית.מןעמו
עלהג'יפ,בכיווןבדרכוהמשיךאלמנאצרהעיסאחיילים.ובוצבאיג'יפחנהאלמנאצרהעיסאשלביתולידברחוב
שהיוהחייליםאחדעל-ידינורהאחדות,דקותהיותרלכלקצר,זמןפרקכעבורלעבודה.שתסיעומוניתלעצורמנת
פונהקשותומדמםפצועבעודוהקיבה.באיזורגופו,במרכזנפצעאלמנאצרהעיסאכיסיפרו,ראייהעדיבג'יפ.
החוליםבביתמנתחפלסטיק.כדורמפגיעתכתוצאההלבבשרירקרעאובחןשםבחברון,עאליה""החוליםלבית
לביתיוםבאותועודפונהכךבשלמוחי.נזקלונגרםהפציעהעקבאךלפעולה,הוחזרוהלבהקרע,אתאיחה

מאמצילמרותמלאכותיים.באמצעיםוהונשםנמרץלטיפולבמחלקהטופלשםבירושלים,מוקאסד""החולים
שנורה.לאחרימיםעשרהב-17.1.89,אלמנאצרהעיסאמתהמוחיהנזקעקבהרופאים,

לחקורנחפזהלאמצ"ח
בדו"חכברהחמורה.הפציעהלמרותנפצע,בוביוםולאאלמנאצרה,עיסאשלמותולאחררקנפתחהמצ"חחקירת

סא"לוכילנדאו,יאיראלוףסגןהואמותואתשגרםביריהחשודכינקבעמותו,יוםמ-17.1.89,מצ"חשלמוקדם

לנדאוסא"לזאתעםבנשק.חוקיבלתישימוש-הצבאיהשיפוטלחוק85סעיףפיעלעבירהבביצועחשודלנדאו
נעים,בבניהאירועבעתלנדאוסא"לעםשהיהתיאודור,בשםקשרב-31.1.89.נוספים,שבועייםכעבוררקנחקר

רקנחקרזמן,באותובמקוםהואגםשהיהיהושע,הנהגהירי;אירועלאחרמחודשלמעלהב-12.2.89,רקנחקר
הירי.לאחרוחציחודשיםכשלושה-ב-28.4.89

העדויות
עםהחקירה.מסקנותגיבושלשםלבדוקהיהמצ"חחוקרישעלשאלות,העדויותהעלומהותיותנקודותבשלוש
לנדאוסא"לכיומחשדלהוראותבניגודבוצעהיריכימעדויותבולטות,מסתירותלהתעלםבחרומצ"חחוקריזאת,
בעדותו.שיקר



לנדאו?מסאתיהאבניםמיידיהיומוחקבאיזהא.
לשםחיכדורירהתחילהפלסטיק:כדורישיורהממיבדרישותשיעמודתיאורלמצ"חמסרלנדאויאירסא"ל

רגליהם,לעברנשקואתכיווןמכןולאחרשיעצרו,בערביתלעברםצעקמכןלאחרהאבנים,מיידיאזהרת

שלרגליהםאלהכוונותדרךנשקוכיווןתוךוירהמאמץאוריצהעקבמתנשףאינועמידה,במצבכשהוא

שבהמהנקודההםגםנוספים,כדוריםשבעהירהמכןלאחראחד.פלסטיקכדורלברך,מתחתהאבנים,מיידי

עמד.

שהיריכךעללהצביעכדיבהשישטענותיו-שלו,שלעובדתיתסתירהישנהלנדאוסא"לשלבעדותוכברזאת,עם

פלסטיק.בכדורבאשהפתיחהלהוראותבניגודבוצעאכן

לעברברחובנעה"זוקבוצהלפניו;מטריםכ-70היוהאבניםמיידיהצעיריםכילנדאו,סא"לאומרעדותובתחילת

הצעיריםאך...לעצור)להםצעקלנדאווסא"לאזהרהלשםחיכדורנורהכאן(הג'יפ...לפניעמדתיבוהכיוון

לבינםבינושהמרחקמכאןהסמטה.שלהימניבצדהלעמודהמשיךלנדאוסא"ללעברי".להתקרבהמשיכו

היהעדייןהפלסטיקכדורייריבשלבכילנדאוסא"לטעןזאתלמרותמטרים.מ-70פחותכברוהיההצטמצם,

באשהפתיחהלהוראותגרסתואתלהתאיםברצוןשובנעוץזולסתירהההסברמטרים.70לבינםבינוהמרחק

החייםסכנתבשלמטרים,מ-70פחותשלממרחקפלסטיקכדורייריאסרואשר-ימיםבאותםבתוקףשהיו

קצר.כהמטווחפלסטיקמכדורלנפגעיםצפויהשהיתה
אתהמתאריהושע,הנהגשלבעדותומצוילהוראות,בניגודלכןבוצעהיריוכיהצטמצם,המרחקשאכןלכךחיזוק

מטרים.כ-70-50הפלסטיקכדורייריבשלבלנדאוסא"ללביןהאבניםמיידיביןהמרחק

הירי?כווןולאןכרע?אועמדהיורהב.

כווןולאןכריעה?אועמידה-לנדאוסא"לירהמצבמאיזההיו:זובחקירהמכרעתחשיבותבעלותשאלותשתי

הנשקאתוכיווןעמידה,ממצבשידההעידעצמוהואהגוף?לכיווןאולברך,מתחתאללרגליים,האם-הירי

סא"לשנחקראחרילשבועייםקרובשנחקרתיאודור,הקשרנתןלגרסתוחיזוקלברך.מתחתהאנשים,רגלילעבר

עמידה.ממצבהיההיריכיואמרלנדאו,

הורידהברך,עלכרעקיר,מאחוריהסתתרלנדאוסא"להאבנים,זריקותכשהתגברוכיסיפריהושע,שהנהגאלא

לעבראחדפלסטיקכדורוירהאזהרה),לשםבאווירחיכדורירילצורךמעלהכלפיהופנהלכןשקודם(הקנהאת

בסמטה.שהיוהאנשים

הכדורכינאמר,בחברוןעאליה""החוליםבביתאלמנאצרהבעיסאטיפלאשרהמנתחשכתבהנתיחהבדו"חבנוסף,

השמאליבצדוהכדורכניסתפתחמצויןבדו"חהכלולבשרטוטהחזה.שלהנמוךחלקושלהקדמיבצדלגוףחדר

שלהקדמיהימניבצידופגעהכדורוכיהחזה,בביתהיתההפגיעהכיהתגלההניתוחבעתהקיבה.באיזורהגוף,של

ולאמעלה,כלפיכריעהממצבבוצעשהיריההנחהאתמחזקמעלה,כלפימלמטההכדוהשלכזהמסלולהלב.

שלעדותואתבחשבוןמביאיםאםלברך.מתחתהרגלייםלכיווןבוצעהיריכיהטענהאתומחלישעמידה,ממצב

מופרכתהרגלייםלכיווןהיריטענתאזכיהרובה,כוונותדרךבוצעהיריוכימישורית,הסמטהכיעצמו,היורה

ולאמטה,כלפימלמעלההיריכיווןלהיותהיהצריךאזכיהרגליים,לכיווןעמידהממצבירהאכןאילולחלוטין:

עאליה"."החוליםבביתהרופאכקביעת-מעלהכלפימלמטה

ולעמתלנדאוסא"לאתשניתלחקורמצ"חחוקריצריכיםהיוהשונות,הגרסאותביןזוברורהכהסתירהעקב

זאת.מלעשותנמנעוהםזאת,עםאלה.גרסאותעםאותו

מהידי?נפגעמישהוכילנדאזלסא"לנודעמתיג.

מת.מישהוכינשים,שלצעקותשמעהשמיניהפלסטיקכדוריריאחרירקכילנדאו,יאירסא"לאומרבעדותו
טרחלאהואזאתלמרותהמתפרעים".שהובהבסמטההעיקוללעברבריצה"פניועלחלפותיאורו,לפיהנשים,



הכפר.שלהצפון-מערביתהיציאהלכיווןהחייליםכלנעובכפר,ששההאחרכוחאליושחברואחריקרה,מהלבדוק
פצוע.הובאבחברוןהחוליםלביתכינודעשעהכחציכעבוררקלדבריו,

הנהגעמדושלידוהג'יפאללודאוסא"לחזרהירילאחרכימצייןהואבמפורש:דבריואתסותריהושעשהנהגאלא
מישהו".הרגשהואחושבשהואליואמר"תיאודורוהקשריהושע

שנפגעמקרהבכלכיקבעואשרבאש,הפתיחהלהוראותבהתאםשתהיהגרסה,בדהלנדאוסא"לכינראה,כאןגם
אחריכיעדותו-שלו,נוכחיותרעודחמוריםהדבריםרפואי.טיפוללושיינתןלוודאישהירימןכלשהואדם

האבניםיידויבעתלטענתואםגםכלומר,כליל".נפסקהאבניםוידוינעלמוהמתפרעים"מתשמישהוהצעקות
מקוםלאותולגשתהיהואפשרכזו,סכנהכלהיתהלאנפגעאדםכינודעשבובשלבכיברורלחייו,סכנהנשקפה
לנפגע.טיפולולהגישאירעמהלוודאכדיהנשיםרצושאליובסמטה

להוראותבהתאםהיההירימודיעה:הפרקליטות
לפרקליטותהועברזהבענייןהחקירהחומרכילמוקד,נמסר-האירועלאחרוחצימשנהלמעלה-ב-18.7.90

רקלהשלמה.הוחזרהואבחינתולאחרהראשי,הצבאיהתובעמ"מאזרון,עינתרס"ןולדברימרכז,צבאית
הצבאיהפרקליט"כילמוקדנמסראלמנאצרה,עיסאשלומותוהיריאחרימשנתייםויותרתזכורות,אחריב-8.3.91,

עליולכוחשנשקפהחייםסכנתובמהלךלהוראות,בהתאםבוצעמנאצרהשללמותושהביאהיריכידעתוחיווה
היורה".פיקד

שהתגלובעבירותלטיפולאחרותמשפטיותאפשרויות
כתבהגשתלשםטובהתשתית-ראיותלהיווצרהיתהיכולהתום,עדהשונותהעדויותביןהסתירותנחקרואילו

304סעיףפיעלעבירהבשלגםאלאבנשק,חוקיבלתישימוששלעבירהבגיןרקלאלנדאוסא"לנגדאישום
מאסר.שנותשלושהואבגינההמרבישהעונשבהתרשלות,מוותגרימתהעונשין,לחוק

החקירה?חומרלקבלתנחוץזמןכמה
שלהריגתובשלמנצארהמשפחתבשםאזרחיתתביעההגשתנשקלההחקירה,תוצאותלמוקדשהובררולאחר
בתיקלעייןוביקשהראשי,הצבאיהתובעעוזרהורן,יובללסגןרוזנטלאנדרהעו"דפנהב-12.5.91עיסא.בנם

החקירה.
חומראתלקבלבבקשתודיוןנערךכירון,עינתרס"ןעםבטלפוןששוחחרוזנטל,לעו"דנאמר1991יוניבאמצע'

החקירה.
בקשתו.לגביהצבאיתהפרקליטותעמדתמהלויודיעוכיוביקשהודןיובללסגןדוזנטלעו"דפנהב-17.6.97*
בו.לעיוןמועדיתואםשבוהחומרצינזוראחריוכיממצ"ח,הוזמןהתיקכיהורן,סגןהודיעב-19.6.91'
בתיק.לעייןבקשתועלחוזרהואכישובוהודיעוהורן,לסגןמכתברוזנטלעו"דשלחב-3.9.91'
המוקד.שללעיונוהחומרהועמד-החומראתלקבלהראשונההפנייהמיוםחודשיםארבעה-ב-15.9.91'

המשפטבביתפיצוייםתביעת
השלוםמשפטבביתפיצוייםתביעתהוריו,ובשםאלמנאצרהעיסאשלעזבונובשםהמוקד,הגישב-17.1.96
שהיווהייסוריםהכאבעלהמנוח;שלחייותוחלתקיצורעלפיצויכוללזהסכוםש"ח.112,000סךעלבירושלים

להוריו.שנגרמווהסבלהכאבעלוכןוהקבורה;האבלהוצאותעלמותו;ועדהפציעהמרגעחלקומנת
וצה"ל.הביטחוןשרישראל,מדינתלנדאו,יאירסא"להיוזהסכוםלשלםהנתבעים



מכתבעותקלהעבירמתכוונתאינהאביב,תלמחוזהמדינה,פרקליטותכילמוקד,הובררהתביעההגשתלאחר

כיוביקשהזה,בתיקהמדינהאתהמייצגלפרקליטחוריבאדרהעו"דפנתהכךעקבלנדאו.יאירלסא"להתביעה

התביעה.מכתבעותקלויעבירשהמוקדמנתעלברשותו,המצוייםלודאו,סא"לשלהמלאיםפרטיואתלהימסור

זה.בתיקכנתבעיםהביטחוןשרואתצה"לאתלנדאו,יאירסא"לאתלמחוקהמוקדנאלץלבסוףסירב.הפרקליט

7,500סךעל-אלמנאצרהעיסאשלהוריולביןישראלמדינתביןפשרההסכםהמשפטלביתהוגש8.5.97ביום
ש"ח.



לדיןהועמדלאהיורהלעבירה,עדויותהיו
לבןאבורופיידהשלהריגתה

המקרהתיאור
לחם.ביתשבנפתדהיישההפליטיםבמחנהב-17.4.89ונהרגהנורתה13,בתלבן,אבורופיידה

במטרהדהיישההפליטיםבמחנהיצהרידרורסמלשלבפיקודוצה"לשלרגליסיורנעהבוקר,בשעותהאירוע,ביום
הסיורחייליכשהגיעומ-19.7.89.מצ"חשלהחקירהסיכוםדו"חכלשוןוהעוצר",הסדרעלולשמורנוכחותלהפגין"
החייליםירוהאבניםמיידיאתלפזרניסיוןבמהלךהכיוונים.מכלאבניםלעברםנזרקודהיישה,שלהדרומילחלק
אחריבמרדףהחייליםהמשיכומכןלאחרהנערים.לעברפלסטיקכדורישנילפחותירהאףיצהריוסמלגומי,כדורי
לבן,אבורופיידהאתוהרגשפגענוסף,פלסטיקכדוריצהרידרורסמלירהאזארסס.הרלכיווןשברחונערים
אביה.בשליחותהקטןאחיהאתלחפששיצאה
החוליםביתאלהועברהמכןולאחרהמחנה,תושבשללביתולבןאבורופיידהשלגופתההועברהכךאחרמייד
ימים9שנכתבבדו"חאסעד.סמיד"רמותהאתוקבעאותהבדקשםלחם,שבביתDavid)of(Mountדאוד"ג'בל"

בחלק17.4.89.יוםבבוקרד54:0בשעההחוליםביתאלהובאההגופהכיאסעד,ד"רצייןב-26.4.89,מכן,לאחר
הקדמיבחלקס"מ6בקוטרחורויצרההגולגולתשלהאחוריבחלקשפגעהירייה,פצענראהראשהשלהאחורי

מותה.נגרםומכךראשה,של
אחרבשעותהאירועביוםנגבועצמו,יצהריסמלשלעדותווכןיצהרי,סמלשלבפיקודושהיוהחייליםעדויות

האבכיעלהשממנההילדה,שלאביהעםלחםביתמושלשלמשיחהלבדהירי.לאחראחדותשעותהצהריים,
תושבולומצ"חחקרהלאבדיקתה,לשםמקברהבתוגופתלהוצאתמסכיםאינוהואוכילאירועראייהעדהיהלא

שקרה.למהראייהמעדיעדויותלהשיגניסתהולאהילדה,למותבקשרדהיישהממחנהאחד
אתשבדקהרופאאתהןהמוקד,תחקירניאיתרוזאתבעקבותעצמו.האירועביוםהתלונההגיעההמוקדאלגם

הובאההשלישישלולביתולאירוע,ראייהעדימהםשניים-דהיישהמתושביעדיםשלושהוהןהילדה,גופת
דאוד".ג'בל"החוליםלביתהועברהבטרםהילדה,גופתתחילה

האירועים"נאמר:ובוסטרשנוב,אמנוןתא"להראשי,הצבאיהפרקליטאזשהיהלמימכתבהמוקדשיגרביוםבו

לדעתנוומצריכיםהמקובליםהירימנוהליחריגהעללכאורהמצביעיםדהיישהתושביידיעלשמתואריםכפי
הצורך".בעתלחקירהעדיםובהבאתבאיתורלסייענשמחבחקירה.מיידיתפתיחה

העדויות
מרכזיים:דבריםארבעהעלמלמדתוהשוואתםהצדדיםמשניהעדויותסקירת

במתרחש.תמימהצופההיתהאלאהאבנים,ביידויהשתתפהלאכלללבןאבורופיידהא.
למישהו.סכנהמהווההיאכילחשדמקוםאפילוהיהכשלאכלומרמאחור,נורתהלבןאבורופיידהב.

בניגודנעשהפלסטיקבכדוריהיריכיבבירורעולההיורה,יצהרי,סמלשלעדותולרבותהחיילים,מעדויותג.

המחייבות.לפקודות
מהירי.כתוצאהנהרגאדםכיידעושלאכשאמרושיקרוהחייליםד.

מאחודונורתהבמתרחשתמימהצופההיתהרופיידה
ולתוצאותיו:ליריראייהעדישהיוהפלסטיניםעדויותתחילה
רוצההיאכיליוסיפרהלביתיהגיעהרופיידה..."דהיישה:הפליטיםמחנהילידתהאירוע,ביום15בתמ"ד,ראידה
בחוריםוראיתיצבאישכיהבחנוההר...שללכיווןרופיידהעםיחדיצאתיאדהם.הקטןאחיהאתולחפשלצאת



במרחקשהיוהחייליםחזרה.לביתנולהגיעורופיידהאנירציתיבעיה.ישכיהבנתיהמחנה.לכיווןרציםצעירים

אנינופלת.אותהראיתיפתאוםלפני.היתהרופיידהמאחורי.היהוהירירצתיאנילירות.התחילומטרכשלושים

לרוץהמשכתיאניהשמאלי.במותניששפשפהמירייהנפגעתיכןגםאנימהירי.נפגעההיאכיהבנתילאהמשכתי.

רופיידה...".אתיותרראיתיולא

מאחור.בוצעהרפיידהנפגעהשממנההירייהכיאסעד,ד"רשלהדו"חאתתואמתמ"דראידהשלעדותה
מותהלאחרמיידשצולמוהקנדית,סי-בי-סיחברתשלוידאוובסרטבתמונותגםמצויאסעדד"רשללעדותוחיזוק

רוסקו-הכדוריצאשדרכוהאזור-העינייםוארובותהאףעצמותהמרוסקים.פניהנראיםובהןרופיידה,של

הכדוד.על-ידיכלילכמעט

שקדםהאבניםליידויבנוגעונחקרההאזרחי,מהמינהלכמאלקפטן""בידיראידהנעצרההאירועלאחרכשבוע

האירועעלולארופיידהעלנשאלתילאהחקירהבמהלך"למוקד,מסרהשהיאכפיואולם,רופיידה.שללמותה

נורתה".שבו

בשעותהאירועשביוםדהיישה,הפליטיםמחנהתושבא"ע,מוחמדשלמעדותוללמודאפשרהיריבוצעכיצד

ויורההכוונותדרךצלףכמובנשקומכווןהחייליםאחדאתראיתי..."אלאחרס":הר"המכונהבאיזורהיההבוקר

שהילדהשוניםמאנשיםשמעתישעהכחצילאחרהירי.בעתאלאחרסהרלכיווןנשקואתכיווןהיורהיריות.מספר

במקום".מתהושהיאאלאחרסבהרחייליםמירינהרגהלבןאבורופיידה

לפקודותבניגודבוצעהירי

פלסטיק:כדורייריפקודותעליצהריסמלעברמהותיותנקודותבשלושלפחות

ירהלאיצהריסמלאזהרה.לשם-חיבכדורבאווירירייבוצעהפלסטיקכדוריירילפניכימחייבותההוראותא.

אזהרהיריקדםלאהפלסטיקכדורליריכיהוא,גםהעידאיתושהיהדרורסמ"רפלסטיק.כדורשירהלפניבאוויר
באוויר.

עלגבוההבסבירותמצביעותהעובדותבלבד.לברךמתחתפגיעהלשםהנשקאתלכווןישקובעות,הפקודותב.

העליון.הגוףלפלגאלאלרגליים,כווןלאשהנשקכך,

מתחתלפגיעההנשקאתלכווןאחרות)נסיבותאוהשטחתנאיבשל(ניתןלאאםכיעוד,קובעותהפקודותג.

לא-הילדותלביןבינוהגבהיםוהפרשיהמרחקבשל-השטחתנאישאכןלמרותכלל.לירותאסור-לברך
ירה.הואלברך,מתחתלפגיעהלכווןיצהרידרורלסמלאיפשרו

מופנההיהכשגבהכלומרמאחור,נורתההיאכימלמדלבןאבורופיידהשלבראשההירייהפצעאלה,כלעלנוסף
לגביו.איוםכלהיוותהלאוהיאליורה

הרוגעלידעושלאכשאמרושיקרוהחיילים
היהזהפגיעה,שוםזיהיתילא"ציין,עצמווהיורהמהירי,נפגעיםראולאכיהעידו,במצ"חשנחקרוהחיילים
שליהביתאתהשבאב''שעזבולאחר..."כיהעידתחילה,הילדהגופתהובאהשלביתוע"א,מחמודאךמרחוק".

ביתי.לחצרנכנסושלושהחיילים.שלקבוצההגיעהמותה]אתרופאקבעשבוהחוליםלביתרופיידהאתולקחו[

הביקורכלומר,האיזור".אתועזבוהדםאחריעקבוהםההר...באיזורהרבהדםעלאותישאלמהחייליםאחד

והםנפגע,אדםכילהניחיסודהיהלחייליםמקריים:היולאהדםסימניאחריוההתחקותע"אמחמודשלבביתו
לכך.התכחשובחקירהכן,פיעלאףזאת.לבררניסו

ומסקנותיהמצ"חחקירת

בענייןלסייעהמוקדהצעתאףועלהמחנה,תושביהפלסטיניםמביןעדיםלאתרלנסותטרחהלאמצ"חבאמור,



בידיהיההמחנהתושבישלעדויותיהםבלאגםאךאחר.גורםמכלאוממצ"חכזופנייהכלאליוהיתהלאזה,
שירההפלסטיקקליעזההיההנראהככלוכיכדין,שלאיריביצעיצהריסמלכילקבוע,כדיחומרוהותרדימצ"ח
לבן.אבורופיידהשללמותהשגרם

להעלותניסולאגםהםיצהרי,דרורסמלהיורה,כוללהחיילים,שלבעדויותיהםהסתפקושהחוקריםבלבדזולא
כדורימיריאדםנפגעהאומנםהשאלה:היהכללבדקושלאהדבריםאחדאלו.מעדויותשהתבקשושאלות

ילדותראולאכיהחייליםבעדויותהסתפקוהחוקריםהנפגע.ומיהוספק,היהלאקיומועצםשלגביהפלסטיק,

שדבראףעלהילדה.שלמותהלביןהשונים,בשלביוהירי,ביןשהואסיבתיקשרכללבססניסוולאנערות,או
ידועהיהכבר-דהיישהבמחנההללוהאירועיםהתרחשושבהםשעותובאותןיוםבאותו-הילדהשלמותה

הלא-חוקיהיריביןקשרהיהאםלבררניסולאהםלחם,ביתמושלשלמעדותובבירורעולהוהדברמצ"ח,לחוקרי

אילןסרןכותביםבצבא",מחייבותהוראותקיוםאי"ועניינוב-79.7.89שיצאהחקירה,סיכוםבדו"חמותה.לבין
במקום".צה"לפעילותלביןהמקומית...מותביןקשרכלנמצאלא"יוסי:וסג"מ

ד"רנתןכברהאירועאחריימים9כאמור,מספקת.בלתיהיתהבסביבההחוליםבבתימצ"חשערכההבדיקהגם

עםדיברולאהחולים,לביתהגיעולאמצ"חחוקריהילדה.גופתעלראשוןדו"חדאוד"ג'בל"החוליםמביתאסעד
נמסרלאהחוליםבבתישנעשתהבבדיקה"כילחם,ביתמשל"טמפקדן,---[סא"לשלבדבריווהסתפקואסעדד"ר
בראש".פגועהשוםאוהרוגהשוםהגיעהכי

העיד,לחם,ביתמושל,]---[סא"לאותה.שבדקהמבליהחיילים,גרסתאתמצ"חקיבלהבגופההטיפולבענייןגם

ורופארופא,ע"ינבדקהלאחולים,לביתהגיעהלאבתומהאבא,שהבנתימהו"לפיהילדה,שלאביהאתפגשכי

ראייה,עדהאבהיהלאסא"לאותוגרסתלפיגםולמעשהזאת,שאמרמכחיששהאבאלאמותה".אתקבעלא

הפליטיםבמחנהשנהרגהשטועניםהנערהשלהאירועלגבי"דבריו:ויעידומכן,לאחרשקרהלמהולאלפציעהלא

פגשנוהמוות...נסיבותאתבאמצעותהולבררלמשפחהלנסועהמינהלמראשפניההתקבלהב-17.4.89דהיישה

בזמןולאהפציעהאחריולאהפציעהבזמןלאאותה,ראהלאכיטעןהואלבן...אבוחליל-הנערהאביאת

במקום".שעברושמועותששמעבלבדשמיעהעדהיההאבאהקבורה...

שמיעה,עדהיההסא"לשכן-כפולהשמיעהבעדותמדוברכיהסא"ל,מדבריברורהיהמצ"חשלחוקריפיעלאף

קבעוזאתלמרותהאב.אתחקרולאהם-הגופהופינויהיריבעתנכחשלאהאב,שלשמיעהלעדותלכאורה,

השבאבע"יונקברההחולים,לביתבדרךנקברהשנהרגההמקומיתכיהובררבחקירתנו"כי:יוסיוסג"מאילןסרן
מותה".אתקבערפואישגורםומבלירופאע"ישנבדקהבלאאותה,שפינו

-יצהרידרורסמל(ומס'מעורב"כידוד,ורס"ןיוסיסג"ממצייניםהאירועעלמצ"חשלמוקדםבדו"חכבר

הפלסטיקכדוריירילפניחיכדורלירותמבליסדרהפרותבעתמתפרעיםלעברפלסטיקכדורישניירההמוקד)

לכאורהעברהמוקד)-יצהרי(דרורסמלכיקובעיםהשנייםבפקודות".כמתחייבהרגליםלכיווןשירהומבלי
בצבא".המחייבותהוראותקיוםאי"שעניינהו"טשתה-1955,הצבאי,השיפוטלחוק133סעיףפיעלעבירה

פגיעה.זוהתהלאאךהמתפרעיםלעברפלסטיקכדורישניירה"יצהריסמלכינקבע,החקירהסיכוםבדו"חגם

יריבנושאמהפקודותחרגובכךהרגליים,לכיווןירהולאהפלסטיקכדוריירילפניבאוירחיכדורירהלאהחייל
פלסטיק".

מדרמחוזפרקליטותדעתת11ח
פרקליטתדולב,רחלסא"לנתנהוו.98.9-בומרכז,פיקודצבאיתלפרקליטותהועברזובפרשהמצ"חחקירתתיק

נאמרשבהןומהמוקד,בצלם""מארגוןפניותאליההגיעוזודעתחוותכתבהבטרםעליו.דעתהחוותאתמרכז,
וסא"להחקירה,השלמתלשםלמצ"חהתיקהוחזרלאכןפיעלאףנחקרו.לאלבןאבורופיידהשלמשפחתהבניכי

בהסתמךאיפואניתנההדעתחוותהילדה.אביעםדיברכילחםביתמושלשלבעדותוהסתפקהכימעידהדולב

בתיק.שהיווהלקוייםהחסריםהנתוניםעל

חוקיבלתישימוששלעבירה"לכאורהעבריצהרישסמלמלמדות,העדויותכילמסקנה,הגיעהדולבסא"לגם

ויריהפלסטיק,ירילפניהמתפרעים,להזהרתבאוירירימחייבותפלסטיק...בקליעיהשמושהוראותשכן,בנשק...



אחרות)נסיבותאוהשטחתנאיבשל(ניתןאיןבומקום"כן,עליתרזה".אזהרהליריתחליףמשמשאינוגומי

המוקד).-במקורההדגשה(לירות"איןלברךמתחתלפגיעהנשקלכוון

ההחלטהמשמעתי.לדיןולאצבאידיןביתבפנילאלדין,להעמידושלאדולבסא"להחליטהאלה,דבריםלמרות

הדיןבענייןההחלטהאיש".נפגעלאהנראהככלשלוהיריש"מןמכךנבעהצבאידיןביתבפנילהעמידושלא

אי-אפשרזותקופהולאחרהמילואים,משירותשחרורומאזחודשיםמשלושהיותרשעברובכךנומקההמשמעתי

לדין.להעמידו

כדבריה,לסגור,הורתההחקירהתיקאתהדין.אתמלמצותרחוקהיהבתיקשהטיפולחשהדולבסא"לכיניכר,

טעותו,עלבחומרהלוויעיראליואותויזמןיצהריסמלשלהגדודמפקדכיהמליצהואףרבים",היסוסיםלאחר"
לדין".להעמידושלאכבד,בלבזו,דעתבחוותנימוקיאתלוויסביר"

שהתגלובעבירותלטיפולאחרותמשפטיותאפשרויות

סמלשללהעמדתולגרוםדולבסא"ליכלהלעיל,שצוינוהליקוייםכלחרףלפניה,שהיוהנתוניםבמכלולבהתחשב

הוראותאי-קיום"כאמורשעניינההצבאי,השיפוטלחוק133סעיףלפיהאחתעבירות:שתיבגיןלדיןיצהרידרור

שימוש"שעניינהחוק,לאותו85סעיףלפיוהאחרתמאסר;שנתהואבגינההמקסימליוהעונשבצבא"המחייבות

מאסר.שנותשלושהואבגינההמקסימליוהעונשבנשק",חוקיבלתי

יותרשעברוהעובדהאזכיצבאי,דיןביתבפנילדיןיצהריסמלאתלהעמידדולבסא"להחליטהאילוועוד,זאת

להעמידהיהאפשרבצבאהמחייבותהוראותאי-מילוישלהעבירהלגבימשנה.אינהשוחרר,מאזחודשיםמשלושה

להעמידוהיהאפשרבנשקחוקיבלתישימוששלהעבירהולגבישחרורו,מיוםשנהחציבתוךלדיןיצהריסמלאת

פרקלפניהעמדכיברורב-11.9.89,כתבהזהבענייןשלההדו"חשאתהיותהעבירה.אתשעברמיוםשנהעדלדין

השנייה.העבירהלגביחודשים7ועודהראשונה,העבירהלגביכחודששלזמן

הביטחוןשרתגובת
שלמותהחקירתבגורלעלהמהלבררבבקשהרבין,יצחקדאו,הביטחוןשראלצבןיאירח"כפנהב-29.5.89

וכןפלסטינים,ראייהומעדיהמשפחהמבניעדויותנגבוהאםלדעת,צבןח"כביקשהשארביןלבן.אבורופיידה

האשמה.ובאיזואישוםכתבהוגשהאם

אחד"השאר:ביןבה,נאמרב-15.3.90.הגיעההראשי,הצבאיהתובעתשובתעלשהסתמכההביטחון,שרתגובת

פגעאלהמקליעיםאחדכינראה,הרלוונטיות.המבצעיותמההוראותסטהאךפלסטיק,כדורישניירההמפקדים

לדין,היורהאתלהעמידאיןמדועמרכז,פרקליטתדולב,סא"לשלמניעיהמוסבריםבמכתבלמותה".וגרםבמנוחה

חייםסכנתאףעלהמוקד)-יצהרילסמל(ההערהעלהורתההפרקליטהכייודגש,"מוסיף:הביטחוןשראך

לכוח".שנשקפה

החדשההגרסה-החקירהממצאי
החקירהממצאיאתלקבלבבקשההראשיהצבאיהתובעלמשרדהמוקדפנהב-27.3.90,מכן,לאחראחדיםימים

לבן.אבורופיידהשלמותהבענין
כילטענהבחקירהתימוכיןכלנמצאולא"כיהראשי,הצבריהתובעסגניתאזרון,עינתרס"ןהשיבהב-18.4.90

בראשה".פלסטיקכדורמפגיעתכתוצאהנהרגההנערה

סטההיורהכיצבן,יאירלח"כהביטחוןשרתשובתעלהסתמכותתוךב-29.7.90,רוןלרס"ןהשיבהמוקד

התבקשהזהנתוןעלבהתבססרופיידה.שללמותהגרםמהםאחדכישנראהפלסטיק,כדוריירימהוראות
הביטחון,שרדברילביןפלסטיק,מקליענהרגהלאהילדהכיטענתה,ביןהסתירהאתלהסביררוןרס"ן



אתשבדקאסעדד"רשלהדו"חצורףלמכתברון.רס"ןעלהממונההראשי,הצבאיהתובעתשובתעלשהסתמך
הגופה.
המוקד)-צבןלח"כהביטחוןשרשל(התשובהבניסוחטעותנפלההצערלמרבה"כיב-26.8.90,השיבהרוןרס"ן

מדו"חכלילהתעלמהבתשובתההמוות".אירועלביןהנזכרהחיילשלהיריביןקשרשישלהביןהיהניתןוממנה
הגופה.עלהממצאיםבדברדאוד"ג'בל"החוליםבית

בענייןהביטחוןשרללשכתשנשלחהחדשהנוסח""כיבו,נאמרהשארביןמ-12.9.90.במכתבכךעלהגיבהמוקד
שקלהההרוגהשמשפחתכיווןהחקירה,בתיקלעייןהמוקדביקשזהבשלבהאירוע.לגביחדשהגרסהאלאאינוזה
מותה.בעקבותמשפטייםצעדיםלנקוטהאפשרותאת

החקירה?חומרלקבלתנחוץזמןהמ3
החקירה:תיקאתהמוקדקיבלמשנהיותרלאחררק
החקירה.בתיקעיוןלשםהמשפחה,מטעםכוחייפויאליהיעבירהמזקרכירוןרס"ןביקשהב-9.10.90'
הגיעהלאבתיק.שהצטברהראיותחומרכלאתלקבלהבקשהעלחזרוהמוקדהכוח,ייפויהועברב-14.11.90'
בטלפון.כןאחרינוספותפניותעללאגםרון,מרס"ןתגובהכל
הגיבה.לארוןרס"ןהראיות.חומרכלאתבמכתבודרשהמוקדחזרב-24.2.91'
הגיבה.לארוןרס"ןהראיות.חומרכלאתבמכתבודרשהמוקדחזרב-22.3.91'
תא"לדאז,לפצ"רהמוקדפנה-רוןלרס"ןהכוחייפוישהועברלאחרומעלהחודשיםכחמישה-ב-26.4.91'

מהפצ"ר.תשובהכלהתקבלהלאהראיות.חומרבקבלתיסייעשזהמנתעלשיף,אילן
הגיבה.לארוןרס"ןרון.לרס"ןופנההמוקדשבב-5.5.91"
הגיבה.לארוןרס"ןרון.לרס"ןופנההמוקדשבב-23.5.91'
מנהלתאזארד,נילילעו"דהמוקדפנה-רוןלרס"ןהכוחייפויהועברמאןחודשיםמ-7למעלה-ב-4.7.91*

בידו.שתסייעמנתעלהמדינה,בפרקליטותהבג"ציםמחלקת
לכן.קודםשיצונזרבחומר,לעיוןמועדהמוקדעםיתואםכירון,רס"ןהשיבהב-30.7.91"
מ-6.10.91.החללעיוןיעמודהחומרכיהראשי,הצבאיהתובעעוזרהורן,יובלסרןלמוקדהודיעב-11.9.91*

הפיצוייםדרישת
שלמותהבגיןפיצויותבעיו"שלאיזורהמשפטיליועץלבן,אבורופיידהשלהוריהבשםהמוקד,פנהב-19.1.94

נדחתה.התביעהכיב-2.1.95,הביטחוןבמשרדתובענותקמ"טהודיעודיוניםהתכתבויותאחריהילדה.

המשפטבביתפיצוייםתביעת
בירושליםהשלוםמשפטבביתפיצוייםתביעתוהוריה,לבןאבורופיידהשלעזבונהבשםהמוקד,הגישב-22.2.96

מנתשהיווהייסוריםהכאבועלהילדהשלחייהתוחלתקיצורעלהפיצויאתכוללזהסכוםש"ח.106,500סךעל
להוריה.שנגרמווהסבלהכאבועלואבל;קבורההוצאותעלשמתה;ועדשנורתהמהרגעחלקה

הביטחון.ומשרדצה"ליצהרי,דרורשלושה:היוזהסכוםלשלםהנתבעים
סמיד"רשלבתצהירווכןדהיישה,תושבימקרבלאירועראייהעדישלבעדויותיהםהשאר,ביןנתמכה,התביעה
מותה.אתוקבעהילדהגופתאתשבדקאסעד,

אבורופיידהשללהוריההנתבעיםשילמושבמסגרתופשרה,להסכםדיןפסקשלתוקףהמשפטביתנתןוב-1.3.97
ש"ח.40,000לבן



הוכחותאין-חקירהכשאין
עבדאללהרשידרוחישלפציעתו

המקדהתיאור
צומתבאיזורבמכונית,שכםשלידטובאסהכפרמןעבדאללהרשיךרוחינסעהצהריים,בשעות3.3.89,ביום

אתהחייליםאחדהריםלצומתהמכוניתכשהתקרבהוחיילת.חיילים9או8בטרמפיאדהעמדובצומתמכורה.
קיבלושםסמוך,צבאילבסיסעדבנסיעההמשיךהנהגעבדאללה.רשידרוחינפצעהירימןלעברה.וירהנשקו

הצלבאנשיעל-ידיהועברומשםבשכם,האזרחילמינהלצבאיבאמבולנסהוחשמכןלאחרראשונה.עזרההפצוע
אחריניתוחים.שלושהעברשבמהלכםיוםכ-90למשךאושפזהואבשכם.אלאיתיחאד""החוליםלביתהאדום

למיטה.מרותקהיהזובתקופהחודשים.שישהמשךבביתולנוחהרופאיםלוהורוהחוליםמביתשחרורו

התקצרהדגלוהשמאלית.בירךמרוסקשבךעבדאללהרשידלרוחינגרםלאורתופדיהמומחהשלדעתחוותפיעל
חיווההאורתופדכאבים.סובלוהפצוערגישהפציעהמקוםכךעלנוסףצולע.הואמכךוכתוצאהסנטימטרים,כב-3

האורטופדי.בתחוםלצמיתותנכות15%לונקבעוהפיך.בלתיהואזהמצבכידעתו,את

העדויות
אתמסרוהעדיםשלושתהמכונית.מנוסעישנייםעל-ידיוהןעצמו,הפצועעל-ידיהןלמוקדנמסרוהמקרהפרטי

חיילהיההיורהכיהעידוושלושתםבטרמפיאדה,שעמדוהחייליםמספראתהירי,התרחששבהםוהשעההמקום

20.כבן
והפצועהנהגשנחקרובעתכיעוד,מסרוהעדיםשלושתהפצוע.ומןהנהגמןעדויותנגבובשכםהאזרחיבמינהל

חיילים.בידיהמכוניתצולמה

חוקראינואיש
תת-אלוףדאו,הראשיהצבאיהפרקליטאלהמוקדבשםהרמןעליזהעו"דפנתההמקרה,לאחרכחודשב-6.4.89,"

מהלגביעדויותנגבובשכםהאזרחיבמינהלכיוציינההאירוע,פרטיאתהביאהבמכתבהסטרשנוב.אמנון
תוצאותיה.ומהחקירה,התקיימהאםלדעתביקשההיאשהתרחש.

פתיחתועדהאירועמיוםשחלףהרבהזמןעקבלצערנו,"דולב:רחלדאז,מרכזפרקליטתהשיבהב-2.8.89'
שלנסיבותיואתולברררציניתחקירהלבצעהיהניתןלא-אלמוניוביורהבטרמפיאדהשמדוברוכיווןהחקירה,

האלמוני".היורהאתלאתראוהמקרה,

ויעילהמהירהלחקירההאפשרותהוחמצה
הפצוע.טופלשםסמוך,צבאימחנהאלבנסיעההנהגהמשיךעבדאללהרשידרוחישנפצעלאחרמיידבאמור,
זמןפציעתודבראיפוא,נודע,האזרחילמינהלחולים.לביתומשםהאזרחי,למינהלרשידרוחיהועברמכןלאחר
לאתריהיהשאפשרמנתעללתמונה,מצ"חאתלהכניסכדידברנעשהלאזאת,למרותשאירעה.לאחרמאודקצר
בטרמפיאדה.המתיןעדייןעצמהשעהשבאותהייתכןאשרהיורה,את

צולמהאכןאםשימוש.כלנעשהלאהאזרחי,במינהלשנחקרוהמכונית,נוסעימעדויותשהתקבלבמידעגם
מבעדשחדרוהכדוריםגורושממנוהנשקסוגאףואוליהיריותכיווןבחקירתלסייעהצילומיםיכלוהמכונית,
כלשהי.לחקירהנוצלזהמידעגםכינראהלאאךעבדאללה.רשידברוחיופגעולדפנותיה



למעשהועדיםאףואוליהיורה,אתלאתרהיהשאפשרייתכןהאירוע,לאחרמיידהללוהנתוניםכלנבדקואילו
בטרמפיאדה.עתבאותהשעמדוהחייליםמבין

הוכחה"שאאיןמשוםלפיצוייםתביעהדוחההביטחוןמשרד
שהפצועהציעההיאהמקרה,נסיבותאתלברראפשרותאיןכימרכז,פרקליטתקבעהמ-2.8.89שבמכתבהאףעל'

היאלעניין,מרכזפרקליטותשלהתייחסותהתתבקשכאשרוכיושומרון,יהודהבאיזורתובענותלקמ"טיפנה
פציעתו.עקבלפצותותמליץ

תובענות.לקמ"טפיצוייםתביעתהפצוע,בשםמהמוקד,רוזנטלאנדרהעו"דהגישב-16.11.90'
נדחית.הפיצוייםתביעתכיב-25.7.91,רוזנטל,לעו"דתובענותקמ"טהודיעחודשיםמספרלאחררק'
כלאתאליושלחבו-14.8.91יהב,דודאלוף-משנההראשי,הצבאיהפרקליטסגןעםרוזנטלעו"דנפגשב-8.8.91'

נענה.לאהמכתבהמקרה.לגביהרלבנטיהחומר
יהב.לאל"מתזכורתרוזנטלעו"דשלחב-4.11.91'
הפרקליטבמפקדתהבינלאומיהדיןענףראשאזבן-ארי,אחזמאל"מב-11.12.91התקבלהזהבענייןתשובה'

שכן:עבדאללה,רשיךרוחיאתלפצותשלאהתליטהבימתוןמשרדכיבן-ארי,אל"ממצייןבמכתבוהראשי.הצבאי
עליו".דיווחלאעצמוהתובעואשררישום,אוהוכחהכללגביושאיןבמקרהמדובר..."

הפרשה.אתחקרלאאיששהריבכך,תימהואיןשאירע.מהלגביהוכחהשאיןהואזובקביעההיחידהנכוןהדבר

לאשהתובעלכךואשרהמכונית.נוסעינחקרושםבשכם,האזרחיבמינהללפחותקייםהיההוא-לרישוםאשר
הוכחההיווהרקלאהפציעה,לאחרמיידהאזרחילמינהלשהובאהפצוע,צינית:קביעהזו-המקרהעלדיווח
שהתרחש.מהלגביעדותומסרמכןלאחרנחקראףאלאנורה,שהואלכךחיה

האזרחיהמשפטבביתהפיצוייםתביעת

רשידרוחיבשםפיצוייםתביעתב-28.2.96המוקדהגישהביטחוןמשרדעל-ידיהפיצוייםתביעתדחייתעקב

בירושלים.השלוםמשפטלביתעבדאללה

שונותהוצאותובעתיד,בעברשכרהפסדיבגיןש"ח532,500בסךלפצותונדרשתוהיאישראל,מדינתהיאהנתבעת
וסבל.כאבוכןהפציעה,עקבשהוציא
ועומדת.תלוייהעדייןהתביעה



החוטקצהאתתפסולאאפילו
קרג'המונירשלפציעתו

המקרהתיאור
לתחנתבדרכוהיההואבחברון.ברחוב64,בןאזחלחול,תושבקרג'ה,מונירהלךבבוקר,11בשעה7.11.89,ביום

הפרותשלאירועשוםשעהבאותההיהלאברחובמזון.ובהןשקיותנשאבידיולביתו.לנסועכדילחלחול,המוניות
לעברוהמכווןצה"לחיילוראההסתובבהואברגלו.שפגעכדורים,צרורלעברונורהלפתעאבנים.יידויאוסדר
רגלי.בסיורשהיתהחיילים,6-5קטנה,חייליםמקבוצתחלקהיהבשנית,בולירותשאייםהחייל,רובהו.את
לתוכהקרג'האתלהכניסביקשונהגהבמקום,עצרהפרטיתמכוניתתנועה.איעלקרג'המונירנפלפציעתועקב

זה.מיריאישנפגעלאהמזללמרבהבה.פגעואשרנוספיםכדוריםכמהזורוהמכוניתאלחולים.לביתולקחתו
בחברון.עאליההחוליםלביתזובמכוניתהובהלקרג'המוניר

העדויות
ירוקות.כומתותחבשוהחייליםכיציין,למוקדבעדותוקרג'ה.מונירהפצוע,שלעדותועלמתבססהמקרהתיאור
תושבג'אבר,מסלםארחיםעבדרסמיהחולים,לביתאותושאסףהנהגנתןקרג'המונירשללעדותומהחיזוק
רבות.היושהןצייןאךנורו,יריותכמהזכרלאהואהירי.אתשמעאךקרג'ה,במונירירהמיראהלאהואחברון.
יריות5-4לעברהנורוהמכונית,אללהכניסוכדיאליומשניגשהתנועה.איעלקרג'המונירנופלכיצדראהגםהוא
האחורי.בחלקהבמכונית,שפגעו-

חוקראינואיש
סא"לדאז,מרכזלפרקליטתהרמןעליזהעו"דפנתהבמוקד,קרג'המונירשלתלונתוהגשתלאחרמיידב-7.12.89,'

האירוע.אתלחקורוביקשהדולב,רחל
אוכלהנ"להנקודותהבהרתלאחר"וציינה:שאירע,מהעלוהבהרותפרטיםדולבסא"לביקשהב-19.12.89"

התלונה".אתלחקורישוכיצדאםלשקול
נותרהמידעועוד.מצבועלרפואידו"חהפצוע,שלתצהירוכוללשביקשה,המידעדולבלסא"להועברב-23.2.90'

תגובה.בלא
דולב.רחלסא"לאתשהחליףפוליטיס,שלמהסא"לאלהמוקדמןתזכורתמכתבנשלחב-21.11.90'
ייבדק.הענייןכילמוקדהובטחובהפוליטיס,סא"לעםהמוקדשלפגישההתקיימהב-2.90~.24*
נענה.לאהמכתבבנושא.כלשהיהתקדמותהיתהאםלדעתהמוקדביקשב-31.1.91"
נענה.לאהמכתבפוליטיס.לסא"לופנההמוקדחזר19.3.91ב-"
בענייןלחקור"וכיצדאם"שתשקולדולבסא"לציינהבשעתוכיפוליטיס,לסא"לוהזכירהמוקדשבב-9.5.91י

המידע.קבלתלאחר
לעניין.רלבנטייםמסמכיםהמוקדהעבירשובמרכז,מפרקליטותטלפוניותפניותבעקבות1991,באוגוסט"
מאמצינוכללמרות..."קרג'ה:מונירשלפציעתובענייןהחקירהסגירתעלפוליטיססא"להודיעב-4.9.91'

האירוע,מעתרבזמןחלוףעקבזה,בשלבבידי.חרסהעליתיזאתבפנייהשנעשההטיפולגורלאחרלהתחקות
באירועהמעורביםהגורמיםאתכיוםלאתריהיהשניתןשהסיכוייםנראהשכןחקירהעללהורותשלאהחלטתי

ולבררלנסותהחלטתימקוםמכל"הוסיף:זאת,עםממילא".אפקטיביתתהאלאוהחקירהקלושיםהינםכנטען
כיוםניתןובאםלאואםהאירועבזירתסדרהפרותהיואםלבררכיוםניתןבאםהאפשר,במידתצה"ל,ברישומי



אשקולחקירהלפתיחתחוטקצהמתןשיאפשרופרטיםלקבלאצליחאםהאירוע.ביוםבשטחשפעלוכוחותלאתר
מחדש".עמדתי

בתלונתכםהמיוחל.החוטקצהלמציאתהוביללאשערכתיהבירור..."למוקד:פוליטיססא"להודיעב-6.12.91*
מתבררתקופהמאותההרישומיםלפיברם,ירוקות.כומתותשחבשוחייליםעלדובר7.12.89מיוםהמקורית

בפנייתכם.הנטעןאתשביצעוחייליםלאתרסיכויאיןכזה,במצבשחורות.כומתותהחובשיםחייליםפעלושבשטח

באיזורתעסוקהביצעושלאכוחותע"יבוצעשהיריאפשרותלפסולאיןחיילים,ע"יבוצעהדברואכןבמידה,

פתיחתעלכיוםמורהאינני"פוליטיס:סא"לסיכםשכך,כיווןוכד"'.במקוםבאקראישעברוחייליםכגון:האירוע,

בה".הטיפולתםומבחינתידנן,בתלונהחקירה

עדותוצורפהשאליהםמכתבים,ובשורתפוליטיס,סא"לשלהחלטתועםהשליםלאמהמוקדרוזנטלאנדרהעו"ד"

לחקירה.שובייפתחהתיקכידרשהמכונית,נהגשל
עומדת.בעינהלחקורשלאהחלטתוכילמוקד,פוליטיססא"להודיעב-28.5.92"
בפרשה.חקירהתיערךכימהמוקד,חוריבאדרהעו"דדרשהב-5.8.92'
השתנתה.לאעמדתוכילמוקד,פוליטיססא"להודיעב-23.11.92*

שהתגלובעבירותלטיפולאחרותמשפטיותאפשרויות
אךקרג'ה.במונירירהומיב-7.11.89,בחברוןאירעמהלגלותהיתהעשויההעובדותשלמהירהחקירה

המוקדתלונתהאמת.אתולבררלחקורניסיוןשוםעשהלאמרכזבפרקליטותאישכיברורהענייניםמהשתלשלות

האירוע,לאחרומחצהחודשיםכשלושה1990,פברוארבסוףוכברהאירוע,לאחרחודשמרכזלפרקליטותהועברה

לנסותהיהאפשררב,זמןחלףשטרםכיווןזה,בשלבהמוקד.להשסיפקהנתוניםכלמרכזפרקליטתבידיהיו

כתשעה-שנהאותהנובמברבחודשבעדן:מדברותשהעובדותאלאיום.באותובעירהיוכוחותאילולאתר

ותשעהשנה1991,באוגוסטלמעשה,דבר.נבדקלאעדיין-מרכזלפרקליטותהחומרשהועבראחריחודשים

לאבעצםאזשעדכךעלהמלמדצעדמהמוקד,מסמכיםוביקשההפרקליטותשבהעדייןהאירוע,לאחרחודשים

דבר.נעשה
הרבהזמןלמרותלאתר,ניתןאםיבררכילמוקד,פוליטיס,שלמהסא"למרכז,פרקליטהבטיחאמנםב-4.9.91

ואיןבפרקליטות,נעוצההאירוע,מאזרבזמןשחלףלכךהאשמההאירוע.ביוםבחברוןשפעלוהכוחותאתשחלף,

החקירה.תיקלסגירתכתירוץבכךלהשתמשיכולההיא
עלהיומהשטחהדיווחיםואילוירוקות,כומתותחובשיחייליםאלהשהיוהתלונןהמוקדכיטעןפוליטיססא"ל

אםגםבמקומה.אינהזוטענההחיילים.אתלאתרסיכויאיןכטענתו,לכך,אישחורות;כומתותחובשיחיילים

לאופצועזקןשאדםלהניחאפשרהכלככלותואחרי-שחורותכומתותחובשיחייליםאלההיושאמנםנניח

יום,באותובחברוןהיוכוחותאילובשאלה,חקירההתבקשהזאתבכל-המדויקהצבעאתזכר,לאואוליהבחין,

נפתחה.לאכללכזוחקירהאךיהיה.אשרכומתתםצבעיהיה

תעסוקהביצעושלאכוחותע"יבוצעשהיריאפשרותלפסולאין"כי:פוליטיססא"לאומרדבריובהמשךועוד.זאת

שהיוהכוחותזהותלגביבירורנערךלאזאת,עםוכד"'.במקוםבאקראישעברוחייליםכגון:האירוע,באיזור

מבצעית.בתעסוקהשלאוביןמבצעיתבתעסוקהביןיום,באותובחברון

הפיצוייםדרישת

למשרדב-8.7.93חוריבאדרהעו"דפנתהנענו,לאהיורהאתולאתרהפרשהאתלחקורהמוקדדרישותשכלאחרי

ועלוהסבל,הכאבעלהירי,עקבלושנגרמוהפציעותעלש"ח25,000בסךיפוצהקרג'המונירכיותבעההביטחון,

ובירדן.המערביתבגדהשונים,חוליםבבתיהתרפאותלשםשהוציאההוצאות

כיחורי,באדרהלעו"דאיצקוביץלוראןעו"דכתבבו-21.8.94לאירוע,החייליםמאחריותהתנערהביטחוןמשרד



אולי"והוסיף:כלשהו.מירינגרםהנזקכימעידיםאינםקרג'המונירשלבעניינושהעבירההרפואייםהמסמכים

בלבד.ש"ת2,000שלפיצויהציעלבסוףמאבן?"נפצע

ש"ח.12,000שלבסכוםקרג'המוניראתיפצההביטחוןמשרדכי1996,ביוניהוסכםממושךומתןמשאלאחר



וזוכה-פצעלהוראות,בניגודירההיורה
-סבאתיןסבאתשלפציעתה

המקרהתיאור
נתקלוהםחוטאן,בכפרבסיורנוספים,חייליםשלושהעםיחדגיגי,בןדודמילואים)(סמלהיהנאשרב-7.9.89,
האבנים.אתולפנותלצאתבהןלנוסעיםוהורובמקום,שנסעומכוניותעצרוהחייליםהכפר.במרכזאבניםבמחסום
לאחור,ונסעגיגיבןסמלשללהוראתוצייתלאסבאתין,מוחמדהנהג,סבאתין.משפחתבנינסעוהמכוניותבאחת
אתכיווןברך,גיגיבןכרעאזעצר.לאהואאךלעצור,לסבאתיןקראהמכונית,אחרירץגיגיבןאיטית.בנסיעה
שלאשתוסבאתין,סבאתנפגעהמהיריכיהתברר,מכןלאחרנעצרה.המכוניתהמכונית.גלגלילעברוירהרובהו,
נותרההפגיעהמןכתוצאההימנית.ובריאהמהמעייםבחלקהימנית,בכליהשלה,השדרהבעמודפגעוהיריותהנהג.
שמצבהסיכויאיןרפואית,דעתחוותלפיצרכיה.עלשולטתאינהוהיאומטהממותניהמשותקתסבאתיןסבאח
אי-פעם.ישתפר

המשפטיההליך
לדיןההעמדה

הגיעהחקירהתיקכילמוקד,מסרהמרכזפרקליטתשלסגניתהאךהמוקד,בידימצויאינוזובפרשההחקירהתיק

ב-20.5.90.הוגשבנשקחוקיבלתישימושבאשמתגיגיבןדודסמלנגדאישוםכתבב-19.3.90.מרכזלפרקליטות

הודתההפרקליטהסגניתשגםדברהעונשין,חוקלפיפציעהעבירתבביצועגיגיבןאתלהאשיםהיהאפשרלמעשה,

לעומתמאסר.שנותששהואבגינההמרבישהעונשעבירהמחמירות,בנסיבותופציעהחבלהשלבעבירהאובו,

מאסר.שנותשלושרקהואהצבאיתהעבירהבגיןהמרביהעונשזאת,

השפיטה

ב-26.9.90.ניתןמרכז,מחוזשלהצבאיהדיןביתהראשונה,הערכאהשלהדיןפסק

לביןאיטית,בנסיעההאבניםממחסוםלאחורנסעכישטעןסבאתין,מוחמדשלעדותוביןסתירהשהיתהבמקום

אחר.חיילשלבעדותושנתמכהסבאתין,שלעדותואתהמחוזיהדיןביתהעדיףמהר,נסעשסבאתיןהנאשם,עדות
הוראותלחייליםשחולקואףעלכיהתברר,החקירה:ממצאיעקבשהתעוררהבשאלההדיןביתהתמקדשכך,כיוון

בע"פהוראותהמפקדיםלהםנתנו-בחוסאןשהיהזהמעיןבמצבבאשפתיחההתירושלא-בכתבבאשפתיחה

באשהפתיחהבהוראותכיעלה,אחריםחייליםשלומעדויותיהםגיגיבןשלמעדותושבכתב.ההוראותאתשסתרו

היהמנוסעיהמישהוכילהניחשסבירמכוניתכלומרחשוד",רכבב"כלימדוברהיהכאשררקיריהותרשבכתב

תידרכוזאתלעומתכאלה.פשעאופיגועלבצעבדרכונמצאהואכיאואחר,חמורבפשעאוחבלניבפיגועמעורב

פעלכיטען,גיגיבןאלה.בנסיבותשלאגםעוצרת,שאינהמכוניתעלגםבאשלפתוחחייליהםאתהמפקדים

מפשע.חףהואולכןמפקדיו,להוראותבהתאם

ההרשעה
יריבמפורשאסרוהשארשביןבאש,הפתיחהלהוראותבניגודפעלגיגיבןכיוקבע,זוטענהקיבללאהדיןבית

ונמלט.לעצורלדרישהמסרבואשראחר,חמורפשעאוחבלניפיגועשלבהקשרחשוד""בגדרשאינואדם,על

בחוק"יסודונעדרתפסולההדרכה"היוהןכיהמחוזי,הדיןביתקבעבשטח,המפקדיםשלהסותרותלהוראותאשר

העבירהאתשביצעכיווןמעונשפטורהואכישמשמעותהצידוק","טענתלועומדתכיגיגי,בןטענתאתדחהוכן

ממפקדיו.שקיבלהוראהעקב



לשאלתהדיןביתהגיעכאשראךבנשק.חוקיבלתישימוששלעבירותבשתיגיגיבןדודסמלהורשעאלהכלבשל
ההוראותביןהסתירהעקבשנוצרבאשהפתיחהלהוראותביחסלעירפולקורבןהיהשהואבנימוקעמוהקלהעונש,

שנים.עשרותכברמבצעשהואהמילואיםשירותבעונשולהקלהכנימוקנזכרעודבשטח.הפקודותלביןהכתובות

מיוםשנתייםבמשךעבירהאותהיעבוראםחודשים,שלושהשלתנאיעלמאסרעונשעליוהוטלדברשלבסופו

הדין.פסק

הזיכוי

הסניגוריה,טענותאתקיבללערעוריםהצבאיהדיןביתזה.דיןפסקעלעירערוהסניגוריהוהןהתביעההן
אשמה.מכלגיגיבןאתזיכהבו-7.3.91
פסולותלנורמותבדיעבדלגיטימציהמתןשלמגמהעלמלמדיםלזיכוי,לערעוריםהצבאיהדיןביתשלנימוקיו

תדרוכיאםספקשאמנםהאחת,כאלו:נורמותעלידיואתהדיןביתסמךמרכזיותנקודותבשתיבשטח.שהשתרשו

להוראות.לצייתגיגיבןעלהיתהחובהולכןבעליל,חוקייםבלתיהיולאהםאךחוקיים,היובשטחהמפקדים
צעדיםנגדםיינקטובע"פ,התדריךלפיינהגולאשאםלחייליםהבהירוהמפקדיםכיעדויות,והותרדישהיוהשנייה,

גיגי.בןשלהצידוקטענתאתלקבלסיבההדיןביתראהבכךמשמעתיים;

לעומתלכתהרחיקזאת,עםהמצב.עירפולשלקורבןגיגיבבןראהלערעוריםהצבאיהדיןביתגםאחרות,במילים
אשמה.מכלאותווזיכההמחוזי,הדיןבית

הצבאיתהפרקליטותעלביקורתמותחלערעוריםהדיןבית

שבהןהראשונההצבאית.לפרקליטותהערותשתיהשופטיםהעירולערעוריםהצבאיהדיןביתשלדינופסקנשולי

לדרושלנכוןמצאהלאשהפרקליטותולכךהאירוע,בנסיבותמצ"חשערכהוהרשלניתהחסרהלחקירהנוגעת
בעדם:מדבריםהשופטיםדברייותר.מעמיקהחקירה

החקירה.נוהלהשבוהלקויהאופןלגביתמיהותמעוררקמא...דיןלביתשהוצגהראיותבחומרהעיון..."

בה.שפגעהקליעלהימצאבקשרסבטין,וטופלהאושפזהשבוהחוליםבביתבדיקהכלנערכהלאכך,

משמע,יציאה.פתתנמצאולאכדור,שלכניסהפצעשנמצאמפורשותנקבעהרפואישבדו"חלמרותזה

לערוךהיהאפשרכזהקליענמצאאילובניתוח.הנראה,ככלוהוצא,הנפגעת,שלבגופהנשארהכדור
אתולבחוןשנפגעהרכבאתלבדוקניסיוןנערךלאנורה.הואשממנולנשקולהשוותובליסטיתבדיקה

-כזהתרשיםהאירוע.זירתשלתרשיםנערךלאהנחוצות.המסקנותאתמכךולהסיקהפגיעה,מקום

עשויהיהבתרשיםעיוןהנפגע.הרכבשלומיקומוהאבניםזורקימיקוםאתכוללהיה-נערךאילו

ביקשהלאהצבאיתהתביעהצדיה.בליברכב,לפגועעלולהיהבכלל,אםהחיילים,מביןמילקבועלסייע

קמצ"ר,לבתשומתאתלכךמפניםהננולקחים.מכךלהפיקהראוימןהנ"ל.בנקודותחקירההשלמת

הראשי".הצבאיוהתובעמצ"חמפקד

ועיקרההראשי,הצבאיהפרקליטאלאותהמפניםהשופטיםהשין-גימל".תסמונת"עםמתמודדתהשנייהההערה

עלשבחיםמהםקיבלאףהאירועלאחרשנערךובתחקירמפקדיו,לושנתנוהוראותלפיפעלהחיילהריזה:הוא

ליפולצריכהאינהבמעלה",הראשונהאפילואולי-הראשונההאחריות"השופטים,אומריםשכך,כיווןהתנהגותו.

בפניהשוויוןעקרוןאתמשרתתאיננההדיןאתהמוקד)-גיגימבן(ממנורקלתבועו"ההחלטהדווקא,כתפיועל
בגיןהמפקדיםאתגםלדיןלהעמידמקוםהיהכיבמפורש,כמעטנאמרהראשיהצבאילפרקליטכלומר,החוק".

חוקיותלאפקודותבשללדיןמפקדשוםהועמדלאהמוקד,ידיעתלמיטבלחייליהם.שנתנוהלא-חוקיותהפקודות

אלו.
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אשמיםאין-ממצאיםאין-חקירהבאין
מלאמהואילהאםאלרחמןעבדאיהשלפציעתן

המקרהתיאור
שבכפרמידעבשלטולכרם,שבנפתבידיאלכפרחייליםובוצה"לשלג'יפנכנסהצהרייםאחרבשעותב-8.9.93

רעוליראוכאשררבים.בילדיםמוקפיםהיוהפניםרעוליהבתים.קירותעלסיסמאותשמצייריםפניםרעוליישנם
שתינפגעוהכדוריםמןחיה.באשירוהמרדףובמהלךאחריהם,רדפוהחייליםלהימלט.החלוהחיילים,אתהפנים
וחצי.ששבתאזסלאמה,ואילהםוחצי,חמשבתאזאלרחמן,עבדאיהביתן:בחצרששהוילדות
היארב.דםשאיבדהלאחרבשכםאלאיתיחאד""החוליםלביתוהגיעהכדורים,מפגיעותירכיהבשתינפגעהאיה

צלקותנותרוירכיהבשתיימים.חודשלמשךהחוליםבביתואושפזהבירך,הראשיבעורקקרעאיחוילשםנותחה
10%.בשיעורלצמיתותנכותלהקבעאורתופדרופאהירי.עקבגדולות
חולים.בביתשבועמשךואושפזהטופלההיאבירך.היאגםנפגעהאילהאם

העדויות
היריותאתשירההואדודסמ"רגוטמן.רואיוסגןחובש,דוד,סמ"רהיולכפרשנכנסבג'יפשהיוהחייליםשני

סגןהעידוהירי,לנסיבותאשרגוטמן.סגןשלמעדותווהןמעדותו-שלוהןעולההדברהילדות.שתינפצעושמהן
פנים.רעוליאחרימרדףבמהלךהיההדברכידוד,וסמ"רגוטמן
ליזכורלא"גוטמן:סגןכךעלומעידסמטה,תוךאלנעשההילדותלפציעתגרםואשרדודסמ"רשביצעהירי

בדיוקזוכרלאאנישירה...לפניהמוקד)-היריבעתהשנייםעמדושבה(זובצומתחשודמעצרנוהלביצעשדוד

דודשלמהירינפגעוהילדותלדעתי,בלאגן...במקוםהיהלא.אובסמטהשהיופניםהרעוליאתראיתיבכללאם
בהן".לפגועכוונהכללדודהיתהלאהסמטה.לתוךירההואכאשרבטעות,

מעטלאהיוהתקריתשבתחילתבכךבהתחשבבה.נמצאמילוודאבלאהסמטה,תוךאלירהדודסמ"רכלומר,
הפניםלרעוליפרטכיבחשבון,להביאהיורהעלהיהגוטמן,סגןוהןדודסמ"רהןהעידוכךועלברחוב,ילדים

ועלעת,באותהתקפותשהיולהוראותהירימנוגדבכךילדים.גםובהםנוספים,אנשיםבסביבהלהיותעשויים
הפתיחההאירוע...נסיבותבכלבהתחשבבנשק,להשתמשהראוימןהאםובזהירותבאחריותלשקוליש"פיהן:

המוקד).-שלנוההדגשות(הבחנה"ללאלירותאיןמזוהים.חשודיםאותוקפיםלעבררקמותרתחיהבאש
שהתרחשאתשבדקמשנה,אלוףבדרגתקציןהחטיבה,מפקדהעידכךועלאחרות,להוראותבניגודגםהיהזהירי

למעטלחלוטיןתקיןהיהבידיאלכפרהגיעושלשמםהפניםרעולילעברהחייליםשלהירי"יום:באותובבידיא
שנועדיריבעתבניוונן.שהמשיכומכדוריםהילדותנפגעושממנההיודהראהלאאותהמפגעחומתשלהנקודה
חיים".סכנתישאםאפילונוספיםגורמיםשישבעתלירותולאנקיהמפגעחומתעללהקפידישפניםרעולילעצור

באש.הפתיחההוראותאתרימילאלאדודשסמ"רלמסקנה,הגיעהחטיבהמפקדגםכלומר,

לתקורנחפזתאינהמצ"ח
מהירי.נפגעוילדותשתיכילהםנודעהירילאחרשעהכחציכברכיעולה,גוטמןוסגןדודסמ"רשלמעדויותיהם

קבעואלהשנימשנה.אלוףבדרגתקציןהחטיבה,ומפקדאלוףסגןבדרגתקציןהגדוד,מפקדתיחקרוהאירועיםאת
דודשלבהתנהגותםליקוייםשוםהיולאכי-להוראותבניגודנהגושהחייליםלכךעריםהיושכאמורלמרות-

מצ"ח.אתמחייבתאינהזומסקנהוגוטמן.
ב-15.11.93.פוליטיס,שלמהסא"לדאז,מרכזלפרקליטשנשלחההמוקד,תלונתבעקבותרקהחלהמצ"חחקירת



חייליםלביתוהגיעוהאירועביוםכיהעיד,ובואילהאם,שלאביהשנתןתצהירהשאר,ביןצורף,המוקדלמכתב
והירי.האירועעלוהתנצלוהאזרחי,מהמינהל

וסגןב-6.1.94דודסמ"ר-העיקרייםהמעורביםשנינחקרוהאירוע,אחריחודשיםכארבעהינואר,בחודשרק
אחריחודשיםכחמישה-ב-3.2.94נחקראילהםשלואביהב-2.2.94,נחקראיהשלאביהב-17.1.94.גוטמןרואי

קרוב-ב-29.3.94נחקרהחטיבהומפקדהאירוע,אחריחודשיםכשישה-ב-2.3.94נחקרהגדודמפקדהאירוע.
ב-24.3.94.רקנחקרבילדותשטיפלהרופאהאירוע.אחריחודשיםלשבעה

לשניברורהיההירילאחרשעהכחציכברכאמור,האמת.אתלברריכולתכללמעשהסיכלבחקירהניכרכהעיכוב
מתגליםהיוהירישבמקוםלמשל,ייתכן,אזכיכראוי,חקירהבמקוםבובוצעהאילונפגעים,היוכיבירי,המעורבים
הכדורים,שלויציאהכניסהפתחיהיוהילדותברגליהיריבפצעיהרופא,עדותפיעלבילדות.שפגעוהקליעים

זהותבקביעתלסייעיכלהבוצעה,אילובליסטית,בדיקהבשטח.ונותרומגופןיצאושהקליעיםהדברומשמעות
היורה.

אשמיםאיןקובע:מרכזפרקליט
סיבתיקשרנמצאלאהחקירהמממצאי"כילמוקד,פוליטיס,שלמהסא"לדאו,מרכזפרקליטהודיעכ-23.5.94

תאםהחייליםידיעלשבוצעהירימקום,מכלהקטינות.פציעתלביןהחייליםידיעלבוצעשאמנםהיריביןמובהק

באש".הפתיחההוראותאת

היתהמצ"חשחקירתמכךהתעלםפוליטיססא"לכיברורהילדות,פציעתלביןהיריביןסיבתיקשרלאי-קיוםאשר

ממצ"חלדרושפוליטיססא"להיהיכולזהיחסית,מאוחר,בשלבגםעוררין.בלאממצאיהאתוקיבלבלבד,חלקית

עשהלאהואאךהתיק,ביסוסלשם-הכפרמןנוספיםראייהעדימציאתאוביריהמעורביםשלחוזרתחקירה

כן.

כיעולה,החטיבהמפקדשלדעתומחוותוהןעצמםביריהמעורביםמעדויותהן-להוראותבניגודליריאשר

סא"לשלמסקנתואתלחלוטיןסותריםזובנקודהמצ"חממצאיבאש.פתיחההוראותאחרמילאולאהחיילים

למוקד.שנמסרהכפיפוליטיס,

פוליטיססא"לנאחזמרכז,פיקודפרקליטשלזומסקנהעלהמוקד,בשםחורי,ג.באדרהעו"דעירערהכאשר

משארוהתעלםהילדות,אתראולאהמוכימאדם,ריקההסמטההיתההיריבשעתכיבירי,המעורביםמפיבטענה,
בחקירה.ידםעלשנאמרוהדברים

שלאביהשנתןלתצהירפוליטיססא"לשללבותשומתאתוהסבהושבהזו,מסקנהלקבלסירבהחוריעו"ד
ולתוצאותיו.ליריבאחריותערבבאותוכברהכירוהאזרחיבמינהלכיהמעידסלאמה,אילהאם

כתבנותנת",הדעת"פוליטיס.סא"לבגרסתסדקיםעלמעידהמני,ברוךרס"ןדאז,מרכזפרקליטסגןשלתשובתו
בשלזאתהקטינות,שללפציעתןקשורשנחקרו,החייליםידיעלשבוצעהיריכי"ב-1.8.94,חורילעו"דמנירס"ן

פליליתתביעהחולייתעלכאחראיתפקידובמסגרתהפרקליט,ברמ,הפציעה.לביןהיריביןוהזמןהמקוםקרבת

וזאת-ספציפיתלפציעההביאספציפי,חיילידיעלשבוצעספציפי,יריכיסבירספקלכלמעללהשתכנעצריך

צה"ל...חיילימיריכתוצאהנגרמהוהפציעהיתכן...לעיל.שטחתיאותהההסתברותלנוכחרקלקבועהיהניתןלא

הפלילי".במישורהפרקליטידיעלכלשהיפעולהשתצדיקראייתיתתשתיתבפנינוהונחהלאזאת,עםיחדאולם,

שהועברלפנינחקרושלאנוספים,עדיםיחקורמצ"חכיחוריעו"דביקשהבמוקד,החקירהחומרקבלתאחרי

שגרםהיריבשללדיןאישלהעמידאיןכיהמסקנה,השתנתהלאחקירתםאחריגםפוליטיס.לסא"להחומר
הילדות.לפציעת

שהתגלובעבירותלטיפולאחרותמשפטיותאפשרויות

אפילובאש.הפתיחהלהוראותבניגודנעשההיריכיעולה,החטיבהומפקדביריהמעורביםמעדויותבאמור,



לחוק85סעיףלפיעבירהבגיןלדיןדוד,סמ"רהיורה,אתלהעמידהיהאפשראלהחלקייםממצאיםעלבהתבסס
מאסר.שנותשלושהואזועבירהבשלהמקסימליהעונשבנשק.חוקיבלתישימושהצבאי,השיפוט

המשפטבביתפיצוייםתביעת
בגיןש"ח130,000סךעלבירושליםהשלוםמשפטבביתפיצוייםתביעתהילדות,שתיבשםהמוקדהגישב-3.7.97
בתוספתסלאמה,לאילהאםשנגרמומיוחדיםנזקיםבגיןש"ח40,000סךועלאחמדלאיהשנגרמומיוחדיםנזקים
לשתיהן.כללייםנזקים

ועומדת.תלויההתביעה



הלםריפוןזריקתב.

חוקיותהיוההוראותהאםבדקהלאמרכזפרקליטת
נאתשהראנדהשלהחלקיתוהתעמרותהפציעתה

המקרהתיאור
לבנותספרלביתסמוךשהיוצה"לחיילילעבראבניםחברוןבעירתלמידיםיידוהצהריים,בשעות22.1.90,ביום
יידושםהרחוב,אלהספרמביתלצאתתלמידותהחלוהלימודים,סיוםעםלערך,12.30בשעהאלנמוזגייה".חליל"

השליךהספרמביתחברותיהעםיוצאתבעודה14.בתאזנאתשה,ראנדהגםהיתההיוצאותביןאבנים.התלמידים
בעיןשריפה"כלשונה,נאתשה,ראנדהחשההתפוצצותועםלעברן.הלםרימוןאופקאריהבשםמילואיםקצין

עקבימים.עשרהלמשךאושפזהשםג'ראח,בשיךהחוליםלביתמשםופונתההכרתה,אתאיבדההיאובפנים".
הראייהמצבאךהשנייה,עינהאתלהצילהצליחוהרופאיםאחת.בעיןראייתהאתאיבדהההלםרימוןהתפוצצות

אובדן-הנכותועקבהאירועעקבפסיכולוגיותמפגיעותלסבולנאתשהראנדההחלהכךעלנוסףיציב.אינובה
בעקבותיו.שנגרמה-עין

העדויות
הושלםב-14.5.90דולב.רחלסא"לדאו,מרכזלפרקליטתהמוקדפנייתבעקבותב-12.3.90,נפתחהמצ"חחקירת
החקירה.דו"ח

במרחקעמדוהחייליםכיהעידה,נאתשהראנדההמקרה.עובדותלרובביחסויכוחאיןלמעשהכיעולה,מהדו"ח
אתהזהירולאגםהחייליםהאבנים.ביידויהשתתפולאהספרמביתשיצאוהתלמידותספרה.מביתמטרים20

זאתאישרואףהלם,רימוןאופקאריההמילואיםקציןלעברןהשליךזאת,למרותשפעלו.לפניהתלמידות
שגב.ירבעםבשםגדוד,מפקדנוסף,קציןשלבעדותונמצאהתלמידותלעברהרימוןלהשלכתההסברבחקירתו.
ואחריהןהספרמביתיצאוהבנותכאשרשנוצרההתקהלותפיזורבמהלךאירעהדבר"בדו"ח,המצוטטיםלדבריו,
ידועים.להתנהגותווהמניעיםהרימוןמשליךשלזהותוכלומר,האבנים".מיידיהסתתרו
כישגב,ירבעםשלהערכתועלמושתתתהדו"חגרסתנאתשה.ראנדהנפגעהממהלשאלה,באשרקיימתמחלוקת
כימלמד-רפואייםבמסמכיםהמתועד-הפגיעהשסוגאלאנאתשה.בראנדהשפגעההיאההלםרימוןניצרת
בקרבתה.הרימוןמהתפוצצותנפגעהשהיאיותרסביר

התיקאתסוגרתמרכזפרקליטת
אישנגדמשפטייםאמצעיםנקיטתללאהתיקאתלסגורדולב,רחלסא"לדאו,מרכזפרקליטתהחליטהב-28.6.90

מצ"חשלהחקירהדו"חעלככולןרובןמושתתותלהחלטתההנמקותיהזה.באירועמעורביםשהיוצה"למחיילי

מסרששון,דניזה,קציןהלם.רימוןהשלכתבדברלהוראותבקשריהודההמרחביתמהחטיבהקציןשלעדותוועל
בהתבססבו".להשתמשבכדימיוחדתבהכשרהצורךואיןבטווחהגבלהאיןהלםרימוןלגבי..."כימצ"ח,בחקירת

בסמכותוואשרשברשותומבצעיםמח"טלהוראותבהתאםפעל"אופקאריההקציןכידולב,סא"לקבעהכךעל
החקירה.תיקאתלסגורהורתהוכאמורבהתנהגותו,פגםכלמצאהלאשכך,כיווןלהפעילם".



האירועלחקירתאחרותמשפטיותאפשרויות
התלמידותחייסוכנומדוע

קבוצתמאחוריכאמור,התלמידות.קבוצתתוךאלהרימוןהושלךמדועהיא:זהבאירועהעולההעיקריתהבעיה
ולהרתיעםלהפחידםהחייליםניסוההלםרימוןובהשלכתהחיילים,לעבראבניםשיידותלמידיםעמדוהתלמידות

לביןהחייליםביןבפועלחצצוהןהתלמידותיציאתעקבכאשר-שנוצרובנסיבותאךהאבנים.השלכתמהמשך
הרימון.אתאופקאריההשליךזאתלמרותאותן.כלקודםתסכןלכיוונןהרימוןהשלכתכיברורהיה-התלמידים

לאאלהנתוניםלמרותאךאופק.אריהשלהלקויהדעתבשיקוללהתמקדהיתהצריכההמשפטיתהבדיקהכלומר,
והסתפקהבסכנה,היוכיהחייליםהסבריאתקיבלההיאאזרחים.חייסיכוןשללשאלהמרכזפרקליטתהתייחסה

שהיהמהמהן,בטוחבמרחקולאהתלמידות,קבוצתתוךאלהרימוןנורהבעצםמדועתהתה,לאגםהיאבכך.
אחד.אףמסכןהיהלאאךבהתפוצצו,כזהרימוןשמקיםהרעשבשלההרתעה,אפקטאתמשיג

בשעתבשטחהנתוניםמורידה.אומעלההלם,רימוןהשלכתנוהללגביששון,דנישלדעתוחוותאיןזהבהקשר
התלמידות.קבוצתתוךאלהלםרימוןלהשליךמקוםהיהשלאכאלההיוהמעורבים,כלמודיםשבהםהאירוע,

לסכןהיהאסורבסכנה,החייליםהיואםשגםמפניבנשק,חוקילאושימושמהוראותחריגהמהווהכזוהתנהגות
איש.סיכנהלאובעצמהלמקוםנקלעהשבמקרהאזרחיתאוכלוסייה

צפויהיההתרשלות,אוהוראותאי-מילויבנשק,חוקילאשימוששלעבירותבגיןלדיןאופקאריההועמדאילו

שנים.לשלוששנהשביןמאסרלעונשי

נאתשהראנדהנפצעהממה

הערכתועלכולהמסתמכתהרימון,מניצרתהנראה,ככלנפגעה,נאתשהראנדהכימרכז,פרקליטתשלמסקנתה

לגרוםעלולהשפגיעתהיחסית,קטןמתכתיחפץהיארימוןניצרתזו.טענהמפריכההפציעהצורתשגב.ירבעםשל

חלקכלומר,עיניה.בשתיומפגיעהובשערה,בפניהמכוויותסבלהנאתשהראנדהזאת,לעומתמצומצמת.חבלה

אליה.בסמוךמהתפוצצותלפגיעההאופיינידברנפגע,מפניהמבוטללא

הקודמת.בפסקההנזכרותבעבירותלדיןאופקאריהשללהעמדתולהובילצריכההיתהזומסקנה

ההוראותחוקיותשאלת

הכשרהלקבלחובהשאיןוהעובדההשלכתוטווחאי-הגבלת-הלםרימוןהשלכתבדברההוראותלעצםאשר
הוראותשמאשרמיפיהן.עלהיוצרותאתדעתה,חוותבעצםמרכז,פרקליטתהפכהכאן-להשליכוכדימיוחדת
דנישלמעדותוואילועיניה.ראותלפיבשטחיחידהכלולאהראשית,הצבאיתהפרקליטותהואבנשקשימוש

מפקדהנראהככליהודה,המרחביתהחטיבההיתההלםברימוןהשימושהוראותאתשהוציאמיכיעולה,ששון
החטיבה.

מהפרקליטותאישוריהודההמרחביתהחטיבהמפקדקיבלהאםתבדוק,מרכזפרקליטתכיהתבקש,זהבמצב

הפרקליטהאךחוקיות.בלתיהיושההוראותהריכזה,אישורהתקבללאאםשכן,אלו.להוראותהראשיתהצבאית

בסמכות.אלוהוראותהוצאואםבעצמהבדקהולאששון,דנישלדעתוחוותבקבלתהסתפקה
שללאחריותוגםזהלאירועבהקשרלהידרשחייבתהיתהבסמכות,שלאהוצאושההוראותלמסקנההגיעהאילו

שלזוהסתעפותלתקורמהחובהעצמהפטרההחוקיות,שאלתאתבדקהשלאמכיווןיהודה.חטמ"רמפקד
נוספים.אנשיםלדיןלהעמידואוליהחקירה,



סגרג.

מזיהוםמתההתינוקת-בביתללדתאולצההאם
יאסיןשורוקהתינוקתשלמותה

המקרהתיאור
שלאמההיתה1991ינוארבחודשרמאללה.שבנפתבלעיןבכפרמתגורריםיאסין,שורוקהתינוקתשלהוריה
בירושלים,האדוםהסהרשלהחוליםבביתללדתעמדההיאלהריונה.התשיעיבחודשיאסין,בות'יינהשורוק,
כךעקבעוצר.הוכרזובשטחיםהמפרץ,מלחמתפרצהלכןקודםאחדיםימים21.1.91.ליוםלבדיקהלשםוהוזמנה

שללנציגות-העוצרהפרתבשלהסתכנותתוך-שורוקשלאביהיאסין,איסמעילאלטיףעבדב-20.1.95ניגש
ולרעייתו.לולירושליםמעבראישורלקבלכדימבלעין,קילומטריםכארבעההשוכןחרבתא,בכפרהאזרתיהמינהל
מהלוהסבירשהאבלמרותלמבנה,להיכנסבשערשעמדהחייללואיפשרלאבחרבתאהממשללביתכשהגיע
לאשהאבכיווןברמאללה.התגוררתקופהשבאותהבלעין,שלהמוחתאדאתלהביאממנודרשהחיילמבוקשו.
לבדיקה.רעייתוהגיעהלאלירושלים,תנועהאישורלקבלהצליח
רכבכליבכפרולמצואנואשיםנסיונותעשההאבלידה.ציריהאםנתקפהב-25.1.91,ימים,חמישהכעבור

הוזעקהברירהבליתרכב.כליכלנמצאלאהעוצר,בשל-לשוואאךחולים,לביתהאםאתיסיעשבאמצעותו
המיילדת.בהשגחתבביתה,האםילדההקשההמצבחרףעכוז.בתנוחתהיילודכיאיבחנהוזומיילדת,
כיהוריהמשהבינולאכול.חדלהב-29.1.91,ספורים,ימיםכעבורמלבכות.חדלהולאכחולהנולדההתינוקת
רובסירבו.כולםאך-לכפרמשכניועזרהלקבלהאבניסהשובחולים.לביתלהביאהניסובמצוקה,התינוקת
ולאחרלעזרתו,השכניםאחדנחלץלבסוףהעוצר.אתיפרואםלהםשיארעמהמפניבפחדזאתנימקוהשכנים

תורןרופאהיהלאשעהבאותהברמאללה.החוליםלביתבוקר,לפנותוהתינוקת,האםהוסעותוקנהשמכוניתו
אשפוזהימיבכלבבוקר.למחרתעדרפואיטיפולכלהתינוקתקיבלהלאהנראהככלאחות.רקאלאהחולים,בבית
בלבד.שבועייםבתוהיאיאסין,שורוקנפטרהב-9.2.91אצלה.לבקרלאביההותרלאהתינוקתשל

העדויות
המרכזייםהדבריםאחדרופאה.שהיאבודקתקצינהצה"למינהבצלם","לארגוןשנמסרההאבשלתלונתובעקבות

המינהלנציגותמפקדאזשהיהמיסמי,סרןשהוציאשרירותיותפקודותשורתהואשגבתה,בעדויותשנחשפו
האשםכילקביעהלהגיעפוליטיס,שלמהסא"לדאז,מרכזמפרקליטמנעולאאלוממצאיםבתרבתא.האזרחי
אביה.מאשראחרלאהואהתינוקתשלבמותה

שלכניסתואתומנעבחרבתא,האזרחיהמינהלנציגותבפתחעמדאשרהחיילשלזוהיתהבפרשהעדות-מפתח
לאהמפרץמלחמתתחילתלפני"בעדותו:מספרשמו,רביבהחייל,לבניין.יאסין,איסמעילאלטיףעבדהאב,

עם...לנציגות.שיופנומקומייםאנשיםשלרפואיותבעיותפתרוןלגביבע"פולאבכתבלא-תידרוךקיבלתי
יטופלואלאלנציגות,ייכנסולאשמקומייםאותי,כוללחייליו,אתהנחההנציגות,מפקדסמי,המלחמה,תחילת

היו"ומוסיף:ברמאללה".גראלאהמלחמה,מתחילתבכפרהיהלאבלעיןהכפרמוכתרשלהם.המוכתרדרךורקאך
5תוךיתפזרולאהםשאםהנחההנציגותמפקדסמיואזהנציגותלשערסמוךמקומייםהרבהשהצטברומקרים
להיעצר".פחדעקבהתפזרוהמקומייםואזעוצרהפרתעלהצבאע"יייעצרוהםדקות,



היהשלאבמקרהגםלבקשותיהם,התייחסותכלללאחזרהנשלחוהשטחיםתושביכיעוד,עולהרביבשלמדבריו

אזרחי,מינהלקציןעוזרשהיהדורון,סגןשלסמי,סרןשל-אחרותבעדויותגםנמצאלכךאישורבנציגות.קצין

ברמאללה.האזרחימהמינהלש',אל"מושל

שלופקודותיואםגםעוצר,בעתבחוץשהיהמיאתמראששסיכנוהוראותנתןהואכיעולהסמישלמעדותו

יכולהיההוארגע,באותוהיהלאהמוקד)-בלעיןכפרשל(הזההמוכתראםגם"העוצר:אתלהפרלושגרמוהן

מקומיתושב"ואומר:מוסיףהואמשלימהבעדותבכך,דילאואםבו".ולהיעזרסמוךבכפרמוכתרלכללפנות

קיבללאקצין,כשיימצאלנציגותחזרהלשובאומוכתרעםלבואלכפרחזרהונשלחמוכתר,ללאלנציגותשהגיע

עוצר".הפרתשלבעיהללאלחזורשיוכלכדיבידאישור

לשםמוחתארשללתיווכולהיזקקאילוצםבעצםהןבלעין:תושביעבוראפשריבלתימצביצרוסמישלהוראותיו

למעשהלהםנותרהלאכן,עלברמאללה.מגוריובשלכלל,זמיןאינושהמוחתארכךבשלוהןענייניהם,הסדרת

בענייניהם.לטפלאפשרותכל

המדיניותתוצאות

לידהתחילתשצפויהייתכןכימועד,בעודאובחןולאההריון,שלקריטיכהבשלבהאםנבדקהלאזה,מצבנשל

אחרשהתרחשמהאתלמנועבהםשהיהצעדיםננקטיםשהיוייתכןבזמן,נבדקהאילוהעובר.שלעכוזבתנוחת

כך.

אתלהביאההוריםהצליחוכברכאשרבבית.שורוקבתהאתיאסין,בות'יינההאם,ילדהברירהבליתכאמור,
זיהום,התינוקתאצלמוחסןמוסטפאאלחמידעבדעבדאללהד"ראיבחןברמאללה,החוליםלביתהתינוקת

הזההזיהוםהיתהימיםכמהכעבורהמוותסיבתסנייאריים.לאבתנאיםבבית,נולדהשהיאמכךנבעשלהערכתו
מוחי.נזקשגרמהלמוח)חמצןאספקתחוסר(והיפוקסיה

אשמיםאיןקובע:מרכזפרקליט

לגבימסקנותיואתפוליטיס,שלמהסא"לדאז,מרכזפרקליטמסריאסיןשורוקשלממותהחודשיםכעשרהנעבור

הקצינהשלחקירתהממצאיעלפוליטיססא"למסתמךמ-18.12.91במכתבויאסין.שורוקהתינוקתשלמותה

ללאגםבכך,הכרחוהיהבמידהבעוצרלנועהיהניתן..."התינוקת:אבישללפתחוהאשמהאתמגלגלאךהבודקת,
איןבמכתבוהלידה".מועדטרםהעוצר,בתקופתהממשל,למשרדיהגיעהפעוטהשאביהיאועובדהמיוחד,אישור

הריונה.שלקריטיכהבשלברעייתונבדקהלאכךעקבוכישבאכלעומתמהממשלנשלחשהאבלכךאזכור

יוםבאותוב-25.1.91.הלידהיוםהינוהפעוטהגורללגביהקריטיהיום"כיפוליטיססא"למצייןמכתבובהמשך

זאתתחתהחולים.לביתאשתואתלהובילע"מבעוצרתנועהאישורלבקשכדיהממשללגורמיהמתלונןפנהלא
שנימטעםנענהלאיאסיןמרלבי"ח.אשתואתשיקחוכדיהכיר,אותםבלעיןבכפררכביםלבעלילפנותהעדיף

לצורךגםבעוצר.תנועהאישורילהםשאיןבטענהלביה"חאשתואתלהסיעסירבוואשרפנהאליהםרכבים,בעלי

הפעם,אךהאזרחי,המינהללרשויותיאסיןמרפנהלאבמצבהההרעהעקב29.1.91ביוםלביה"חהפעוטההעברת
לקבלתהפעוטהאושפזהשםלרמאללה,והפעוטהאשתוואתאותושהסיערכבבעלמצאהקודמת,מהפעםלהבדיל
רפואי".טיפול

לקשרמתייחסשהדברככלהתיקסגירתעללהורותהחלטתילעיל,המפורטותבנסיבות"כי:היאמסקנתולפיכך
צה"ל".לרשויותהתינוקתשלמותהבין

הסתכןבעוצר,תנועהאישורבאיןימים:באותםבלעיןכפרתושבשלהמציאותמןבמכתבומתעלםפוליטיססא"ל

האזרחיבמינהלהעוצר;הפרתעקבשייעצרבכךעזרה,לבקשתהאזרחילמינהללהגיעמנתעלמביתוהיוצאאדם

הנשלחוהתושבזמין;אינוהריהמוחתארהמוחתאר;בלישהגיעכיווןריקות,בידייםלביתוחזרהאותושולחים

לביתו.מחוץשהייתובעצםהעוצראתמפרשובשבא,כלעומת



להסדרתביחסישראלים-פלסטיניםרופאיםעמותתשלעתירהבעקבותבג"ץ,קבעב-24.4.91,כילצייןראוי
מלאפירוט"יהיהשבההוראהלהוציאהאזרחיהמינהלעלכיבשטחים,הממושךהעוצרבעתהרפואייםהשירותים

לעזרהעוצרבשעתלהזדקקעליהםבוהקשהלמצבהנקלעיםמשפחתו,בניאוחולהבפניהפתוחההפעולהדרךשל
כלללאזה,פסק-דיןלאחרנשלחפוליטיססא"לשלמכתבולאישפוז)".הסעהאףאורופאבעזרתהצורך(רפואית

בו.שנאמרלמההתייחסות

שהתגלובעבירותלטיפולאחרותמשפטיותאפשרויות
והןיאמין,אלטיףעבדכניסתאתומנעבחרבתאהאזרחיהמינהלנציגותבפתחשעמדרביב,החיילשלמעדותוהן

חייבהאיזור,תושביפניותיטופלושבהלדרךבקשרסמיסרןשהוציאהפקודותלפיכיעולהסמי,סרןשלמעדותו
לא-במקוםקציןובאיןבבעיות;מטפליםקציניםורקכזו,פנייהבעתמוחתארשללתיווכולהזדקקתושבכל

ודחיפותה.חומרתהתהאאשרתהאבעיה,שוםתטופל

השטחתושבישלולבריאותםלרווחתםלדאוגכיבוששלטוןעלחובהחוקית.להיותיכולהאינהזומעיןפקודה
הןרפואי,טיפולמנעובעלילסמיסרןשלאלופקודותרפואי.טיפולמהםיימנעלאכילדאוגזהובכללהכבוש,
לחוק304סעיףעלעבירהביצועבשללדיןהעמדתואתלשקולהיהאפשרכךעקבעצמה.בתינוקתוהןבאם

אופזיזמעשהזהירות,חוסרעקבאדםשלמותובגרימתדןהסעיףבהתרשלות.מוותגרימתהעונשין,
מאסר.שנותשלושעד-זועבירהשמבצעמישלעונשופושעת.רשלנותכדיעדמגיעםשאינםאי-איכפתיות,

החקירה?חומרלקבלתנחוץזמןכמה
חומראתשיף,אילןתא"לדאז,הראשיהצבאימהפרקליטהמוקדבשםרוזנטלאנדרהעו"דדרשב-17.4.91"

התינוקת.מותעלפיצוייםותשלוםהחקירה
עו"דשובפנהישראלים-פלסטינים,רופאיםעמותתשללעתירהביחסבג"ץשלהדיןפסקבעקבותב-10.5.91,'

החקירה.תוצאותאתלקבלבבקשהשיףלתא"לרוזנטל
המקרה.אתלחקורבודקתקצינהמונתהכישיף,תא"לשללשכתוראשהודיעהב-27.5.91"
החקירה.ממצאיאתרוזנטלעו"דדרששובב-26.7.91"
הפנייהלמעטזה,בענייןהקודמותהפניותכלעללוידועלאכירוזנטל,לעו"דפוליטיססא"להודיעב-7.8.91'

כוח.ייפוילויומצאכיוביקשמ-26.7.91,
פוליטיססא"להחקירה.ממצאיאתשובדרשרוזנטלועו"דההתכתבות,כלפוליטיססא"לאלהועברה14.8.91ב-"

השיב.לא
טרםהקודם,מכתבומאזחודשייםשחלפולמרותכיוהזכירפוליטיס,לסא"לופנהרוזנטלעו"דשבב-13.10.91*

השיב.לאפוליטיססא"לתשובה.קיבל
בתזכורת.פוליטיסלסא"לרוזנטלעו"דפנהשובב-3.11.97"
מעמיק.באופןאותולומדהואוכיאצלוהתקבלהחקירהתיקכיפוליטיס,סא"להשיבב-21.11.91'
התיק.אתלסגורהחלטתועלפוליטיססא"להודיעב-18.12.91'
החקירה.מחומרהעתקלקבלהמוקדבשםרוזנטלאנדרהעו"דביקשב-13.1.92"
לקבלו.שיוכלרוזנטללעו"דיודיעיצונזרשהחומרלאחרכיפוליטיס,סא"להשיבב-30.3.92'
הצבאי.התובעלמשרדהגיעהמצונזרהחקירהחומרכילמוקדנמסרב-10.6.92'

הפיצוייםדרישת
מכתבההתינוקת.שלמותהעלפיצוייאסין,שורוקשלהוריהבשםמצה"ל,חוריבאדרהעו"דדרשהב-19.1.94"



אל.בביתהמשפטיהיועץבלשכתוינוגרדתהילהלסרןנשלח
וינוגרד.לסרןתזכורתחוריעו"דשלחהב-7.3.94"
מקוריים.רפואייםומסמכיםכוחייפוילהמציאתביעות,קציןשוקר,ציוןעל-ידיחוריעו"דהתבקשהב-20.3.94*
שוקר.למרהללוהמסמכיםהומצאוב-24.4.94"
התינוקתלמותצה"לשלבאחריותולהודותמבליכיתביעות,קמ"טבשםאיצקוביץ',לוראןעו"דהודיעב-25.7.94'

ש"ח.7,000שלבסכוםהוריהאתלפצותמוכןצה"ליהיההומניטריים,ומטעמים

אגסיעו"דשלבמכתבוכןב-30.12.94,תובענות,קמ"טאגסי,אדריאןעו"דלביןחוריעו"דביןשנערכהבפגישה'
שהציע.הפיצויסכוםאתלהעלותמוכןהואאיןכיאגסיעו"דהודיעמ-2.1.95,חורילעו"ד

המשפטבביתפיצוייםתביעת
השלוםמשפטבביתפיצוייםתביעתהוריה,ובשםיאסיןשורוקשלעזבונהבשםהמוקד,הגישב-23.11.95

הסבלהכאב,ועלהתינוקתשלחייהתוחלתקיצורעלהפיצויאתכוללזהסכוםש"ח.81,300סךעלבירושלים

שנגרמווהסבלהכאבעלוהאבל;החוליםלביתהנסיעותהוצאותעלשמתה;עדחלקהמנתשהיווהייסורים

העת.בבואלהוריהלהעניקעתידההמנוחהשהיתהתמיכהאובדןעלוכןלהוריה;
ברמאללה.הממשלתיהחוליםוביתישראלמדינתהםזהסכוםלשלםהנתבעים

ש"ח.14,000ההוריםקיבלושלפיופשרה,להסכםוההוריםישראלמדינתהגיעוב-9.3.97



והתעללויותאבותד.

בעדויותהיושלאסתירותהמציאהבודקהקצין
אלחמידיאמלשלהכאתה

המקרהתיאור
אחריחיפושבמסגרתכנראהאלעזריה,בכפראלחמידימשפחתלביתחייליםפרצוהצהריים,בשעות15.12.88,ביום
וילדים14,בתאמל,הבתהאם,רקשםהיובביתו;עתבאותההיהלאהמשפחהאביאבנים.ומיידימחסוםבוני

אתשתמסורדרישהתוךאמלאתוהיכוחפצים,ושברורהיטיםהרסובבית,השתוללוהחייליםנוספים.קטנים
כפותעלודרכובהבעטוגופה,שלשוניםבחלקיםאותההיכוהםהמחסום.ובוניהאבניםמיידישלשמותיהם

לכביש.שמעברהקפהביתאלראשה,ובשיערבעורפהאוחזיםשהםתוךהחיילים,אותהגררומכןלאחררגליה.
שמות.תמסורלאאםפנימהלהשליכהואיימוהבאר,לידאותההחזיקושם

העדויות
אחדרגליה:עלחבלהסימניזיהתהעדייןהאירוע,לאחרכחודשאלחמידיאמלאצלשביקרההמוקד,מתנדבת
רגליה.ועלידהבמרפקניכרוהמכותוסימניונפוח,פצועהיההאגודלים

ודרכובגפיהבאלהאותההיכולביתהשפרצושחורותכומתותחובשיחייליםשלושהכיהעידה,אלחמידיאמל
עלהקפה.לביתלכביש,מעבראלובשערה,בעורפהאותהאוחזיםשהםתוךהחוצה,אותהגררומכןלאחרעליה.

לשםאותהשישליכועליהואיימוהבארפיעלאותההעמידוכךואחראותה,להכותהמשיכוהקפהביתמרפסת
האבנים.אתזרקמיתגלהלאאם

הבאראלבשיעראמלאתגוררחיילראהכיהעידבאלעזריה,הקפהביתבעלאלחטיב,מוסטפאמוחמדיעקוב
כדיתוךהבאר.לתוךאותהיזרוקאבניםזרקמיתגלהלאאםכיעליהמאייםאותוושמעהקפה,לביתהסמוכה

החייליםכיציין,אלחטיבבנשקם.החייליםאיימועליהלהגןשביקשואנשיםעלבאלה.אותההיכהגםהואכך
אדומות.כומתותחבשו

הקפה.ביתבמרפסתאמלאתהחייליםהיכוכיצדראהתותח,מוחמדטהראמל,שלשכנהגם

החקירהממצאיאתלמסורלוקחזמןכמה
ב-26.1.89.צה"ללדוברבתחילהזהבענייןפנההמוקד'
הראשי.הצבאיולפרקליטמרכזלפרקליטתלונההועברהב-11.5.89,'
ישראל.במשטרתלהתלונןהמוקדאתדולב,רחלסא"לדאז,מרכזפרקליטתהפנתהב-27.5.89'
קבלתאתשובתשקולכידולבסא"להבטיחהמהמוקד,הרמןעליזהעו"דעםטלפוןשיחתלאחרב-2.7.89,'

התלונה.
אלחמידיאמלשלמשפחהבניכיוהוסיפההאירוע,עלנוסףמידעדולבלסא"להרמןעו"דהעבירהב-18.8.89*

הגיבה.לאדולבסא"לעדויות.למסורמוכניםושכנים
הגיבה.לאדולבסא"לדולב.לסא"לתזכורתהרמןעו"דשלחהב-28.2.90'



זה.אירוענדוןשבהפוליטיס,שלמהסא"לדולב,סא"לשלמחליפהעםפגישההתקיימהב-24.12.90'
הגיב.לאפוליטיססא"לפוליטיס.לסא"לתזכורתנשלחהב-37.1.97"
הגיב.לאפוליטיססא"לפוליטיס.לסא"לתזכורתנשלחהשובב-25.3.91'
הגיב.לאפוליטיססא"לפוליטיס.לסא"לתזכורתנשלחהשובב-5.5.91'
פוליטיס.לסא"לתזכורתנשלחהשובב-28.8.91"
החליטהדולב,רחלסא"לדאז,מרכזפרקליטתוכיחקירה,נערכהבעברכילמוקד,פוליטיססא"להשיבב-3.9.91'

במועדבמקוםשפעלההיחידהעלפרטיםצה"לברישומילאתרהצליחהלאשהחקירהמאחרהתיקאתלסגור
לו.לאחראיםביחסאולאירועבאשרלממצאיםלהגיעהיהאי-אפשרכךמשוםהאירוע.

הגיב.לאפוליטיססא"לבתיק.שהצטברהראיותבחומרלעייןמהמוקדרוזנטלאנדרהעו"דביקשב-2.10.97'
פוליטיס.לסא"לתזכורתנשלחהב-22.11.91*
פוליטיס.לסא"לתזכורתנשלחהשובב-8.3.92'
לרשותו.עומדהחומרכירוזנטללעו"דנמסרב-22.3.92'

המצונזרמהחומרעולהמה

הקציןלמסקנותיסודשימשהאשראחת,ועדותהבודקהקציןדו"חבלבד:מסמכיםשניהיולמוקדשנמסרמה

הבודק.

נמחקשלאהמקוטעמהחומדלעין.גלויבהשנאמרממהמעטשדקכךרבות,מחיקותבאמצעותצונזרההעדות
בקרתהמוקד)-אלעזריההנראהככל(במקוםהיתההמוקד)-89'יוליעד(אזעד..."הבאים:הדבריםעולים
איו"ש".מפקדתמולעצמאיתעבדהאחרותובתקופותיהודהלמרחבכפופההיתהמסוימותבתקופותאשרשליטה

מיפירוטאיןאןעצמאיתפלוגהפעלהבמקוםכימסתברתקופהאותהשלהמבצעיםליומןבהתאם"ובהמשך:

בתאריךכיצויןלאחריו.בתאריךולאהנ"לבתאריךלאהמבצעיםביומןנזכראינוהנדוןהאירועכןכמוהפלוגה.

רשומיםהדיווחיםכל..."במקוטע:לקרואאפשרועודעזריה".אלבאיזורהפלוגהשליזומהפעולהתוכננהמחוק][

אבו-דים".מפלוגתהמוקד)-הגיעו""להיותצריךכנראה(שאיגיעו

האומנם
הפלוגה?אתלאתרהיהאי-אפשר

שנהכלומרב-27.1.90,רקהאירועאתלחקורמונה-למוקדשנמסרמההעתקנמחקששמו-הבודקהקצין

האירוע.לאחרוחודש

שלבהכאתהמעורביםשהיוהחייליםשחבשוהכומתותצבעבדברהראייהעדיבדבריבסתירותנאחזהבודקהקצין

הבא,במשפטאךזמן.באותובמקוםנכחהיחידהאיזולקבועאי-אפשרכילמסקנהלהגיעמנתעלאלחמידי,אמל
עדותבאותהמעוגןזהמידעכאמור,אבו-דיס".פלוגתנקראהבמקוםששהתההפלוגה"כותב:הואמכן,לאחרמייד

היחידהאתלאתרבידולסייעהיהשיכולמידעהיהבהחלטהבודקהקציןשבידיכךזה,בענייןשנמסרהיחידה

לחקור.לאהעדיףהואאךהמעורבים.החייליםאתאףואולי

שלהתעללותהיתהשאכןבודאותלקבועאפשרותאין..."ש:בטענההוסברהסופיתממסקנתוחלקועוד,זאת
כיהעידוהראייהעדיכלסותרות.עדויותכלשאיןאלאסותרות".עדויותעקבוזאתבתלונהשנאמרכפיחיילים

הקפהלביתהסמוכההבארפיעלהחייליםאותההחזיקוכיצדראווחלקםהקפה,ביתבמרפסתהוכתהאכןאמל
בעדותאןהחיילים,מעדויותלבואיכלהבכלל,אםסתירה,אבנים.זרקמיתגלהלאאםפנימהלהשליכהואיימו
עצמו.לאירועהתייחסותכלאיןשנגבתההיחידה



חקרלאמצ"חמודה:המדינה
מעאלימשפחתבנישלוהכאתםהטרדתם

המקרהתיאור
ובלונדיגבוההיהמהםאחדכרם.טולשבנפתסלפיתבכפרמעאלימשפחתלביתחייליםשנינכנסו9.12.89ביום
ומשהשיבבנים,לוישאםמעאלי,אלהאדיעבדהאב,אתשאלוהםגבו.עלקשרמכשירנשאהשניבידו,ונשק
כדיידיוכפותאתובדקו13,בןאוסמה,הילדשלידיואתתפסוהםהחיילים.לשםנכנסובחדרו,בנווכיבחיוב
פעמיים,האבאתהיכההואלקללו.הבלונדיהחיילהחלזאת,למנועכדיהאבכשהתערבאבנים.יידהאםלגלות
ממנוביקשהכאשרהאם.ואתהאבאתוגידףחירףגםהואבו.לירותואייםרובינו,אתאליוהיפנהמכןולאחר
בידו.בחזהפעמייםאותההיכהלחדול,האם

עונהאינוצה"ל
אתבפניהושטחהדולב,רחלסא"לדאז,מרכזפיקודלפרקליטתמהמוקדהרמןעליזהעו"דפנתהכ-4.1.90'

מעאלי.משפחתבבנילפגיעהבקשרהתלונה
הגיבה.לאדולבסא"לדולב.לסא"לתזכורתהרמןעו"דשלחהב-19.2.90"
במצ"ח.מעאלי,אלהאדיעבדהאב,נחקרהמוקד,עםבתיאוםב-29.4.90,'
הגיב.לאפוליטיססא"לפוליטיס.שלמהסא"לדולב,שללמחליפהתזכורתנשלחהב-26.9.90'
הגיבה.לאמצ"חבתלונה.הטיפולהועברלשםירושלים,למצ"חתזכורתנשלחהו,ווב-1.90"
הגיב.לאפוליטיססא"לפוליטיס.שלמהלסא"לתזכורתנשלחהב-26.12.90'
הגיב.לאפוליטיססא"לפוליטיס.שלמהלסא"לתזכורתנשלחהב-24.3.91'
הגיב.לאפוליטיססא"לפוליטיס.שלמהלסא"לתזכורתנשלחהב-19.4.91'

הבג"ץבלחץתשובה
לבג"ץ,מהמוקדרוזנטלאנדרהעו"דעתרסביר,הסברכלובלאתשובהללאחודשיםמ-16יותראחריב-22.5.91,

מעאלימשפחתבנילהטרדתבקשרהחקירהממצאיאתלמוקדלהעבירמרכזפיקודלפרקליטשיורהמנתעל
והכאתם.

שבאתהיותבעתירה,לדוןטעםאיןכילבג"ץהצדדיםהודיעובעתירה,לדיוןשנקבעהתאריךלפנייוםב-14.7.91,
נעשולאהמשפחה,אבימעאלי,אלהאדימעבדהעדותלגבייתפרטכילמוקד,הודיעהמרכןפיקודפרקליטכוח
משפט.הוצאותלעותרשילמההמדינההעתירה.אתלבטלהצדדיםביקשולכןזה.בענייןנוספותפעולותשום

האירועלחקירתאחרוהאפשרויות
עברמעאלי.משפחתבבנישפגעהחיילאתלאתרלנסותיחסיתקלהיהעדייןמרכזלפרקליטתהמוקדשפנהבעת
היהמילגלותהיהאפשרסלפיתבסביבתמוצבותשהיוהיחידותשלהמבצעיםומיומניהאירוע,מאזמחודשפחות
שימושאףאואיומים,לתקיפה,חשדותנגדולחקורהיהאפשרהבלונדי,החיילאותראילוב-9.12.89.בכפרבסיור
בנשק.חוקיבלתי



צבאיים"ל"צרכיםהטרדה

ג'רדאתעפאףשלהטרדתה

המקרהתיאור
להטרדותנתונההיתההיא1990מארסעדינוארבחודשיםלירושלים.הסמוךעקבכפרתושבתהיאג'רדאתעפאף
פעמים.חמשעצמםעלחזרוכאלווהפחדההטרדהאירועיהכפר.בקרבתמוצביםשהיוחייליםשלונשנותחוזרות
היעדרותואתוניצלולכךמודעיםהיושהחייליםוייתכןבירושליםלילהבמשמרותאזעבדכרם,עפאף,שלבעלה
רעייתו.אתלהטרידכדי

החקייההחלהמחי
עו"דשיגרהעליה,ואיימוג'רדאתעפאףאתהחייליםהטרידושבההרביעיתהפעםלאחראחדיםימיםכ-27.3.90,'

במכתבבן-ארי.אחזאל"מושומרון,יהודהלאזורהמשפטיהיועץאזשהיהלמידחוףמכתבמהמוקדהרמןעליזה
בן-ארי.אל"משלהמיידיטיפולואתוביקשההדברים,השתלשלותאתהרמןעו"דגוללה

מרכז.פיקודפרקליטתשללטיפולההועברהענייןכיהרמן,לעו"דבן-אריאל"מהודיעב-20.4.90"
בתלונה.בטיפוללעדכנהבבקשהדולב,רחלסא"לדאז,מרכזלפרקליטתהרמןעו"דפנתהב-20.5.90'
בודק.לקציןהועברהענייןכיהרמן,לעו"דדולבסא"להשיבהב-26.6.90'
התלונה:לאחרחודשיםכארבעהרקהחלהעצמההחקירה*
ג'רדאת.עפאףשלעדותהאתגבי,רב-סרןהבודק,הקציןגבהב-22.7.90-
הדר.בשםחיילשלעדותואתגבירס"ןגבהב-23.7.90-
שגיא.בשםחיילשלעדותואתגבירס"ןגבהב-25.7.90-

העדויות
גםהיאהמוקדבמשרדישמסרהתצהירעלנוסףעצמה.ג'רדאתעפאףשלהיאזובפרשההעיקריתהעדות
החייליםנכנסושבהםפעמיםארבעעלהעידההיאבפרשה.בודקלקציןשמונהגבי,רב-סרןידיעלנחקרה
לביתה:

חייליםהגיעו18.00השעהאחרישבת,ביוםינואר,חודשבמהלךהנראהככללה,זכורשלאבתאריך1.
להואמרופעמיםמספרהדלתבפעמוןצילצלוהחייליםילדיה.עםרקבביתשהתהוהיאהיה,לאבעלהלביתה.
שאםאמרהחייליםאחדאיננו.כשבעלההדלתאתלפתוחיכולהשאינהואמרהסירבההיאהדלת.אתלפתוח

שלושהראתהמולהג'רדאת.עפאףאותהפתחהולבסוףבדלת,להכותהמשיכוהחייליםבה.יירה-תפתחלא
עלבנשק.שאייםהואהבלונדיובלונדי.גבוההיההשלישיגבוהים.ולאשחרחריםהיומהםשנייםחיילים.
זהמצבלה.ללעוגוהחלוהשיבו,לאבביתחיפושלערוךרוציםהםאםלשאלהחאקי.בצבעכומתותהיוכתפיהם
אתהחייליםעזבוכשעהלאחראותה.השפילוורקדברחיפשולאבבית,החייליםשהושבמהלכהכשעה,נמשך
הבית.

צהריים.בשעתלביתהחייליםהגיעואזהראשון.האירועאחריימיםעשרהעדכשבועהיתההשנייההפעם2.
גםשהיההבלונדיהחיילהיהזה-עפאףזיהתהמהםאחדלבית.החייליםנכנסוהדלתאתעפאףמשפתחה
בצבעכומתותהיולהםשגםהחיילים,הסתובבוהפעםלכן.קודםימיםכמהלביתשנכנסההחייליםבקבוצת
שדיברובלא-דקותכעשראחרי-הביתמןלבסוףיצאוהחייליםממנו.יצאווילדיההיאבעודהביתבתוךחאקי,
איתה.



הדלתעלחזקדפקובבוקר,6בשעהלביתחייליםהגיעוהשנייה,הפעםאחרייומיים-שלושההשלישית,בפעם3.
משכנה.להםנודעשאירעמהועלשעה,באותהבביתםהיולאובעלהג'רדאתעפאףאותה.שברווכמעט

צילצלוהם20:30.בשעהבערךהחייליםהגיעהפעםהשלישי.האירועאחריכשבועהיתההרביעיתהפעם4.
והלכו.איששםשאיןחשבובבית,האורותכלאתכיבתהשעפאףמכיווןאךהדלת,בפעמון

הפעםחיילים,הגיעושוב20.30.או20.00השעהסביב1990,במארסב-23אוב-22היתההחמישיתהפעם5.
לצלצלוהמשיכובביתבאורהבחינוהחייליםהדלת.אתפתחהלאהיאבפעמון.וצילצלולביתבמספר,ארבעה
צעקותחילופיהתפתחוהמרפסת.בדלתהזכוכיתאתהחייליםשברואזבבית.האורותאתכיבתהעפאףבפעמון.

שפתחוהואעפאף,שלגיסההגיעהשארביןשלה.משפחהקרוביהזעיקושאףעפאף,שלשכניהלביןהחייליםבין
מאלושחרחר,חיילעפאףהפעםזיהתההחייליםארבעתביןקשות.התעקםשמנעולהלפנילאלחיילים,הדלתאת

אםכיהשחרחר,החיילעליהאייםהדלתלפתיחתבקשרהצעקותחילופיכדיתוךהראשונה.בפעםבביתהשהיו
השניחום;ושערונמוךהואיוסי,שמוהאחדכך:תיארההאחריםאתעשן.פצצתהביתלתוךיזרוק-תפתחלא

כמפקדיוסיבשםהחיילהזדההעפאףשללשאלתהמזוקן.כהה,לאמלא,למדי,גבוההשלישימשקפיים;הרכיב
מסויםבשלבעפאף.שלמשפחתהוקרובשכנותביניהםהנוכחים,השפלתאגבבביתהסתובבוהחייליםהקבוצה.

אשגעאני"השחרחר:החייללהאמרהחייליםעםלבדהעפאףכשנותרההבית.מןלצאתלעפאף,פרטלכולם,הורו
להסתובבהחייליםשארהמשיכוזמןאותוכלפרטיו.אתלהלמסורסירבהואשתשתגעי".עדיום,כלאבואאותך,
כשעה.כעבוריצאוהםדבר.לחפשבליבבית,

התפרסמהבן-ארי,לאל"מהרמןעו"דשלופנייתהג'רדאתעפאףשלתלונתההגשתאחריאחדיםימיםב-30.3.90,
בעתוהאיומים.ההטרדותתיאורובהמיניות"להטרדותעוברים"שכותרתהכתבההעיר"כל"הירושלמיבעיתון
באירועבחקירתוהתמקדולמעשהזו,לכתבהליבםתשומתאתהיפנההואהחיילים,שניאתגבירס"ןשחקר

האחרון.
לביתלכניסההסיבהלטענתו,אחת.פעםג'רדאת,עפאףשלבביתההיהאכןכיהעיד,סמל,שדרגתוהדר,החייל
איתוהיוחייליםאילובבית".מסתתרלנושנעלםשהאישחשדנוהבית...לכיווןשנעלמהחשודהדמותראינו"היתה

הביתבתוךמעשיהםעלחמישה".אוארבעההיינומתוק].[שגיאואתמחוקן[יוסיאתזוכראני"לבית?כשנכנסו
הדלתעלהדפיקהבמשך"שנגרם:לנזקאשרחשוד".מישהושםמתחבאלאאםובדקנולביתנכנסנו"העיד:

חלוןלפתוחניסהאולימשם.להיכנסהצליחולאהמרפסתעללטפסניסהיוסיהמנעול...אתשברנוברגליים
כלשהו".
טעןהואיום.באותובביתהיהשאכןאישרהואסמל.בדרגתהואגםהיההדר,שלבעדותונזכרשכאמורשגיא,

ראיתיבחשיכהל-20.00,21.00ביןבערב,היהזה"לבית?בכללנכנסומדועשם.שהיההראשונההפעםהיתהזוכי

אני"לביתנכנסווכאשרזה".מילברררצינוהמתלוננת.לביתנכנסתאותהראוהחבר'האחריה,רדפנורצה,דמות

אותה,לפתוחלנסותכדיבדלת,בעטנו"לבית?הנזקנגרםואיךבבית".סריקותעשוהאחריםבפרוזדור,עמדתי
הצדדית".במרפסתחלוןששברוייתכןבמפתח.אובמנעולבעיותוהיונתקעההדלת

התיקאתסוגרמרכזפרקליט
היתהלביתההכניסה"כילמסקנהפוליטיס,שלמהסא"לדאז,מרכזפרקליטהגיעאלועדויותשלושסמךעל

היובמרפסתוהשימשההביתדלתלמנעולהנזקוגרימתייתכןכיאםהטרדה,לצורכיולאמבצעייםלצרכים
לביתהשנגרםהנזקבגיןג'רדאתעפאףגב'אתלפצותוהמלצתיהחקירהתיקסגירתעלהוריתילכךאימיותרים.

החיילים".כניסתבעת
מאזשחלףהרבהזמןועוד,זאתבפרשה.מרכזייםמעורביםנחקרולאשבעצםכךעלדעתונתןלאמרכזפרקליט
שיהווגרסאותיתאמושהשנייםכדיוהותרדיבוהיהחודשים,כארבעההחיילים,שניחקירתועדהאחרוןהאירוע
מרכז.פרקליטאצלחשדלעוררצריךהיהכשלעצמוזהלבית.נכנסומדועסבירנימוק



האירועלחקירתאחרותאפשרויות
ג'רדאת:עפאףשלתלונתהבחקירתהיובולטיםמחדליםנמה

הטרדהמקריארבעהעלג'רדאתעפאףהעידההבודקהקציןלפניבעדותהוגםהמקוריתבתלונהשגםאףעל1.
7990.במארסב-23אוב-22שהיהזההאחרון,לאירועביחסורקאךהחייליםשניאתהבודקהקציןחקרואיומים,

שהיוהראשונההפעםזוכיבתשובותיהם,והסתפקהאחרים,לאירועיםהתייחסלאכללהואלהםשהציגבשאלות

שם.

שלומעדותוהדר,סמלשלוזוג'רדאתעפאףשלזועדויות,בשתיבפירושנזכריוסיהחיילשלששמואףעל2.

אותולחפשהבודקהקציןטרחלא-המרפסתדלתשמשתאתששברזההנראהככלהיהיוסיכיעולההדרסמל

הבודקלקציןכימלמדת,ושגיאהדרהסמליםשנמצאוהעובדההאחרון.באירועלפחותחלקו,עלאותוולחקור
גםלהגיעהיהיכולבקלותשדימכאן,הרלבנטית.בתקופהעקבכפרבסביבתמוצבתהיתהיחידהאיזוידועהיה

יוסי.לאותו

ג'רדאת.משפחתלביתשנכנסוהאחרותבקבוצותשהיואחריםחייליםלאתרניסיוןנעשהלא3.

מהאירועים.לחלקעדיםשהיולמרותנחקרו,לאושכניהג'רדאתעפאףשלגיסה4.

הדבריםשליותרברורהתמונהלקבלהיהאפשריוסי,אתובמיוחדהחיילים,שאראתלאתרניסיוןנעשהאילו

החקירהג'רדאת.עפאףשלמשפחתהוקרוביהשכניםגםהעידואילויותרמלאההיתההתמונהשם.שהתרחשו

נזקגרימתאיומים,גבול,הסגתהטרדה,עללכאורהשמלמדתעובדותמסכתלחקורהאפשרותנמנעהוכךטויחה,

בנשק.חוקילאושימושלרכוש,

המשפטבביתפיצוייםמביעת
באירועהחייליםשלהתנהגותםבגיןישראלמדינתנגדתביעהג'רדאת,משפחתבניבשםהמוקד,הגישכ-2.2.97

התביעהבכתבג'רדאת.כרם-המשפחהאבימעורבהיהבואחרבאירועחייליםהתנהגותבגיןוכןלעילשתואר

נזקוגרימתתקיפהבפרטיות,פגיעהגבול,הסגתמיטרד,החיילים,בהתנהגותרשלנותהתביעה;עילותמפורטות

גםאלאוברכושם,בפרטיותםבכבודם,פגיעהבשלהבית,בעלילהורים,שנגרםהנזקרקלאמצויןבתביעהלרכוש.

נפש.ועוגמתחרדה-כורחםבעללהעדיםשהיוהחייליםהתפרעותבשלהקטניםילדיהםלשנישנגרםהנזק

ש"ח.70,500שלבסכוםאותםתפצהישראלמדינתכיג'רדאתמשפחתבניתובעיםהכלבסך

ועומדת.תלויהעדייןהתביעה



גירסת-שיכחהשלגלגוליה

ריאןעומרבראפתההתעללות

המקרהתיאור
שנילביתוהגיעו15.00,השעהבסביבותב-75.6.91,רמאללה.שבנפתדיקוביתבכפרמתגוררריאןעומרראפת

שאראתנעלהחייליםאחדלרחוב.לצאתמהםדרשומכןולאחרזהות,תעודותלהציגומאחיוממנודרשוחיילים,
לוקראאחרחיילראפת.שלבגבוהחייליםאחדבעטלרחוב,ואחיוראפתכשיצאומיידהבית.בתוךהמשפחהבני

עליוציווהגםהואאותו.היכההימני,מרפקובאמצעותואז,שלו,הזהותתעודתאתביקששובאליו,להתקרב
נשקו.אתלגנובניסהראפתכיואמראחרים,חייליםל-3שלוהזהותתעודתאתמסרושםהכפר,למרכזאיתולבוא

הזהותתעודתאתלוהחזירוהםפניו.עלוסטרובאגרופיםאותוהיכוראפת,עללצעוקהחלוהחייליםשלושת
שהגיעאחרחיילסיסמאות.כלכתובותהיולאשעליהםמכאלוגםבסביבה,מקירותסיסמאותלמחוקלווהורו
ברגליובידיו,משתמששהואתוך-להכותווהחלשלו,הזהותתעודתאתלקחלמעשיו,ראפתאתשאללמקום
בו.לבעוטהחייליםהחלוקיד,שלהגבוהבחלקוכתובותשהיולסיסמאותלהגיעראפתהצליחלאכאשרובנשקו.

שטעןהחיילשובהגיעזהות,תעודתלהציגהחוזרואילוצוהכאותעודשכללהונמשכת,הולכתהתעללותכדיתון
אותהכללהכותו.המשיךכךאגבערפאת.יאסרשלתמונתועללירוקלווהורהנשקו,אתלקחתניסהראפתכי

סיסמאות.למחוקראפתהמשיךוהגידופים,ההשפלותהמכות,ביןעת,
הכפר.מתושבישמונהעודהוכוראפתעםיחדוחצי.שעהלפחותנמשכההזאתהמסכתכל

איןכילמוחתאראמראמירבשםקציןבא-ראם.האזרחיבמינהלההתעללותעלהכפרמוחתארהתלונןערבבאותו
דבר.לעשותביכולתו

העדויות
מגולניהיושהיכוהחיילים
לכפרשנכנסוהחייליםכימסר,הואב-18.6.91.האירוע,אחריימיםשלושהלמזקרנמסרהריאןראפתשלעדותו
עצמם.החייליםמדבריוהןכומתותיהםמצבעהןזאתלמדהואמגולני.היו

שפעלהשריוןחילשלמילואיםבגדודמבצעיםכקציןששירתצידון,דנימיל')(סרןשלבעדותונתמכתזועדות
פלוגהפיקודותחתהגדודקיבלדיקובכפרהאירועשאירעבתקופהלדבריו,בנימין.המרחביתהחטיבהבמסגרת

במסגרת"החטיבה.שלמיוחדותמשימותלבצעיועדהזופלוגהאטיאס.אביסגןהיההפלוגהמפקדגולני.של
כניסהתוכננה"האירוע,אחריוחציחודשייםב-2.9.91,צידוןסרןהעידגולני",לפלוגתהשבועיתהמשימותתוכנית
אחדכוחקצין.מפקדצירכלעלכאשררגלית,בהליכהציריםבשני15.6.91בתאריךבוצעההכניסהדיקו.לבית
להפגיןהיתההמשימההכפרבתוךהכפר.שלהיחידהכבישדרךנכנסהשניוהכוחמגולניששתברסג"מבפיקודהיה

וכו'".דגליםהורדתסיסמאות,מחיקתולבצענוכחות

גולנימתיילנשקלחטוףניסיוןהיהלא
החייליםמשניאחדכימצ"חלחוקרבעדותומסרעצמוהואהחיילים,מאחדנשקלקחתניסהראפתכילטענהאשר

קדימהצעדיםמספרנדחפתישלומהדחיפהבגבי.ובעטהשערכלפיאותיזרקבחוזקה,בידיהחזיק"לביתושנכנסו
שלוהמרפקועםאותיתפסעלי,התרגזשנפגעהחיילבידו.בחוץשהיהשלישיבחיילפגעשליהמרפקובטעות

בפני".אותיהכה

בשלב"זו:בנקודהגםעדותואתחלקיתמחזקראפת,שלבהכאתומסוימיםלשלביםעדשהיהצידון,דניסרן
שלפנילרחבהמהחצרביציאהעשרים.גילבסביבותאנשיםשנימביתמוציאיםחייליםראיתיהפעילותשלמסוים



כדיתוךולאתחילהבכוונהזאתעשההאוחזהשער.לידשעמדגולניחיילשלבנשקואחזהצעיריםאחדהבית
אורושםעשייתמיןאלאנשקחטיפתכוונתמתוךהיהלאשזהבוודאותלומרניתןכיאםדחיפה,אומעידה

האישבעיטות.שלוששתייםלאישונתנומאודהתרגזולידושעמדחיילועודהחיילמסביב.הקהללפניהתרברבות

ולקחוהפסיקווהםלהירגע,במקוםשהיוגולנילחייליאמרתיזהבשלבשלב.באותוקשהבאופןנחבלולאנפללא
וכו"'.ותמונותדגליםהורדתסיסמאות,מחיקתעבודותלבצעהאישאת

נשקלחטוףניסיוןכיברורהחייל,שלבנשקוראפתשללנגיעתוביחסצידוןדניסרןשלגרסתואתנעדיףאםגם

שהםלכךערהיהכימלמדתכלשונו,להירגע","גולנילחייליהורהכיצידון,שלעדותוועוד,זאתכאן.היהלא
סיבה.בלאמכים

קולקטיביתשיכחה

גולנימחייליאישזכרלאדווקא,דיקוהכפרתושבילטובתבהטיהחשודשאינוצידון,דניסרןשלעדותולעומת

שלהאחרוןבשלישנחקרוכולםבו.האירועיםאתולאאחד)קציןמלבד(הכפרשםאתלא-דברבמקוםשהיו

שלרובזמןפרקזהוהאירוע.אחריחודשיםמארבעהיותרמעטכלומרבו),בו-23ב)-199121אוקטוברחודש

לאאףמצ"חחוקרידיקו.בכפרזהכמוחריגאירועעללדברשלאבמהלכו,אירעמהיזכורכימאדםלצפותאפשר
מזאת,יתרהלכן.קודםוחצימחודשלמעלהשנמסרהצידון,דניסרןשלגרסתועםזומופרכתגרסהלעמתניסו

עליהם:לענותנותררקשלחייליםמנחות,שאלותלהםהוצגוכימעיד,הנחקריםתשובותשלהכמעט-אחידהנוסח

נשק.חטיפתנסיוןזוכרלאאירוע,זוכרלאכפר,זוכרלא
דיקובכפךשהיוגולנימחיילימישהוזוכרהואאםלשאלהבתשובההנראהככל-ענהצידוןדניסרןכילצייןיש

מהחשודיםכמהאיתרודווקאמצ"חשחוקרימסתבר,בנשקו.שנגעוהחיילאתלאוגםאותםלזכוריכולאינוכי-

בכפר.מעשהבעתראהשאותםהאנשיםאלושמאצידון,סרןעםלבררניסולאהםאךאותם.חקרוואף

לאבחקירתנו"החקירה:אתמצ"חסיכמהגולני,חיילימביןהאחרוןהעדחקירתאחריבלבדיומייםב-25.10.91,

והשפלתו".הכאתובדברהמקומישללתלונותיונוספיםסימוכיןנמצאוולאהמכיםהחייליםאותרו

האירועלחקירתאחרותאפשרויות
נייטרליתעדותדיקו.בכפרב-15.6.91שהיוגולניחיילישלמעשיהםעלמידעוהותרדיהיהמצ"חלחוקריכאמור,

היהשבגינודברעשהלאריאןראפתוכיהשתוללות,שלאווירההיתהכיעלהוממנהצידון,דניסרןנתןזהבעניין

צריכההיתהראפתלטובתעדותואתלהטותענייןהיהלאצידוןשלסרןהעובדהדווקאלהשפילו.אולהכותוצורך

משתיאחתמעוררתזואחידותהפלוגה.מחייליכמעט-אחידותעדויותשמעוכאשרמצ"ח,חוקריעינילנגדלעמוד

גירסת-שיכחה,טווהחקירה,ועדמהאירועזמןוהותרדילרשותםעמדאשרשהחיילים,יחד:גםשתיהןאותהיות,

זו.גירסת-שיכחהלעבראותםשהינתוהןמצ"חחוקריששאלותאו

מתאמצתאינההפרקליטות
כושלתחקירהשלממצאיהאתעורריןללאאימץסמכותו,בתחוםהיהשהענייןלימון,זאבסא"לצפון,פרקליט

שלנסיונותיהם"המסכם:הדו"חשלהמסקנהאתוקיבלהחמור,האירועאתכראוילתקורממצ"חדרשלאהואזו.
הוריתיולפיכךבתוהועלוהמוקד)-ריאןעומרראפת(הנדוןע"ישנטענוהמעשיםמבצעיאתלאתרהחוקרים

דהוא".מאןכנגדמשפטייםצעדיםנקיטתבלאהתיקסגירתעל

שנוכחאלאחקירה,שלכושלכהניהולעםלהשליםלההיהשאסוררקלאכפול:הואכאןהפרקליטותשלמחדלה

למעשיםחשדגםלחקורעליההיה-החוקריםבהכוונתוביןהחייליםמצדבין-גרסאותלתיאוםהעולההחשד

משפט.הליכישיבוששלעבירהבגדרשהםאלה,



החקירהאתסיכלהמרכזפרקליטות
נג'יבמוחמדשלהכאתו

המקרהתיאור
במרכזעבודהיוםלאחרלביתוחיזמא,הכפרתושבנג'יב,מוחמדחזרהצהריים,אחרארבעבשעה21.4.90,ביום

מביתו,הרחקלאהכפר,במרכזהעוצר.עלידעלאנג'יבהכפר.עלעוצרהוטלהיעדרובזמןשבירושלים.נוטרדאם
נג'יבעוצר.בזמןבחוץמעשיומהנג'יבאתשאלמהםאחדחיילים.שלושהובוצבאירכבכלינג'יבמוחמדאתעצר
החיילואנגלית.עבריתהכתובותנוטרדאם,ממרכזשלוהעובדתעודותאתוהציגמהעבודה,חוזרהואכיהשיב
אותה.כתבמינג'יבאתושאלסמוך,קירשעלכתובתעלחיילאותוהצביעמכןלאחרלגזרים.התעודותאתקרע
כלופוגעות.קנטרניותשאלותשואלשהואתוךפניו,עלוסטרבגרונוהחיילאותותפסאזיודע.שאינוהשיבנג'יב
אותהכלקללה.בליווילדרכואותוושילחהחיילבובעטלבסוףנג'יב.מוחמדשלמגרונוהחיילהירפהלאזמןאותו
למעשה.עדיםנג'יבמוחמדשלוילדיואשתוהיועת

העדויות
מכתבגולדנברג,צילידאז,המוקדמנהלתשיגרה22.4.90,ביום,ובוהיום,למחרתכברבמוקדהתלונןנג'יבמוחמד

התעודותצילומיאתצירפההאירוע,השתלשלותאתפירטהבמכתבהדולב.רחלסא"לדאז,מרכזפיקודלפרקליטת
איתורעליקלשהדברכךלאירוע,מאודסמוךמרכזפרקליטותלידיעתמובאתהתלונהכיוהדגישההקרועות,
נג'יב.מוחמדשלבהכאתומעורביםהיושחייליההיחידה

חוקראינואיש
מרכז.פרקליטותלידיעתהאירועעלהראשוןהמידעהגיעעצמו,לאירועמאודסמוךבאמור,ב-22.4.90,*
הגיבה.לאדולבסא"לדולב.לסא"לתזכורתנשלחהב-17.6.90'
הגיבה.לאדולבסא"לדולב.לסא"לתזכורתנשלחהב-28.8.90'
פוליטיס.שלמהסא"למרכז,פיקודלפרקליטתזכורתנשלחהב-21.11.90'
פוליטיס.סא"לעםפגישהנערכהב-24.12.90'
הגיב.לאפוליטיססא"לפוליטיס.לסא"לתזכורתנשלחהב-31.21.97'
הגיב.לאפוליטיססא"לפוליטיס.לסא"לתזכורתנשלתהב-12.3.91"
הגיב.לאפוליטיססא"לפוליטיס.לסא"לתזכורתנשלחהב-19.4.91'
הגיב.לאפוליטיססא"לפוליטיס.לסא"לתזכורתנשלחהב-2.6.91*
פוליטיס.לסא"לתזכורתנשלחהב-20.8.97'
אתשיחקרוסביראשרהחוקרותהרשויותכלעםהענייןאתבדקכילמוקד,פוליטיססא"להודיעב-3.9.91'

התלונהמבדיקתכיום"כיקבע,לסיכוםחקירה.כלנפתחהשלאלוונראהחקירה,נפתחהאםלבררכדיהנושא,
עתה".פתיחתהעללהורותטעםיהיהשלאהחלטתיהחקירהוסיכויי

מוחמדהמוכה,שלתצהירצירפהשאליופוליטיס,לסא"למכתבהמוקדבשםחוריבאדרהעו"דשיגרהב-30.4.93'
הגיב.לאפוליטיססא"לבחקירה.לפתוחודרשהנג'יב,

פוליטיס.לסא"לתזכורתנשלחהב-20.6.93'
החלטתו.אתלשנותכדיאיןאליושצורףובתצהירבמכתבהכיחורי,לעו"דפוליטיססא"להשיבב-27.7.93'



שהתגלובעבירותלטיפולאחרותמשפטיותאפשרויות
בידיהיההמידעכאמור,הפרשה.אתבמהירותלחקורלמצ"חלהורותיכלהכמתבקש,מרכזפרקליטותנהגהאילו

סיכויוהיההעוצר,בזמןחיזמאבכפרשהתהיחידהאיזולאתרקלשהיהבעתלאירוע,מאודסמוךמרכזפרקליטות

לאהפרקליטותועוד,זאתלמתרחש.ראייהעדישהיוהאחריםהחייליםשניואתהמכההחיילאתלאתרסביר

נהגהמשכךלהכאתו.ראייהעדיהםאףשהיוהמוכה,שלמשפחתומבניעדויותלגבותלמצ"חלהורותטרחה

לדין.המכהאתולהביאהענייןאתלחקורהאפשרותאתידיהבמוסיכלההפרקליטות,



חשודים"אין"-וקובעהכושלתהחקירהאתמאמץמרכזפרקליט
דוזדרסאמרשלהכאתו

המקרהתיאור
בג'יפבמקוםשעברוחייליםשניאלבירה.בעיירהבמכוניתודוזדרסאמרנסע77.00,השעהבסביבות27.4.92,ביום

בדרךבצומתלירושלים.להגיעהתכווןמשםלרמאללה,בנסיעתוהמשיךהואנסיעתו.מהירותאתלהאטלוהורו
לווהורושלוהזהותתעודתאתממנודרשוחיילים,שניאותםאליוניגשוואזעימושהיהחברהורידלירושלים
מהג'יפדוזדרהוצאשםאלון,מחנההנראהככלצבאי,למחנהנסעוהתייליםפנימה.אותושדחפותוךלג'יפ,להיכנס
כיסופניואתאחר.לג'יפלעלותבצעקותלווהורוהחיילים,חזרודקותכ-10כעבורהריצפה.עללשבתונדרש

אתיוסף",כ"קפטןעצמואתשהציגהנהג,לידשישבחיילהיכההנסיעהכדיותוךבנסיעה,החלוהםבסמרטוט.
באגרופיו.דוזדר

היכוושםלמערההוכנסהואעקב.כפרלידכמערהדוזדרסאמרזיההמעשהשלאחרמקוםעדבג'יפנסעוהחיילים
ובעודו-המערהמןיצאוולבסוףבו,לירותאיימוהםאותו.ומעליביםאותומגדפיםשהםתוךהחייליםשניאותו

יוסף"קפטן"חזרהרימוןהתפוצצותלאחרבפניו.דוזדרסאמרנפצעמכךכתוצאההלם.רימוןפנימההשליכובתוכה

בא-ראם.האזרחיהמינהללמשרדבבוקרלמחרתאליולבואלווהורהשלו,הזהותתעודתאתלדוזדרהחזירלמערה,
החוליםבביתעברנוספתבדיקהפניו.נחבשושםברמאללה,החוליםבביתדוזדרסאמרטופלהאירועאחרי

בירושלים.מוקאסד""
הרוסים.במגרשהמשטרהלתחנתפנהירושליםתושבבהיותולמשטרה.תלונהלהגישדוזדרביקשזהכללאחר
גםיעקב.נוהלמשטרתלפנותלוהורוולבסוף-התלונהאתממנולקבלמבלי-לחדרמחדראותושלחושם
למצ"חלפנותלווהורוהצבא,בענייניתלונותמקבליםשאינםבטענההתלונה,אתממנולקבלסירבויעקבבנוה

שערים.מאהבשכונת

התלונה?אתלהגישלמי
וביקשפוליטיס,שלמהסא"לדאז,מרכזלפרקליטיובלרמיעו"דפנהבמוקדדוזדרסאמרשלתלונתוהגשתלאחר

לחקירה,החומראתהעבירמישורים:בשניפעלכיפוליטיס,סא"להשיבב-19.5.92בעניין.חקירהתיערךכי
דוזדר.שלתלונתוהתקבלהלאמדועלבדוקכדיישראל,למשטרתיובלעו"דשלמכתבואתוהעביר

יעקב.נוהבתחנתתלונתואתולהגישלבואיכולדוזדרכייובל,לעו"דישראלמשטרתהשיבהב-24.6.92

תוקרתמצ"ח
פוליטיססא"לשלתשובתואחריימיםחמישהב-24.5.92,כברישראל.ממשטרתיותרמהרפעלהלציין,ישמצ"ח,
החייליםאחדנחקרב-26.5.92,מכן,לאחריומייםלאירוע.בקשרגרסתואתומסרדוזדרסאמרנחקרלמוקד,
קצין;נחקרנוספיםימיםארבעהכעבורחיילים;ארבעהעודנחקרו27.5.92,למחרת,בפרשה;במעורבותשנחשד
מוקאסד"."החוליםבביתלדוזדרשניתנההרפואיתבתעודההכתובאתשהסביררופאנחקריוםעודוכעבור

אותו.שהיכוהחייליםאתלזהותיוכלהואכיהאירוע,לאחרכחודשכאמורשניתנהעדותו,בסוףאמרדוזדרסאמר
כלכישנחקרו,והקציןהחייליםשלבתשובותיהםהחוקריםהסתפקוזאתבמקוםזיהוי.מסדרערכהלאמצ"חאך

רקלהםנודעהפרשהעצםעלכיבעדויות,החוזרתהאמירהמזאת,יתרהמבחינתם.נבראהולאהיתהלאהפרשה
יום,באותוקצריםזמןבהפרשיכולםאתשחקר-החוקרלכולםשהציגמנחהשאלהעלמעידהמצ"ח,מחקירת
.27.5.92



ביוםהללוהרכבבכלינהגוהםכירשוםשבהםג'יפים,שנישלעבודהכרטיסימצ"חתוקראותוהציגהייליםלשני
ניסהלאמצ"חחוקרלאירוע.קשרכלהכחישואךיום,באותובג'יפיםנהגואכןכיהודושניהם21.4.92.האירוע,
בפלוגה"כי:אמרהוארן,סגןהקצין,שלבעדותוהזאת.גרסת-ההכחשהאתבמבחןלהעמידמנתעלדברלעשות

כרטיסיכמהעודלבדוקעליואםלגלותהיהיכוללאשאל,שלאוכיווןשאל.לאהחוקר-ג'יפים?כמהג'יפים".יש

דוזדר.סאמראתהיכהומיבהם,נהגמילגלותובאמצעותםעבודה,

לפלוגתיצאתי27.5.92בתאריך"החיילים:אתחקרשםאלון,חרמ"שבבסיסגםביקררביב,יעקבסמ"רהתוקר,
הקשורחריגאירועהתרחשותלגביהפלוגהשלהמבצעיםביומןמחוקן[יוחאיסג"מעםובדקתיאלוןחרמ"ש

סאמרשלוהכאתועצירתולגבידישוםכלנמצאלאהבדיקהבמהלך4.92.~2.בתאריךדוזדרסאמרשללפציעתו

21.4.92".בתאריךדוזדר

האירועלחקירתאחרותאפשרויות

אולץשבולמקוםהמהנהקרבתעלבהסתמןהסתםמןוזאתאלון,חרמ"שהייליאתרקלחקורבהרהחוקר1.

אםגםבו.נסיעת-ההתעללותבמסגרתהובא-כנראה-שאליוהמקוםועלהצבאי,לג'יפלהיכנסדוזדרסאמר
אךאחר.במקוםחשודיםלתפשעליוהיההריאלון,בתרמ"ששחקרהתייליםשלהמוחלטתההכחשהאתמקבלים

זאת.עשהלאהוא

שנחקרוהתייליםשלמעדויותיהםהרידוזדר,בסאמרשהתעללוהםאלוןמחרמ"שתייליםשאכןנניחאפילו2.

לאשכאמור-זהבהקשרביותרהחשובההעובדהגרסאותיהם.אתולבדוקלחזורמקוםישכילהבין,היהאפשר

בפניג'יפיםשלעבודהכרטיסיהצגתהאירוע.ביוםג'יפבאיזהנהגומיביחידה,ישג'יפיםכמההיא-כללנבדקה

זה.במובןלהורידאולהעלותכדיבהאיןבלבדחייליםשני

הנהגים,שלזיהוימסדרלערוךמצ"חהיהיכולהאירוע,ביוםונהגיהםהג'יפיםלגביאמיתיתבדיקהנערכהאילו3.

זיהוי.מסדרמעריכתנמנעהמצ"האךאותו.שהיכומיאתלזהותיוכלכיאמרדוזדרשהרי

האחרלג'יפאותווהעלושתזרולפנידקות,וכ-0משךאלוןבמחנהאותוהשאירוהחייליםכידוזדר,מסרבעדותו4.
בקרבתהמכיםהחייליםהיושבהםמצביםלשניראייהעדילאתרמאמץכלנעשהלאבו.להתעלללהמשיךכדי

אליו.שחזרוובעתבבסיס,מהג'יפאותושהורידובעת-דוזדר

היאדוזדר,שלוהכאתועצירתולגבירישוםכלאיןהפלוגהשלהמבצעיםביומןכירביב,החוקרשלמסקנתו5.

הפלוגה.שלהמבצעיםביומןהפלילייםמעשיהםאתלתעדמתעלליםשלדרכםכאילוהמעטה.בלשוןתמוהה

שלקתוהיא,עובדהמעשיהם:אתלהסתירכדיהכלעשוהמכיםהחייליםכילהבין,היהניתןדוזדרשלמגרסתו

היכוהו.ושםמבודדת,למערהאותו

מתאמצתאינההפרקליטות
פרקליטחוו"דוניתנההחקירהתיקאצלנונתקבל..."כילמוקד,מרכזפרקליטשלבשמוצבאיתובעהודיעכ-7.7.92

דוזדר".מרע"ישתוארהמעשהבביצועחשודיםאותרוולאמאחרהחקירהתיקאתלסגורהחליטהפרקליטבעניין.

תיקאתלהחזירלנכוןמרכזפרקליטמצאלאזו,בפרשההחקירהעצםשמעוררתהתהיותכללמרותכלומר,

הלא-מבוססים,הממצאיםאתקיבלזאתבמקוםיסודית.בצורההפרשהאתלתקורלהולהורותלמצ"חהתקירה

תשודים".ש"איןהמסקנה,אתהשתיתועליהם

עולה,החקירהמחומרכיוציינהפוליטיס,לסא"לחוריבאדרהעו"דפנתהבמוקדהחקירהחומרקבלתעם
הפעולה,מבצעיאותרוולאנחקרלאלמרשיתבלהגרימתשלחמוראירוע"מוצתה.ולאכראויבוצעהלאשהחקירה

מסדרייערךכידרשההיאחורי.עו"דציינהכראוי",עבודתואתמילאלאהבודקשהקציןהטעםמןרקלדעתי,
מיאתלזהותהאירוע,מאזשחלףהזמןלמרותמסוגל,דוזדרסאמרכיפוליטיס,לסא"למסרהגםבמכתבהזיהוי.

אותו.שהיכו



זיהוי,מסדרלערוךצריךלמיברורלאשלגרסתומשוםראשית,טעמים.משניבקשתה,אתדחהפוליטיססא"ל
כהגדרתו.יעיל",איננו"זהבשלבזיהוימסדרשנית,חשודים;אותרולאשהרי

החקירהחומראתלקבללוקהזמןכמה
זה.בתיקהאחרונההעדותנגבתהב-1.6.92*
סא"להחקירה.חומראתלצלםפוליטיס,סא"למרכז,מפרקליטהמוקדבשםחוריבאדרהעו"דביקשהב-24.7.92'

הגיב.לאפוליטיס
פוליטיס.לסא"לתזכורתנשלחהב-27.11.92'
דבר.יודיעההמצונזרהחומרקבלתעםוכיהחקירה,חומראתלקבלביקשכיפוליטיססא"להודיעב-29.12.92*
המצונזר.החומרהתקבלהאםלדעתוביקשהמוקדשבב-2.3.93"
אצלם.התקבלטרםהמצונזרהחומרכיפוליטיס,סא"לבשםצבאיתובעהודיעב-22.3.93'
המצונזר.החומרהתקבלהאםלדעת,וביקשהמוקדשבב-4.7.93*
אצלם.התקבלהמצונזרהחומרכיפוליטיס,סא"לבשםצבאיתובעהודיעב-8.8.93'

דעתוחוותמתןלצורךוזאתהמוקד,לידישהועברלפנימשנהלמעלהכברמרכזפרקליטאצלהיההחקירהחומר
סבירה.סיבהשוםבלאהמוקד,לידיולהעבירוסבירהבמהירותמלצנזרונמנעההפרקליטותאךבתיק.הטיפוללגבי

הפיצוייםדרישת
וכןפציעתו,עלדוזדרמאמראתלפצותבדרישההביטחון,למשרדמהמוקדשבאיטההישאםעו"דפנהב-13.9.96

ש"ח.7,000בסך-לושנגרמוהנפשועוגמתהסבלעל
ש"ח.3,250דוזדרקיבלשלפיוב-8.5.97,פשרהלהסכםהגיעודוזדרומאמרישראלמדינת



שקובעמהוזה-אמרהחייל
דיאבואיאדנידאלשלהכאתם

המקרהתיאור
במחנהנוספיםמשפחהבניוכןואיאד,נידאלבניו,ושנידיאבסולימאןיעקובנסעו21.30,בשעה3.4.94,ביום

בקלנדיה,המתגורריםמשפחהבניאצלמביקורחזרוהםהמחנה.מןהיציאהבכיווןירושלים,שלידקלנדיההפליטים

שם,שעמדוחייליםלהםצעקורמאללה-ירושליםהראשיבכבישמכוניות.בשתינסעוהםבשועפט.לביתםונסעו
אותם,שהוציאולאחראיאד.ואתנידאלאתהחוצהומשכודלתותיהןאתהחייליםפתחוהמכוניותכשעצרולעצור.
והוכוהחיילים,מידיהשנייםאתלחלץביקשושםשהיומהנשיםכמהובאגרופים.רוביהםבקתות-להכותםהחלו
אביהםפנההיוםלמחרתמשם.ונלקחולג'יפהועלוהםבאזיקונים,השנייםידינכבלודקותכ-15לאחרהן.אף

שם.עצוריםהםכיוהתבררברמאללה,האזרחילמינהל
ולאחרב-6.4.94,האבפנהשאליוהמוקד,פנייתבעקבותבניו.הכאתעליעקבנוהבמשטרתהאבהתלונןב-5.4.94
שהיהכיווןלמצ"ח,בתלונההטיפולאתהעבירההמשטרהכי1994,יוליבתחילתרקהובררבתכתובת,סחבת

בחיילים.מדובר

החקירההחומראתלקבללוקחזמןכמה
דאו,מרכזפיקודלפרקליטחוריבאדרהעו"דפנתהלמצ"ח,הועברהחומרכילמוקדשהובררלאחרב-18.7.94,'

בתיק.הטיפולבמצבשיעדכנהבבקשהפוליטיס,שלמהסא"ל
התיק.סגירתעלפוליטיס,סא"לבשםצבאי,תובעאליעזר,בןאודיסרןהודיעב-14.8.94"
החקירה.חומראתלקבלחוריעו"דביקשהב-24.8.94"
למוקד.יודיעהחומרקבלתעםכיאליעזר,בןסרןהודיעב-25.9.94"
מענה.כלהיהלאבקשתה.אתמרכזלפרקליטותוהזכירהחוריעו"דשבהב-5.2.95"
עלחריפהבתלונההמדינה,בפרקליטותהבג"ציםמחלקתמנהלתאזארד,נילילעו"דחוריעו"דפנתהב-17.8.95"

החקירה.חומרבמסירתהצבאיתהפרקליטותשנוקטתהסחבת
חורי,לעו"דבמישריןשישיבבקשהתוךפוליטיס,לסא"לחוריעו"דשלתלונתהאתארדעו"דהעבירהב-22.8.95"

אליה.יעבירמתשובתווהעתק
החקירה.חומראצלםנתקבלטרםהזמן,חלוףחרףלצערו,כיאליעזר,בןסרןהשיבב-23.8.95"
הבטחתומיוםתמימהשנהחלפהכברכיהעובדהציוןתוךמרכז,פרקליטאלופנתהחוריעו"דשבהב-28.9.95"

לידיה.יגיעהחומרכיהראשונה
במשרדם.החקירהחומרקבלתהתעכבהתקלהעקבכיאליעזר,בןסרןהודיעב-5.11.95'
התקלה.עללהדווחמאזחודשיםחמישהעברוכימרכז,פרקליטלמשרדוהזכירהחוריעו"דשבהב-31.3.96"
התיק.אתמחפשיםעדייןמרכזבפרקליטותכיטלפון,בשיחתלמוקדנמסרב-9.6.96'
זה.בענייןהאחרונהבפעםאליהםפונההיאכימרכז,לפרקליטותחוריעו"דהודיעהב-10.6.96'
הקרובים.בימיםלמשרדםלהגיעאמורהחומרכיבטלפון,אליעזרבןסרןהודיעב-17.6.96"
הגיע.טרםהחומרכיבטלפון,אליעזרבןסרןהודיעב-3.7.96'
הגיע.החומרכיבטלפון,אליעזרבןסרןהודיעב-8.7.96'

חלפוהמוקדעבורזמיןהואכילהודעהועדהחקירהחומראתלקבלבבקשהחוריבאדרהעו"דשלפנייתהמיום
ימים.לשנתייםקרוב



העדויות
מרכזפרקליטשללהחלטתויסודששימשוהןועדויותיהםבלבד,חייליםשניחקרהמצ"חכיעולההחקירהמחומר

התיק.אתלסגור
זמןבאותונתוןהיהקלנדיהמחנהכיהאירוע,לאחרכשבועייםב-16.4.94,מצ"חלחוקרסיפרברכהאסירב"ט

אביענהלשאלהובתשובהדיאב,משפחתבנישלהמכוניותשתיהגיעוהעוצרהכרזתלאחרכשעהבעוצר.

בניוגםיצא.לבסוףאךמהמכונית,לצאתתתילהסירבהאבהעוצר.עלבייוע'לאנ,זיאנ,זעק)נדימשבחק,

מנתעלסמוךלקירלגשתהתבקשוהאחיםכיהעיד,ברכהאסיהם.גםיצאווצעקות"ויכוחיםלאחר"אךסירבו,
להפעילנאלצנו"החייל,מספרואז,מבניו.שירפולבקשניסההאבגםהסכימו.לאהםאךחיפוש,גופםעלשייערך

הכוחבעניין...טיפלנוליזכורלאששמוחיילועודאנירקזהבשלבהקיר.לכיווןאותםלהביאמנתעלסבירכוח
אתהשניוהחיילהצעידהאחאתדחפתיאניהקיר.לעברבלבדדחיפותהיההאחיםשניכלפישהפעלנוהסביר

דחיפותע"ילנוועזרובמספר,כשישהחיילים,עודלעזרתנובאואז"מפרטאינושהחיילמסיבההמבוגר".האח

אגרופיםשניב]הלם[וכןולדחוףלקללהתחילהקטןהאחזהבמהלךהקיר.אלהאחיםשניאתלהביאסבירות

האחים.נעצרומכןלאחרכלשהו".נזקלינגרםלאאךהבטן,באיזורכלפי
מיחידתו.חיילועודמרמאללהאזרחימינהלקציןהיולמתרחשעדיםכיבעדותו,עודמסרברכהאסירב"ט

אףבעדותו,ברכהרב"טדיברשעליוזההואשקד,אורןבשםרמאללהבנפתאזרחימינהלקציןהשני,העד

נקלעהואקלנדיה.הפליטיםמחנהעלעוצרלהטילשהחליטה)היההואכיהעיד,שקדשמו.אתזכרשלא

אסירב"טשאמרלמהבניגוד-ולמעשההעוצר,הטלתלאחרבמחנהסיורובמסגרתהתקריתלמקום

שלהראשיתהכניסהליד..."החיילים:לביןהאחיםשניביןשהתרחשלמהראייהעדהיהלא-ברכה

בעיות.ישאםלראותבמקוםעצרתימקומיים.4שלוכןחייליםשלהתקהלותראיתיהפליטים...מחנה

עליהםהרימוסיור,חייליהתקיפוה-20גילבסביבותצעיריםמקומייםששניליהוסברמהרכבכשירדתי

קלנדיההפליטיםממחנהלצאתניסהכאשרהיוהםבוהרכבאתעיכבוהסיורחייליכאשראותםוקיללוידיים

היכהלאחיילואףלקיר,כשפניהםהאחיםשניעמדוכברשקד,העידלמקום,כשהגיעהעוצר".שהוטללאחרכשעה

אמרוכימצטער,שהואלואמרהאבכישקד,טעןבעדותואותם.לעצורהוחלטאיתוהתייעצותאחריאותם.

לאלמעצר,שהובלובעתהבנים,גםבניו.אתהיכוהחייליםכיהתלונןלאהאבלדבריו,שוב.יקרהלאשהדבר

שהוכו.התלוננו

כשורהנהגוהחייליםהחליט:מרכזפרקליט

העדיםשנימביןהיחידהתיק.אתלסגורמרכזפרקליטשללהחלטתויסודששימשוהןאלועדויותשתיבאמור,

איפוא,ברורברכה.אסירב"ט-ההכאהבביצועהפוטנציאלייםהחשודיםאחדגםהיהלמתרחשראייהעדשהיה

והותרדיבוהיהלשבועיים,קרובשנחקר,היוםועדהתקריתמיוםשחלףהזמןאמינה.להיחשביכולהלאשעדותו
דחיפות"המקוריבצירוףואףסביר"כוח"במונחבעדותוהחוזרהשימושואכן,עליו.שתגונןגירסהלגבששיוכלכדי

זאת,לצייןאותוהינחהמישהוכיונראההדיוטות,שלפיהםעלשגורשאינומונחזהוכך.עלהיטבמלמדסבירות"
למעצרו.אוגופועללחיפושלחקירתו,מתנגדהואאם-המותרבגדרהיאחשודנגדסבירכוחשהפעלתכיוון
עודבמקוםנכחוהאחיםלשניפרטכאמור,חסרו.לאכאלולאירוע.נוספיםעדיםלאתרלנסותחייבתהיתהמצ"ח

נחקרולאשלבבשוםאךחיילים.כמהעודהשתתפובדחיפותכיהעיד,ברכהאסיורב"טמשפחתם;מבניחמישה
המשפחהמבניאישלאעלא,הוא,אףשהוכהנוסףאחלאואיאד,נידאלשהוכו,הבניםשנילאהאב,לא-

במקום.שנכחומהחייליםמישהולאואףהאחרים,

התיקאתלסגורבהחלטתוכשורה".נהגוהמעורביםהחיילים"כילמסקנה,מרכזפרקליטהגיעאלומחדליםלמרות

אליו,ניגשהאבכישקד,אורןהקציןדבריעלהשארביןהסתמךהחיילים,נגדמשמעתי,ולוצעד,כללנקוטבלא

להוכיח.מרכזפרקליטשמבקשמהעלללמדכדיבהאיןזועובדההוכו.בניוכיהתלונןולאשאירע,מהעלהתנצל

בניו,שלמעצרםאתלמנועבמהירות,התקריתאתלחסלביקששהאבכך,עלללמדאולייכולההיאבכלל,אם



היההמכות,עלהתלונןאילולא.ותו-הביתהיחדיחזרושכולםמנתעלהמשפחהלבנילהצטרףלהםלאפשר
שחרורם.תהליךאתמשההשהיהשייתכןנוסף,לבירורסיבהיוצר

האירועלחקירתאחרותאפשרויות
עדיםשהיודיאבמשפחתבניכלנחקרושאילולהניח,סבירלאירוע.הראייהעדירובאתחקרהלאמצ"חבאמור,

ייתכןמזאת,יתרהיותר.מורכבתתמונהמצטיירתהיתה-במקוםשנכחוהחייליםכלוכןהבנים,כולללאירוע,

הבנים.כלפיכוחשהפעילוהחייליםמביןנוספיםחשודיםמתגליםשהיו

מרכזפרקליטבמסקנותנאחזהראשיהצבאיהפרקליט

מסקנותעלועירערהראשיהצבאילפרקליטשבאיטההישאםעו"דפנההחקירה,חומרבמוקדשהתקבללאחר
זה.בענייןהחקירהשתושלםאוחוזרתחקירהתיערךכיודרשהחקירה,דרךעלמחההואמרכז.פרקליט

ככולם,רובםנסמכים,ונימוקיושבאיטה,עו"דשלתביעתואתדחהתלרז,יוסףאל"מהראשי,הצבאיהפרקליטמ"מ

משניורקאךעדותגבתהמצ"חכישבאיטה,עו"דשללטענתומתייחסאינוהואמרכז.פרקליטשלהחלטתועל

הדברהיאכאילוברכה,אסירב"טשלבעדותונאחזהואזאתבמקוםתהיות.מעוררותהעדויותעצםוכיאנשים,
אתתיארבמסגרתהמפורטת,אמרהמסרהמעורבהחיילכימגלההחקירהבחומרעיון"זו:בפרשהביותרהאמין

סבירכוחהואשהופעלכלהחייל,שלעדותועפ"ימרשך.שלבניושללמעצרםשהובילההאירועים,השתלשלות

הקיר".לידלהעמידםמנתעל

ידועה".איננהבאירוע,מעורביםהיואשרהנוספים,החייליםשלזהותם"כי:שבאיטהלעו"דהודיעגםתלפזאל"מ

אתלחקורצורךהיהכךלשםהחיילים.שאראתגםלאתרהיהאפשרברכה,אסירב"טאותראםתמוהה.טענהזו
זההיהברכהשרב"טהיא,עובדהבקלנדיה.שעותובאותןיוםבאותואיתוהיהמיידעספקשללאברכה,רב"ט

נוספיםלחייליםלהגיעהיהאפשרלחוקרו.מצ"חחוקרייכלווכךשקד,אורןהקציןשלזהותואתלמצ"חשמסר

ומתי.-פעילותבאיזוהיהמהםמיללמדהאמוריםיחידתם,רישומילפיגם



לרכושנזקגרימתה.

הרווחת?וגםהגזלת
עיאשאלחמידעבדאחמדמונזרשללמכוניתונזקיםגרימת

המקרהתיאור
ביתבכבישבמכוניתואומר,ביתתושבעיאש,אלחמידעבדאחמדמונזרנסעבבוקר,9לשעהסמוך6.2.89,ביום

במחנהאותהלבדוקצריכיםשהםבטענהמכוניתואתולקחוחיילים,אותועצרוחלחוללעירייתסמוךאומר-חברון.
אתלויחזירוכאשרכזהצויקבלכיאמרוהחייליםאךהמכונית,החרמתבענייןכתובצוביקשהואבחלחול.צבאי

הכביש.בשוליעומדתשמכוניתוראהכשחזר,המכונית.אתלקבלכדיהצהרייםבשעותלחזורלוהורוהםהמכונית.

שהמכוניתלואמרוהחייליםבמנוע.התעסקואחריםחייליםו-2בהגה,התעסקאחדחיילפתוח,היההמנועמכסה

בחברון.לממשליימסרוהואהמכוניתנזקיבדו"חמדוברכיאמרוולעיאשדו"ח,רשמוהםנוסעת.אינה

במוסךהמכוניתתוקנהדברשלבסופובחלחול.למוסךאותהלגרורעיאשנאלץהמכוניתעמדהשבוהמקוםמן

המיםמקררלמכסהלקפיצים,לבלמים,למצמד,להגה,למנוע,שנגרמוהנזקיםאתמכיסושילםועיאשבחברון,

ולמאוורר.

העדויות

הנזקיםבשלפיצוייםלתשלוםבכתבבקשה-לאירועסמוך-עיאשהגישבחברוןהצבאיהממשלהוראתפיעל

מאוחרבשלבמכיסו.ששילםהנזקיםתיקוןעלותש"ח,740סךעלקבלותצירףלבקשתולמכוניתו.החייליםשגרמו
אשרהחייליםהגיעושבוהג'יפמספראתמסרתובענות,קמ"טשללטיפולוהפיצוייםתביעתהגיעהכאשריותר,

מכוניתו.אתהחרימו

מתחמקתובענותקמ"ט
תובענותלקמ"טהמוקדמןהרמןעליזהעו"דפנתהעיאש,שלתביעתוהגשתלאחרחודשיםכ-10כ-20.12.89,'

בתביעה.החלטתואתשימסורבדרישהאל,בבית
פיצוייםישולמולא-למכוניתהחרמהצובאיןכיהרמן,לעו"דבטלפוןתובענותמקמ"טהודיעוב-2.1.90"

תגובתאתיבקשוכילהנאמרהחרמה,צולעיאשניתןלאזהבמקרהכיהרמן,עו"דשלהסברהעלבתגובהלעיאש.
בחברון.האזרחיהמינהלקצין

מחברון.הקמ"אתגובתהתקבלהאםלדעתוביקשהתובענות,לקמ"טתזכורתהרמןעו"דשלחהב-11.2.90"
הרכב.החרמתעקבלפיצויתביעהחברוןנפתמושלאצלנתקבלהלאכללכיתובענות,קמ"טהודיעב-47.3.90

פיצויים.ישולמולאהחרמה,אישורשבאיןכך,עלחזרגםהוא

תובענות.לקמ"טתזכורתהרמןעו"דשלחהב-18.7.90"
בשירותנמצאלאעיאששמסרכמספרשמספרוצבאיג'יפכיהרמן,לעו"דתובענותקמ"טהודיעב-29.7.90'

ושומרון.יהודהלממשלהשתייכותונבדקתוכיהצבאית,המשטרה
הגיב.לאתובענותקמ"טתובענות.לקמ"טתזכורתהרמןעו"דשלחהשובב-7.9.90'



הגיב.לאתובענותקמ"טתובענות.לקמ"טנוספתתזכורתמהמוקדרוזנטלאנדרהעו"דשלחב-2.1.91'
תובענות.לקמ"טנוספתתזכורתמהמוקדרוזנטלאנדרהעו"דשלחב-22.2.91"
בעניין.תשובהאצלםהתקבלהטרםכיתובענות,קמ"שהשיבב-5.3.91"
נוסף.דיחויללאיוכרעהענייןביתובענות,מקמ"טרוזנטלעו"דדרשב-31.5.91"
אתלדחותהוחלטחיילים,ידיעלהוחרמהאכןשהמכוניתהוכחשלאהיותכיתובענות,קמ"טהודיעב-19.6.91'

עיאש.שלתביעתו

החקירהסיכוייאתסיכלהתובענותקמ"טהתנהגות
שבוהג'יפמספרלושנמסראחריחודשיםחמישהרקלפניו.שהיוהנתוניםאתלבדוקהזדרזלאתובענותקמ"ט
לממשלשייךהג'יפהאםלבדוקבהתחייבותוהצבאית.למשטרהשייךאינוזהג'יפכיהודיע,הואהחייליםנסעו
ולאיזוזה,בענייןנעשה-בכללאם-מהאיזכוראיןממכתביואחדלאבאףעמד.לאמעולם-ושומרוןיהודה
הג'יפ.שייךיחידה
עדותכמשקלשמשקלועיאש,אלחמידעבדאחמדמונזרשלתצהירומונחהיהתובענותקמ"טבפנימזאת,יתרה

לולתתסירבוהםוכיהחרמהצומהחייליםשדרשהעובדהלרבותהאירוע,פירוטובומשפט,ביתבפניבשבועה
הוחרמה,אכןשהמכוניתהוכחהשוםבפניואיןניטענתו,עלאוטומטיתתובענותקמ"טחזרכןפיעלואףכזה.צו

פיצויים.ישולמולא-כזאתהוכחהובאין

פיצוייםשולמו-הכללמרות
העררים.ועדתבפניהחלטתועלרוזנטלעו"דעירערתובענותקמ"טעל-ידיהתביעהדחייתבעקבותב-15.9.91,
פיצויים.ש"ח600לעיאשלשלםתובענותקמ"טבאת-כוחהסכימהבערר,המקדמיבדיוןכברב-13.1.92,



מונהשלאהבודקהקצין
אלעזרארימחמודשלבביתוספריםשריפת

המקרהתיאור
חיפשוהםדהיישה.הפליטיםמחנהתושבאלעזרארי,מחמודשללביתוחייליםנכנסו14.00,בשעה30.10.89,ביום

בעזרתאותםוהבעירו-החדריםאחדבמרכזבביתשמצאולימודספרישלושהערמואותו,מצאומשלאבנו.את
הבית.אתעזבומכןלאחרעיתונים.

העדויות
החיילים.צאתלאחרהאשאתשכיבתההיארעייתואלעזדארי.מחמודשלואחותורעייתובביתנכחוהאירוענעת

המשפחה.בניבידינותרוהחרוכיםושרידיהםכליל,להישרףהספיקולאהספרים
עלהסתמךהנראהככלאדומות.כומתותחבשוהחייליםכיעאהד,אלעזרארי,מחמודשלבנומסרלמוקדבתלונתו

למתרחש.עדההיתהשכאמוראמו,דברי

דברעושהאינהמרכזפרקליטות
לאחרימיםשבועכלומרב-7.11.89,דולב,רחלסא"לדאז,מרכזלפרקליטתהועברהזהבענייןהמוקדתלונת

המוקד.פנייתעלהשיבהלאמעולםהיאהאירוע.
ב-24.12.90.עימובפגישהנדוןהתיקפוליטיס.שלמהסא"לדאז,מרכזלפרקליטתזכורתהמוקדשיגרב-26.9.90

תזכורתאליונשלחהב-12.3.91,וחצי,כחודשייםוכעבורב-31.1.91,פוליטיסלסא"לנשלחהזהבענייןתזכורת
נוספת.

הרשותאלפנתהמרכזשפרקליטתאףעלכיומצא,הענייןאתבדקכילמוקד,פוליטיססא"להודיעב-3.9.91
שלאהחליטכןפיעלאףבעניין.חקירהנפתחהלאלפרשה,בודקקציןשימונהמנתעלבודקים,קציניםהממנה
ממש.שלממצאיםלהניבסיכוייהקלושיםשלדבריומפניתקידה,פתיחתעללהורות

האירועלחקירתאחרותאפשרויות
טרחהלאדולב,רחלסא"להתלונה,קבלתבעתמרכזשפרקליטתהעובדה,הואזובפרשהביותרהחמורהמחדל
סמוךחקירהנפתחתשהיתהייתכןפנייתה,בגורלעלהמהבזמןבדקהאילובודק.קציןלמינויפנייתהאחרילעקוב
לאתרוכןלמתרחש,ראייהעדישהיוהמשפחהמבניעדויותלקבלהיהאפשרועדייןהאירוע,למועדהאפשרככל
סיכלהחקירה,שלקיומההבטחתלשםממששלצעדשוםננקטמשלאהספרים.אתששרפוהחייליםאת

הספרים.שריפתנסיבותאתלחקורהסיכויאתידיהבמומרכזפרקליטות



שולמופיצוייםחוקי,תפיסהצוהיהלאאותרו,לאהחיילים
הגגעלתצפיתהצבתעקבאשתייהארחיםעבדשללביתונזקיםמימת

המקרהתיאור
שבנפתסלפיתבכפראשתייהארחיםעבדשלביתוגגעלחייליםובהתצפיתעמדתהוצבה1990יוניבחודשהחל
עקבשם.שהקימולאוהלמאחזנקודותשישמשוכדיבגגעמודיםהחייליםתקעו1990אוקטוברבחודשכרם.טול

שביןבתקופההחורף.בחודשיהביתתוךאלפנימההגגמןמיםלנזילתשגרמוחורים,בגגנוצרוהעמודיםתקיעת
אחריהגג.עלהמצויהשמשדודשלהקולטיםזכוכיותאתפעמיםשלושהחייליםשברו1991למאי1990יוני

שברוזאתולמרותברשת,הקולטיםאתאשתייהארחיםעבדכיסההזכוכיותאתשברושהחייליםהשנייההפעם
הבעירוואףשונים,לצרכיםהגגשעלבחביתהאגוריםבמיםהחייליםהשתמשולכךפרטנוספת.פעםהחייליםאותן
הגג.עלאש
בפיגור,הלוקהאשתייהארחיםעבדשלבנואתהיכוהםהמשפחה:בבניהחייליםהתעללואלונזקיםעלנוסף

הבית.לדייריוהפריעומאודהרעישוובלילות
1991.מאילאחרגםנמשכווההטרדותהנזקיםגרימת

חוקיתהיתהלאהתצפית
עו"דביקשבמוקדהתלונהקבלתעםב-15.5.91.הקמתה,לאחרכשנההתצפיתעלהתלונןאשתייהארחיםענד

התפיסהצוהעתקמשהגיעהבית.גגעלהתצפיתהקמתאתשאיפשרהתפיסהמצוהעתקלקבלרוזנטלאנדרה
עד1990יוני-אשתייההתלונןשעליההתקופהכללגביכלומר,ב-23.5.91.החלהואתוקפוכיהתברר,למוקד
חוקי.בלתיבאופןשםשהווהחייליםתפיסה,צוכלהיהלא-1991מאיאמצע

בדיקהכיהמשפטי,היועץעוזרלוהשיבושומרון,יהודהאיזורשלהמשפטיליועץכךעלרוזנטלעו"דמשהעיר
לאתצפיתהביתגגעלהיתהזו,גירסהנקבלאםגם1990.ביוניולא1991,מרץבחודשהוקמהשהתצפיתהעלתה
וחצי.חודשייםמשךלפחותחוקית,

הבית.מגגהתצפיתפורקה1991ספטמברבסוףכברחודשים,לתשעההיהשהצואףעל

פיצוייםשילמולבסוף
טעוןהיהמהפירטהואהחיילים,שגרמוהנזקיםעלפיצוייםלקבלאשתייהארחיםעבדתביעתמשהוגשה

עקבשזוהםהגג,עלהמיםמיכלהחלפתהבית:גגעלהתצפיתהיתהשבהםהחודשיםאחריושיפוץתיקון
חלונותזגוגיותתיקוןהשמש;דודקולטיתיקוןעוד;בולהשתמשהיהואי-אפשרהחייליםבושעשוהשימוש
עקבהביתצביעתעמודים;שםשתקעובעתהחייליםשגרמובגגהחוריםסתימתהמדרגות;בחדר

דלתתיקוןהחיילים;כניסתאתלמנועכדיהביתסביבגדרהוספתמהגג;מהנזילהכתוצאהשנגרמההרטיבות
שקליםמ-20,000ליותרערךשווההיהשאזסכוםירדניים,דינארים5,200עלההנזקיםכלתיקוןלגג.הכניסה
חדשים.
אחדיםחודשיםשנמשךומתןמשאאחריבלבד.ש"חב-5,700הנזקיםאתהעריךתובענותקמ"טמטעםשמאי
שימוש"דמי"עבורו-720הנזקיםבגין8,140מהםש"ח,8,860אשתייהארחיםלעבדלשלםתובענותקמ"טהסכים

שהחלוהיוםמןשניםוכשלושהתלונההגשתאחרילשנתייםקרוב1993,פברוארחודשבסוףשולםהכסףבגג.
לבית.נזקיםלהיגרם



התלונהחקירתאורכתזמןכמה
לדין.ויועמדוהנזקים,אתשגרמוהחייליםיימצאוחקירה,תיערךכיודרשהפיצויים,בתשלוםהסתפקלאהמוקד

תיבדקכיאגסי,אדריאןסרןושומרון,יהודהלאיזורהמשפטיהיועץמעוזררוזנטלאנדרהעו"דביקשב-27.8.91'

לתגובה.זכתהלאבקשתובתצפית.שהיוהחייליםהתנהגות
תזכורת.רוזנטלעו"דשלחב-3.12.91'
הבדיקה.ממצאינתקבלוטרםכיפוליטיס,שלמהסא"לדאז,מרכזפרקליטהשיבב-12.12.91'
לתלונה.ביחסבודקקציןשלחקירהמתנהלתכיאגסי,אדריאןסרןהודיעב-17.12.91'
הסתיימה.טרםבנושאהבדיקהכימרכז,פרקליטבשםנבואני,מונירקמ"שהודיעב-25.6.92'
תשובה.כלהתקבלהלאמהמוקד.תזכורתנשלחהב-10.9.92'
תשובה.כלהתקבלהלאמהמוקד.נוספתתזכורתנשלחהב-8.10.92'
תשובה.כלהתקבלהלאמהמוקד.נוספתתזכורתנשלחהב-22.11.92'
משנהלמעלהעברהכיפוליטיס,שלמהסא"לדאז,מרכזלפרקליטמהמוקדחוריבאדרהעו"דכתבהב-78.12.92'

נוסף.דיחויללאתגובתואתלקבלביקשההיאהבדיקה".ממצאינתקבלוטרם"כילההודיעמאז
בנושאשנערכתהבדיקהנסתיימהטרם"חורי:לעו"דפוליטיססא"לשלמכתבובמוקדנתקבלב-28.72.92'

שבנדון".

פוליטיס.לסא"לתזכורתחוריעו"דשלחהשובב-19.3.93'
לנזקים,אשרהחיילים.אתלאתרהיהניתןשלאמפניהתיק,אתלסגורהחליטכיפוליטיס,סא"להשיבב-23.3.93"

נזרקוהמתלונןביתעלהתצפיתהצבתשעקבהאפשרותאתלפסולאיןכיהנסיבותממכלולהתרשמתי..."כתב,
המתלונן".לביתלנזקשגרםדברבתצפית,שהיוהחייליםלעבראבנים

בלבדאחדחיילשלתשאולואלאהיתהלאה"חקירה"
התברר,החומרמשצולםולצילום.לעיוןזמיןהחקירהחומרכילמוקד,לבסוףנמסרהתכתבותחודשיארבעהאחרי

במינהלמודיעיןקציןכעוזרשימשהרלבנטיתשבתקופהמועדי,מנצורבשםסרןבדרגתקציןשלעדותמכילהואכי

התלונה.אתלחקורהמוקדפנייתאחריוחציחודשיםשמונהכלומרב-14.5.92,נחקרהואכרם.טולבנפתהאזרחי
בחביתהחייליםשעשוהשימושבענייןבתלונהאשתייהארחיםעבדאליופנהבלבדאחתפעםכיטען,בחקירתו

מכסהאתהסירושהחייליםלכך,הכוונהכנראה(פתוחים"ש"המיםהתברר,לשםהגיעכאשרהגג.שעלהמים
המוקד).-פתוחהנותרהוהיאהחבית

מועדיהשיב-והתצפית"הביתעלאבניםזרקוהאם"-הבודקהקציןלושהציגבעלילמנחהלשאלהבתשובה

לנזקים".שגרםמהזהש"כנראהוהעריךבחיוב,

אחדחיילרקכיברור"ב-20.1.94.פוליטיסלסא"לבמכתבאלומסקנותעלהגיבהחוריבאדרהעו"ד
האזרחיבמינהלפרטיםאורישומיםלפילאתרםהיהשניתןנוספיםחייליםנחקרולא"לו.כתבהנחקר",

בסלפית".

לאהדבראךבתצפית,שהוצבוחייליםלאתרמאמציםעשההבודקהקציןכיב-6.3.94,פוליטיססא"להשיבכךעל

בעניין.הטיפולאתלסייםהורהשכך,כיווןבידו.עלה

סא"להשיבהחיילים,אתלאתרהבודקהקציןבידיעלהלאשבגינההסיבהמהלהביןחוריעו"דמשהתעקשה

זופעילותהמבצעיםשכוחותיצויןהבית.גגעלששהוהחייליםאתלאתרהקבו"דבידיעלהלא"פוליטיס:
לאש"המתלונןטען,עודהמדוברים".החייליםאתלאתרהקבו"דבידיעלהלאולפיכךתכופותלעיתיםמתחלפים

סיכם,לפיכך,זיהויים".לידילהביאשעשויפרטכלמסרולאהתלונהנשואהמעשיםנעשובוספציפיבמועדנקב
אומתו".לאצה"לחייליהתנהגותכנגדהמתלונןטענות"



התיקאתלסגוראפשרואזגיוסה,ממציאיםחקינה,מטייחים
כברפוליטיסלסא"להועברהשהתלונהאףעל1992,מאיבאמצענחקרזובפרשהפנואליוהיחידהחיילבאמור,
טעןלאשאישגירסההעלאתבאמצעות-הנחקראתהביאהבודקהקציןבזאת,דילאאם1991.אוגוסטבסוף

פרקליטהגג.עלבתצפיתהחייליםלעבראבניםהשלכתעקבנגרמוהנזקיםכישייתכןלענות-לכןקודםלקיומה

השיבשהואימיםבאותםשממשלצייןמענייןלמוקד.בתשובתוזובתשובהנאחזפוליטיס,שלמהסא"לדאו,מרכז

תובענותקמ"טאפילוכלומר,נזקיו.בגיןאשתייהארחיםלעבדפיצויתובענותקמ"טשילםחורי,לעו"דזוברוח
ועודהנזקים,עלמפצההיהלאכן,לאשאםנזקים.החייליםגרמוהביתגגעלהתצפיתקיוםשבמשךבכך,הכיר

שמאי.שלדעתחוותעלשהסתמכההמקורית,הצעתולעומתב-55%הגדולבשיעור

גםהגג.עלבתצפיתששהומאלוחייליםבאמתלאתרניסיוןשוםנעשהשלאנראההמשמעתי-פלילי,להיבטאשר

לחייליםלהגיעאפשראלויחידותומיומניהתצפיות,אתשקיימוהיחידותמיידועהחיילים,ביןתחלופהישנהאם

עיתוישלטענותלהעלותהעדיףכראוי,שתבוצעמנתעלהחקירהתיקאתלהחזירבמקוםפוליטיס,סא"לעצמם.

הנפגע.נגדדווקאוז'הו'



ש"ח500הציעהקמ"ט-נפגעהבית
אבו-קביטהעוודחסןשללביתונזקיםגוימת

המקרהתיאור
שבנפתיאטהבכפראבו-קביטהדיאבנבילשלביתואתפואר,קפטןשלבפיקודוצה"ל,חייליהרסו3.6.91ביום

לביתבשכנותהמצויאבו-קביטהעוודחסןשלביתועלההרוסמהביתחלקנפלולאחריהההריסהבעתחברון.

ב-14,050יסתכמוהתיקוניםעלותכיקבע,הנזקיםאתשהעריךשמאיכבדים.נזקיםלביתונגרמוכךועקבשנהרס,
ש"ח.

זמןמושךתובענותקמ"ט
יהודהבאיזורתובענותקמ"טשללטיפולוזהבענייןהמוקדתלונתאתהביטחוןמשרדקמ"טהעבירב-28.8.91'

ושומרון.
שהתיקוניםכיווןלתלונהמהירההתייחסותוביקשתובענותלקמ"טמהמוקדרוזנטלאנדרהעו"דפנהב-11.9.91*

הגיב.לאתובענותקמ"טהמתקרב.החורףעקבבדחיפותנחוצים
הגיב.לאתובענותקמ"טתובענות.לקמ"טתזכורתקרשטיין,דליההמוקד,מנהלתשלחהב-22.11.91'
תובענות.לקמ"טנוספתתזכורתרוזנטלעו"דשלחב-28.2.92*
בטיפול.הענייןכילמוקד,תובענותקמ"טהודיעב-10.3.92"
תובענות.לקמ"טמהמוקדתזכורתנשלחהב-25.6.92"
ימים.10בתוךהענייןאתלסייםמקווההואכיתובענות,קמ"טהודיעב-5.7.92"
הואזהוסכוםבלבד,ש"ח500הואהנזקיםשווישקיבל,שמאיהערכתלפיכיתובענות,קמ"טהודיעב-19.7.92"

לשלם.מוכן
ש"ח,14,050סךעלנזקיםהערכתשבידיההיותכיתובענות,לקמ"טמהמוקדחוריבאדרהעו"דהודיעהב-2.8.92'

החלטתו.אתלשקוללוומציעהאליופונההיא
ש"ח.500-הקודמתהצעתועלעומדהואכיתובענות,קמ"טהודיעב-16.8.92"

500עלעומדתשלוהפיצויהצעתכיהודיעשהואועדתובענותלקמ"טהועברהלפיצוייםשהתביעההיוםלמן
שנגרםהסוגמןנזקהערכתראשית,זה.מסוגנזקלהערכתבעלילסבירבלתיזמןזהוחודשים.כ-וועברוש"ח,
הביתבקירותסדקיםשלבמצבביתהשארתשכןלאירוע,האפשרככלסמוךלהיעשותצריכהאבו-קביטהשללביתו

בתחוםבשמאיםמחסוראיןשנית,המקורית.הנזקיםתמונתלעיוותוהןהנזקלהחמרתהןלגרוםעלולהובקורותיו
שלעבודהזמןושלישית,התיקונים.עלותאתשיעריךלשמאילפנותהיהאפשרהתביעהקבלתעםשכברכךזה,

צייןהמשפטי,בהליךלבסוףשהכריעההיאדעתושחוותהשמאיהשוואה,לשםבודדים.ימיםהואכזהשמאי
דעתחוותומתןהחומרניתוחוכןנזקים,ובדיקתלבנייןנסיעההמסמכים,לימודלשםכיעבודתועלותבתחשיב
הערכתלהמציאתובענותקמ"טשלמצדומניעהכלהיתהשלאמכאן,עבודה.יומייםכלומר,שעות;15לונדרשו
עצמו.לאירועסמוךכברהנזקיםגובהעלמטעמושמאי

ריאלייםפיצוייםשולמו
ועדתבפנימהמוקדחוריבאדרהעו"דעירערהש"חב-500אבו-קביטהאתלפצותתובענותקמ"טשלהצעתולאחר

הערכתוהנזקים.אתהואאףשהעריךהוועדה,מטעםמומחהמונהתובענותקמ"טכוחבאתבהסכמתהעררים.

ועדתשקבעההסכוםוזהאבו-קביטה,מטעםהשמאימהערכתפחותש"ח350רקכלומרש"ח,ב-13,700הסתכמה
כפיצוי.שישולםהעררים



מבוקשאחריחיפושבעתהמציאותמחויבבאמתנזקאיזה
פקיהאלעזיזעבדאלואחדעבדשלבביתונזקיםגרימת

וגרמורמאללה,שבנפתעיןבכפרפקיהאלעזיזעבדאלואחדעבדשללביתוצה"לחייליפרצושוניםמקריםבשני
לרכוש.נזק

הראשוזהאירוע
המקרהתיאור
ארבעההביתאלהגיעובחצר,שהוהביתשבניבעת17.00,השעהבסביבות14.1.93.ביוםהיההראשוןהמקרה
הביתמבניומנעולביתנכנסוהארבעהמסתערבים.אלההיוהנראהככלכפיות.חובשיאזרחי,בלבושאנשים
עבדדלתות.שבירתתוךלתוכוופרצוהבית,אתהקיפוהםחיילים.כ-35למקוםהגיעומכןלאחרעימם.להיכנס
משיניובאחתלשברשגרםדברבאגרוף,בוחבטהחייליםאחדאךהדלתות,אתיפתחכילהםהציעפקיהאלואתד

היקףאתגילוהבית,בנילתוכוכשנכנסווחצי.כשעההביתבתוךנשארוהחייליםבמקל.אותוהיכהואףפקיה,של
עלנוסףשבורים.כולם-מיטותושתירדיומכשירישניספרים,וכונניתכתיבהשולחןארונות,שלושהההרס:

שלה-17בןבנואתהחייליםעצרוהמקוםאתעזיבתםלפנימתה.היאמכךוכתוצאהבעז,בעטהחייליםאחדכך,
יומיים.כעבורשוחררהואמחמוד.פקיה,אלואחדעבד

העדויות
שלאחר-מחמודובנובנותיואשתו,עצמו,פקיהאלואחדעבדהחיילים,אתראוולכןהבית,בחצרנכחוזהבאירוע

שמסרבתצהירנמצאהעז,והריגתשגרמוההרספקיה,אלואחדעבדהכאתכוללהחיילים,מעשיתיאורנעצר.מכן
עלמתלונתהכחלקמהמוקדחוריבאדרהעו"דפוליטיס,שלמהדאז,מרכזלפרקליטהעבירההתצהיראתפקיה.

יוםבאותוב-10.3.93.במצ"חשנתקרבעתפקיהאלואחדעבדתזרזהתיאורעלייחקר.כיומדרישתההמקרה
בעלה.שלזואתמאששתועדותהבמצ"ח,רעייתוגםנחקרה

צבאי"כוחנמצאלא"מודיעה:מרכזפרקליטות
כינמצאלאמצ"חחקירתחרף"כיפוליטיס,שלמהסא"לדאז,מרכזפרקליטהשיבותזכורות,המוקדפנייתאחרי
מרשכם".ע"יהנטעןבאירועמעורבהיהצבאיכות

בדקהלאומצ"חמרכזשפרקליטותמה
יותרהיהזהוכפיות.אזרחייםבגדיםלבשוהחייליםלפנילביתםשהגיעוהאנשיםכיהעידו,המשפחהבניבאמור,

נעצרהאירועבתוםועוד,זאתהמסתערבים.מיחידותאחתשלאנשיהאלההיואםלחקורמצ"חעבורחוטמקצה

היחידהאלהםגםלהובילהיויכוליםאליוביחסוהרישומיםמעצרומקוםאחריהתחקות17.בןפקיה,מחמוד

באירוע.מעורבתשהיתה

פעילותלגבירישוםבהןהיהשלאבכךוהסתפקהמסוימות,ביחידותרקבדקהמצ"חתום.עדנבדקולאאלהכלאך

מטעמיםאךאלה,יחידותעל-ידיבוצעאכןהאירועשמאלבדוק,טרחולאמצ"חחוקרי14.1.93.הרלבנטי,ביום

תועד.לאהואעימןהשמורים



השניהאירוע
המקרהתיאור
עבדשלבנואתחיפשוהםלבית.חייליםהגיעובבוקר8.00השעהבסביבות16.7.93.ביוםהיההשניהמקרה

אךלבית,החייליםנכנסוהפעםגםאביו.בביתרבזמןכברהתגוררלאשהבןלמרותמבוקש,שהיהפקיה,אלואחד

לביתםונכנסוהמשפחהבנישבוכאשרבתוכו.שוניםלכיווניםוירוהביתבתוךהלםרימוניארבעההשליכוהפעם

תשעהשליריסימניהיומקרריםבשניהלם;רימוןהשלכתעקבנזקנגרםהחדריםבאחדהרס:שלמחזהשובגילו

בגדיםבסכינים;נקרעושמיכותתשעסכינים;באמצעותנחתכומזרוניםחמישהנשברו;ארונותשניכדורים;

אלואחדעבדתיעדהזההנזקכלאתבזה.זהומעורביםשפוכיםהיוזיתושמןאורזסוכר,נקרעו;מארונותשהוצאו
וידאו.מצלמתבאמצעותפקיה

העדויות
למצ"ח,הועברהוהקלטתבווידאו,הנזקיםצולמוכאמור,כך,עלנוסףראייה.עדיהמשפחהבניהיוהשנילאירועגם

העניין.אתשחקרה

הםכיאישרוהחייליםפקיה.משפחתבנישלזואתתואמותגרסאותיהםולמעשהחיילים,נחקרוזהאירועלגבי

ואזבמדים,חייליםהביתאתוהקיפואותםהחליפומכןלאחראזרחיים.בגדיםלובשיםכשהםלביתהגיעואכן

הוסתרואםלחימה,אמצעיוכןהמבוקשאחרחיפושהיתההפריצהמטרתהבית.תוךאלהאזרחילובשיפרצו
בביתשוניםלמקומותהיריחמוש.שהמבוקשלמקרהזהירות,כאמצעיהסבירוההלםרימוניהשלכתאתבבית.

חיפושבמסגרתהיההמזוןושקיהשמיכותהמזרונים,חיתוךהמבוקש.שלאפשרייםמסתורלמקומותכיריהוסבר

כיהכחישוהחייליםלחימה.אמצעיאחריחיפושבעתמהםהוצאהותכולתםהוזזוארונותלחימה.אמצעיאחרי

הבית.בתוךמכווןנזקגרמו

שערכומהחיפושכתוצאהבביתכלשהםלחימהאמצעיאונשקנמצאואכןכיהעיד,לאשנחקרוהחייליםמביןאיש

בו.

החקירהמצבעלמידעלקבללוקחזמןכמה
הפריצהעלפוליטיס,שלמהסא"לדאז,מרכזפרקליטבפניבפנימהמוקדחוריבאדרהעו"דהתלוננהב-17.10.93'

האירוע.חקירתעליורהכיביקשההיאפקיה.משפחתלביתהשנייה
האירוע.חקירתעלהורהכיפוליטיס,סא"להודיעב-29.11.93'
זה.בענייןתזכורתחוריעו"דשלחהב-24.1.94'
השלמתעלהורההואוכישנערך,הבירורשלבינייםתוצאותהתקבלוכיפוליטיס,סא"להודיעב-13.3.94*

נקודות.במספרהבדיקה
למצ"ח.פקיהשצילםהווידאוקלטתאתהמוקדמסרב-30.6.94'

ניר.אבירםסא"לדאז,מרכזלפרקליטתזכורתחוריעו"דשלחהשובב-12.2.95'

לאתרבמטרהנעשה16.7.93בתאריךהחיפוש"כימרכז,פרקליטבשםאליעזר,בןאודיסרןהודיעב-2.4.95*

הוסתרהחשדעפ"יאשרנשקאיתורולשםהמתלונן,שלבביתוהסתתרמוקדםמידעעפ"יאשרמסוכןמבוקש

החייליםכיראיהכלנמצאהלאברכוש.מפגיעהלהימנעניתןלאשכזהחיפושבמסגרתבבית.שוניםבמקומות

החקירה.תיקאתלסגורמרכזפרקליטהורהאלהכללאורהצדקה".וללאבזדוןרכושוהשחיתופגעו

שנחקראחריחודשיםמ-7ולמעלההחקירה,אחריוחציכשנהלמוקדהגיעותוצאותיההחקירהממצאיעלהמידע

מצ"ח.חוקריעל-ידיהנחקריםאחרון



החקירהחומראתלקבללוקחזמןכמה
אבירםסא"למרכז,פרקליטהחקירה.חומראתלצלםלהלאפשרמהמוקדחוריבאדרהעו"דביקשהב-16.4.95'

הגיב.לאויה
החקירה.חומראתלצלםחוריעו"דוביקשהשבהב-10.7.95"
למוקד.יודיעהמצונזרהחומרקבלתעםכימרכז,פרקליטבשםאליעזרבןאודיסרןהשיבב-31.7.95'
עלבתלונהפוגלמן,עוזיעו"דהמדינה,בפרקליטותהבג"ציםמחלקתלמנהלחוריעו"דפנתהב-13.5.96"

החקירה.חומרמסירתאתמעכבתמרכזשפרקליטות
לשםהחומרהעברתהתעכבהמרכז,לפרקליטותנהיריםשאינםמטעמיםכיאליעזר,בןסרןהודיעב-4.6.96"

בקרוב.יבוצעשהצינזורהעלה,המתאימיםהגורמיםעםטלפוניבירורזאת,עםצינזורו.
החקירה.חומרצולםב-14.7.96"

צילומו.ועדהחומראתלצלםהמוקדמפנייתחלפוחודשים15

הפיצוייםתביעת
הביטחון,במשרדותביעותביטוחמיחידתאגסיאדריאןלעו"דמהמוקדשבאיטההישאםעו"דפנהב-26.8.96

החיילים.פריצותבשתיבביתהשנגרמוהנזקיםעלש"ח5,000שלבסכוםפקיהמשפחתאתלפצותבדרישה

ש"ח.2,000בסךפיצויהמשפחהתקבללפיוב-2.3.97פשרהלהסכםהגיעופקיהומשפחתישראלמדינת



הצנזורהבחסותעלומותיחידות
אוולאד-עיסאמשפחתשלבביתהנזקגרימת

המקרהתיאור
בתיהםשלושתהוקפושנתם,אתנמואוולאד-עיסאמשפחתשבניבעתבוקר,לפנות5.00בשעה77.7.93,ביום

ידוק-צהוב,בצבעכומתותהיומהחייליםלחלקחיילים.עשרותכמהידיעלחברוןשלידאלערובהפליטיםבמחנה

המשפחהבניכלבעודהבית.מןלצאתהמשפחהלבניברמקולקראוהחייליםהגבול.משמרשוטריהיוואחרים
לאחראוולאד-עיסא.אסמעילרשדייוסףשלביתותוךאלהלםרימונישלושההחייליםזרקולביתם,מחוץנמצאים

נטלוכיאוולאד-עיסא,יוסףראהמהביתכשיצאוומחצה.כשעהבושהוהםהבית.תוךאלהחייליםנכנסומכן
כשבידיולביתו,בסמוןהמצויאמו,שלביתהגגעלשעלהקציןגםראהשלבבאותוילדיו.שללימודקלסריעימם
דקות.ן5-כבמשךאבץ,העשויבגג,חבטהקציןגדול.פטיש

כליכלובוהו.תוהושרריוסףשלבביתוהרס.שלמראהבפניהםנתגלהלבתיהם,להיכנסהמשפחהלבניכשהותר

שבורות,היוהחדריםבאחדארונותדלתותכליל,נהרסההכביסהמכונתשבור,היההמקררשבורים,היוהמטבח
קרוע.היהוהריפודשבורים,היוהסלוןברהיטיוהידיותהמושביםשבור,היהבמקלחתהכיור
דיסקטיםווידאו,מוסיקהקלטותגםמביתונלקחוילדיושלהלימודקלסריעלנוסףכייוסף,גילהמכןלאחר

ביתו.שלהבנייהרשיוןוכןבמחשב,לשימושהמיועדים
חייליםשלקשההתנכלויותמסכתגוללה12.12.93,בתאריךמהמוקדג'השאןתגרידעו"דבפניהאםשנתנהבתצהיר
במהלךבבית.חיפושיםעריכתלשםחודשים,ארבעהבמהלךפעמיםכ-25לביתהשהגיעואזרחייםבגדיםולובשי

עצמו.המבנהואתהביתתכולתכלאתוהרסוהשחיתוהמשפחה,בבניפיזיתפגעוביקוריהם""
בפטישהקציןחבטותעקביותר.עודחמוריםנזקיםנגרמואוולאד-עיסא,חסןחסונהג'מילההאם,שללביתה

מכללויצאהקשותנפגעההביתתכולתכלהבית.קירותגםהתמוטטוובעקבותיוהגג,התמוטטהביתבגגהגדול
בעודהכל,לעינילרחוב,לצאתהחייליםאותההכריחודתייה,אשההיותהחרףכיעוד,התלוננההאםשימוש.

ברגשותיה.שפגעדברראש,כיסויאיןולראשהבלבדלילהכתונתלבושה

הצהרייםבחוםלביתם,מחוץשעותלשבתהמשפחהובניהיאנאלצוהללוה"ביקורים"בעתכימציינת,גםהאם

בבתילהסתייעאפילועליהםאוסרימהחייליםוכאשרפיהם,אלבאמשקהאומאכלשרבדבלאהלילה,בקוראו
צורכיהם.עשייתלשםהשכנים

העדויות
רשדייוסףשלתצהיריהםב-29.12.93.פוליטיס,שלמהדאז,מרכזלפרקליטהועברהזהבענייןהמוקדתלונת

הועברשאליהלמצ"ח,גםידועיםהיוהדבריםשעיקריכךלתלונה,מצורפיםהיוואמואוולאד-עיסאאסמעיל
לחקירה.החומר
נגרםשבמהלכהבפעולהמעורביםשהיוהכוחותאתלאתרממששלמאמץנעשהלאכיעולה,החקירהמחומר
פעולהבדו"חלאתרם.כדינתוניםוהותרדיהיומצ"חחוקרישבפנילמרותזאתאוולאד-עיסא,משפחתבביתההרס
בהקשרכלשהושימושבושנעשהנראהלאאךחברון,חטיבתשלהמבצעיםיומןנזכרמ-5.7.94מצ"חחוקרשל
17.7.93,יום,באותושהיויחידותשלושנזכרותמ-7.7.94מצ"חחוקרשלפעולהשבדו"חאלאבלבד,זוולאזה.

הללו,היחידותשמותנמחקולמוקדשהועברבחומרשם.צה"לכוחותשלמבצעבמסגרתופעלואלערוב,במחנה
בתצהירוגםכלולהיהנוסףמידעלחפש.להתחילהיכןללמדםויכלומצ"ח,חוקרילעיניגלויותהיושהןברוראך

נח"ל.חייליאלההיוהנראהככלירוק-צהוב.היההחייליםשלהכומתותצבעכיצייןהואאוולאד-עיסא:יוסףשל

העניין.מחקירתידיהםומשכואלו,חוטיםבקצותלהיאחזלנסותטרחולאמצ"חחוקריואולם,



מ-5.7.94פעולהבדו"חפעולה.עימםלשתףשב"כאיששלסירובובשלהחמיצונוסףמידע
כימצ"ח,חוקרכותב

17.7.93,מיוםמבצעיםיומןבפניוהציגהחוקרהזדהה.שלאשב"כ,אישעםונפגשחברון,בשב"כיוםבאותוביקר
חוקראותהשסיכםכפיהשב"כ,איששלתגובתוהיתהוזונועם"."לשםהעונהאישביחידההיהאםלבדוקוביקשו
התייחסות".כללמסורהאחרוןסירבנועם','לשםהעונהאדםביחידההיהלאכיהידיעהמאישורלבד"מצ"ח:

האירוע.לחקירתרלבנטיהואכיחשדלגביולושהיהמידעמחקירתונמנעבסירובהסתפקמצ"חחוקר

המוקד,למשרדהאםהגיעה1994ספטמברבראשיתאךהסעודית,בערבהמשפחהבנישהוהחקירהמתקופתחלק
להביאאובמצ"חהתיקאתלאתרהמוקדנסיונותכלאךמצ"ח.חוקריבפנילחקירהלהתייצבנכונותהאתוהביעה
מצ"ח,חוקריידיעלנחקרהלאמעולםהאםנענו.לא-ובטלפוןבכתב-הפניותכלבתוהו.עלוהאםלחקירת

בתצהירה.מסרהשכברלמהמעברמידעשוםממנהנגבהולא

התיקאתסוגרמרכזפרקליט
הסיכוייםקטנוהתלונההגשתמאזשחלףהזמןעקבכיאבירם,נירסא"לדאז,מרכזפרקליטהודיעב-20.11.94

מזהיםפרטיםמהםלקבלהיהואי-אפשרבחו"לשהוהמתלונניםכיהיה,לכךנוסףנימוקשפעל.הכוחאתלאתר

החלטתלפניחודשייםספטמבר,בחודשאךהחקירה,מתקופתחלקבחו"לשהואכןהמתלונניםהכוח.עלנוספים
להיחקר.נכונותםוהביעובביתםשהוהתיק,אתלסגורמרכזפרקליט

בנסיבות"לחמאס.המשתייךמשפחהקרובאחריבביתנערכוהחיפושיםכימרכז,פרקליטמסכםדבריםשללגופם

לאתרבמגמההמבוקש,בביתומדוקדקיסודיחיפושמתבקשמסוכן,מבוקשאחריחיפוששל"כותב,הואאלו",
מתעלםבתשובתולקרות".לעיתיםעלוליםלצערנו,לרכוש,נזקיםזה,בחיפושלחימה.אמצעיאוחפציםמסמכים,
עצמם.המתלונניםעלהחקירהלכשלוןהאחריותאתלגלגלומנסהמצ"ח,שערךהשטחיתמהחקירההפרקליט

שניתישקולכיוביקשהחורי,באדרהעו"דאליופנתההתיק,אתלסגורהורהמרכזפרקליטכילמוקדשנודעאחרי

מצ"ח.חוקריידיעללהיחקרמוכניםובנההאםכיהדגשהתוךהחלטתו,את

הכוחאתלאתרהיכולתואיהזמןחלוףנוכח-זהבשלב"כימרכז,פרקליטבשםהשיבאליעזרבןאודיסרן
היכולנוסףפרטכלבהעדרמחדש,החקירהבפתיחתטעםאין-עיסאמשפחתבביתהחיפוששערךהספציפי

אפשרותהיתהלאולכןלהיחקר,באולאשהמתלונניםעלהליןקודםבמכתבהמעורבים".החייליםבאיתורלסייע

סרןנאחז-אלופרטיםלמסורמנתעל-ולהיחקרלבואנכונותומשהביעוהכוח;עלנוספימפרטיםמהםלקבל

התיק.סגירתאתלתרץכדיהמעורבים"החייליםבאיתורלסייעהיכולנוסףפרטכל"איןכיבטענהאליעזרבן

החקירהחומראתלקבללוקחזמןכמה
החקירה.חומראתלצלםהמוקדמאנשילמייאפשרמרכזפרקליטכיחורי,באדרהעו"דביקשהב-23.1.95'

הגיב.לאניראבירםסא"למרכז.לפרקליטתזכורתנשלחהב-14.5.95"
מרכז.לפרקליטתזכורתנשלתהב-7.6.95'
היתהשהפעולהוכיווןאותרו,לאיוםבאותובאלערובשפעלושהכוחותהיותכיניר,סא"להשיבב-1.8.95*

עלתעמדוזאתבכלאםמרשכם.שלעניינואתלקדםכדישביקשתםהחקירהבחומרשישסבוריםאיננו"חוקית,
הודיעונו".אנאהאמור,בחומרעיון

הגיב.לאניראבירםסא"להחקירה.חומראתלקבלרצונהעלוהודיעהחוריעו"דשבהב-12.11.95'

מרכז.לפרקליטותנוספתתזכורתנשלחהב-3.4.96'
במשרדם.התקבלטרםהחומרכימרכז,פרקליטבשםאליעזר,בןאודיסרןהודיעב-23.4.96"
העיכובעלבתלונההמדינה,בפרקליטותהבג"ציםמחלקתמנהלפוגלמן,עוזילעו"דחוריעו"דפנתהב-13.5.96"

החקירה.חומרבהעברתהממושך



למשרדו.בדרךהחומרכיאליעזר,בןסרןהודיעב-4.6.96"
החומר.צולםב-14.7.96"

סא"לשלהנמקתוועוד,זאתסביר.לאזמןוחצי,שנהחלפהצילומוועדהחומרלקבלתהראשונההפנייהמיום

בתיקיםמרכזפרקליטותשנקטההעיכוביםבמכלולאפילולכתמרחיקתהיאהחומרלאי-מסירתבקשרניראבירם

לנפגע.להועיל"כדיבוש"איןבטענההחומרממסירתלהתחמקניסיוןהיהלאמעולםאחרים.

האירועלחקירתאחרותאפשרויות

היחידותשלמבצעיםביומנילהיעזרהיהאפשרעדייןהחקירה,תחילתועדהתלונהמהגשתשחלףהזמןחרף

חוקריהגיעואילובפעולה.מעורביםהיואנשיוהנראהשככללשב"כ,הגיעמצ"חשחוקרהיא,עובדהמצ"ח.שאיתר

מגלההיתהנערכה,אילורצינית,חקירהחקירתם.לשםמהחייליםחלקולומאתריםשהיוסיכויישליחידות,מצ"ח

מתבררתשהיתהייתכןחשוד.אחריחיפושהיתהאליהםהכניסהמטרתכאשרבתים,לשנירבכהנזקנגרםמדוע

לכך,הצדקההיתהוהאםלבית,הלםרימוניהושלכומדועהשאלה,גם



נחקרולאהמעורביםהחייליםמודה:צה"ל
מעאליאמיןשלבביתונזקיםגרימת

המקרהתיאור
שבנפתסלפיתבכפרמעאליאמיןשללביתורגליבסיורחייליםששההגיעו12.00,השעהבסביבות20.8.93,ביום
להםהציעלמקוםהתייליםמשהגיעונעולה.היתההביתדלתלביתו.הסמונהבחנותו,שההעצמוהואכרם.טול

לביתו.להיכנסמעאליעלאסרומזוקן,כההעורבעלמטר,כ-1.70גובהואחד,חיילהדלת.אתיפתחכימעאלי
והשליכוהביתלחצרנכנסוחייליםשניהמנעול.נשברמכךוכתוצאהבדלתבעטבהיר,עורובעלגבוהאחר,חייל
ההרסאתהביתבניגילוממנושיצאולאחרשעה.כחציבוהיוהםלבית.החייליםנכנסוכךאחרבחצר.הלםרימון
הוצאהארונותשלתכולתםשבורות;היובמזנוןמגירותשבורות;היוארונותשנישלדלתותיהםהחיילים:שגרמו
מחפשיםהםכיעלה,מעאליאמיןשללאשתוהחייליםאחדמדבריובשירותים.במטבחלכליםגםנגרםנזקמהם;

אלפתאח.עבד-המבוקשבנםאת
בפעמיםאךבביתו,פעמיםכמהחייליםהיוזהאירועלפניכיעוד,צייןלמוקדמעאליאמיןשנתןבתצהיר

לילהבשעתחיפושהחייליםערכוובוהזה,האירועאחריגםהיהחייליםשלנוסףביקור""נזק.גדמולאהקודמות

מאוחרת.

העדויות
אתמעאליאמיןפירטבתצהירוכאמור,וכלתו.בתורעייתו,עצמו,מעאליאמיןהביתבחצרשהוהאירוענעת

בו.שהשתתפומהחייליםשנייםתיארוכןהאירוע,השתלשלות

המתלונןאתצפוןפרקליטותחקרההביטחוןשרבהוראת
פוליטיס.שלמהסא"לדאו,מרכןלפרקליטבענייןראשונהתלונהמהמוקדחוריבאדרהעו"דהעבירהכ-7.9.93'
פוליטיס.לסא"לתזכורתנשלחהב-12.10.93'
יוםבאותולחקירה.הועברההתלונהכיחורי,לעו"דצבאית,פרקליטהתורן-כהן,רחלרס"ןהודיעהב-18.10.93"

התלונה.אתלחקורלמצ"חתורן-כהןרס"ןהורתה
הםחייליוכישהובררמיינרד,דורוןסא"ל71,גדודמפקדעםמצ"חחוקרשוחחו-28.10.9330.10.93בימים'

עבדשהמבוקש,מידעעלהתבססהלביתהפריצהכימיינרד,סא"לאמרבשיחהמעאלי.משפחתלביתשפרצו

ופיגועיםרציחותלמספרשותףהיהקבוע,באופןנשקנושאאלים,הואמעאלי,אמיןשלבנומעאלי,אלפתאח

ואתהמוקד)-האזרחיהמינהלשלהנראהככל(הנציגותחייליאתלרצוחומאייםלפגועמתכנןהואחבלניים,

הגדוד,קציניעםבירורערךמיינרד,סא"להמג"ד,אביו.לביתפעםמדינכנסנראהשהואוכןבפרט,מנצורקפטן

ואתההלםרימוןזריקתאתהמנעול,שבירתאתהכחישואךיסודיבאופןנערכובביתשהחיפושיםלואמרווהם
בתלונה.המתואריםהנזקים

בכללעילהאמורלאור"כימרכז,לפרקליטותואיו"ש,י-םמצ"חבסיסמפקדשטייף,יגאלרס"ןהודיעב-1.11.93"
אחריבחיפושיםשהשתתפוהגדודקציניעםשנערךבבירוראךסיכונים,נלקחולאהמבוקשאחרישבוצעחיפוש

לאורהתלונה.בגוףהמתואריםוהנזקיםההלם,רימוןזריקתהמנעול,שבירתאתהאחרוניםהכחישוהמבוקש

שבנדון".בנושאמצ"חבחקירתלפתוחשלאממליץהננילעילהאמור

הוא71שגדודכיווןאלפורד,לניסא"לצפון,לפרקליטתבענייןהטיפולאתתורן-כהןרס"ןהעבירהב-18.11.93'

סמכותה.בתחום



סא"לכיצפון,לפרקליטתהחקירה,הועברהשאליוהגולן,ברמתמצ"חמפקדרבן,ארזסרןהודיעב-13.2.94'

בחיפוש".שהשתתףהכוחחייליזהותאתלאתרבאפשרותוש"איןמסרמיינרד

מהמשךמנוסש"איןסבורההיאוכיאליה,שהעבירבחומרעיינהכירבן,לסרןאלפורדסא"להשיבהב-23.3.94"
באותהששהתההפלוגהבאיתורהמג"דעזרתלבקשיש"והמשיכה:חמורה".בתלונהמדוברשכןבנושא,חקירה

שלממכתבוגםכיציינה,עודבתלונה".המועליםהחשדותלגבימהםחלקאוהחייליםעדותולגבותבתעסוקהעת
הנזקיםאתוהכחישובחיפושיםשהשתתפוקציניםאותרוכיעולהואיו"ש,בי-םמצ"חמפקדשסייף,רס"ן

עדויות.מהםולגבותלאתרהורתהאותםגםבתלונה.המתוארים
המתלונןלרכושנזקגרמוכיהכחישושנחקרוהחיילים"כיחורי,באדרהלעו"דאלפורדלניסא"להודיעהב-1.6.94'

הורתהלפיכךהנטענים".לנזקיםגרמושלכאורהחייליםאותרולאהמאומצתהחקירהחרףהלם...רימוןהושלךוכי
החקירה.סיוםעלאלפורדסא"ל

הוחלטואיךלחקירה,מעאליאמיןזומןלאהכיצדתהתהובואלפורד,לסא"למכתבחוריעו"דשלחהב-26.6.94*
משפחתוובנימעאליאמיןמנסיםהיהשבמהלכוזיהוימסדרכלנערךשלאבעודאותרו,לאהמזיקיםהחייליםכי

לזהותם.
היאהחוקרים.בפנימונחהיהשתצהירוכיווןהמצ"ח,נחקרלאמעאליאמיןכיאלפורד,סא"להשיבהב-28.8.94'

כדבריה,שנחקרו",החיילים"וכימעאלי,טענותאתהכחישוהםוכיביחידה,מפקדיםעםבירורנערךכיציינה

הלם.רימוןהושלךוכילרכושנזקגרמוכיהכחישו
מאשריותרולאשטחיתהיתההבדיקהכיוציינהאלפורד,סא"לשללמכתבהחוריעו"דהשיבהב-13.9.94*

השיבה.לאאלפורדסא"להחקירה.חומראתלצלםלהלאפשרביקשההיאכלליים.בירורים

השיבה.לאאלפורדסא"לאלפורד.לסא"לתזכורתנשלחהב-2.11.94*

אלפורד.לסא"לנוספתתזכורתנשלחהב-8.1.95"
הקודמים.מכתביהתמציתעלוחזרהאלפורדסא"להשיבהב-27.3.95"
האחרונהפנייתהזוכילהוהודיעההשטחיתהחקירהעלהשיגהאלפורד,לסא"לחוריעו"דכתבהב-17.4.95'

המזיקים.החייליםאתלאתראפשרעדייןשכןבעניין,
במקום,שפעלוהחייליםאתלאתרנסיונותנעשו"גירסה:שינויהיהובמכתבהאלפורד,סא"להשיבהב-17.5.95"

חייללאתראפשרותכיוםשאיןובוודאיאפשרותאזקיימתהיתהלאהחיילים,פרטירישוםנערךשלאכיווןאולם
חקירה.חומרברשותהאיןמצ"ח,בחקירתלפתוחשלאשהוחלטהיותכיציינההיאמסוים...".

יורהכיוביקשההפרשהפרטיאתשטחהבמכתבהרבין.יצחקדאז,הביטחוןלשרחוריעו"דפנתהב-31.5.95'

האירוע.חקירתעל
סבורהואהמוקדבהשגתעיוןאחריכיצפון,לפרקליטתהראשי,הצבאיהתובעבארי,דניאל"מהודיעב-10.7.95'

מעאלי.משפחתבנישלעדותםאתלגבותלמצ"חלהורותמקוםשיש

הוראותיהאתהפרהשמצ"חהעובדהעםהשלימהצפוןפרקליטת

אתלבקשלוהורתההיאממצ"ח,רבןלסרןמ-23.3.94,אלפורד,לניסא"לצפון,פרקליטתשלבמכתבהבאמור,

החשדותלגבימהמחלקאוהחייליםעדותולגבותבתעסוקהעתבאותהששהתההפלוגהבאיתורהמג"דעזרת
להברורהיהכלומר,הנזקים.אתוהכחישובחיפושיםשהשתתפומקציניםגםעדותלגבותוכןבתלונה,המועלים

נחקר.לאבמעשההמעורביםהחייליםמןאישכי

שנחקרוהחיילים"כיוכןמצ"ח"חקירתנערכה..."כיכתבהמ-1.6.94חורילעו"דבמכתבהכן,פיעלאף
ולאהקציניםהיוהנזקשמכחישיבעוד-הלם"רימוןהושלךוכיהמתלונןלרכושנזקגרמוכיהכחישו
לנזקיםגרמושלכאורהחייליםאותרולאהמאומצתהחקירהחרף"כיטענהבכך,דילאואםעצמם.החיילים

הנטענים".

והקציניםהחייליםמולאו:לאלמצ"חעצמהאלפורדסא"לשלהוראותיהראשית,בעיות:שתימתעוררותבכך



החקירהבחומרגםאותרו.לאכללהםלטענתה,אפילושכןמצ"חחוקריעל-ידינחקרולאמעולם71מגדוד

בוצעו,לאלחקורמיאתהמדויקותשהוראותיהפיעלאףשנית,חיפוש.לנסיונותזכרנמצאלאלמוקדשהועבר
החלטתהאתלבססמנתעלבלבד,קציניועם71גדודמפקדשערךהבירורעללהסתמךאלפורדסא"להחליטה

התיק.אתלסגור

בתשתיתולקהומ-6.94.חורילעו"דשמכתבהכך,עלאלפורדסא"לעמדהיותרמאוחרשבשלבנראהזאת,עם

החייליםאתלאתרנסיונותנעשו"כיטענהכעתמ-17.5.95:חורילעו"דבמכתבהגירסהשינתהולכןהעובדתית,

כיוםשאיןובוודאיאפשרותאזקיימתהיתהלאהחיילים,פרטירישוםנערךשלאכיווןאולםבמקום,שפעלו

מסוים...".חייללאתראפשרות

דייקה.לאכאןגםמצ"ח.חקירתכללנערכהשלאכיווןחקירה,חומרכלברשותהאיןביגם,טענהמכתבבאותו

חוקרשערךשיחהותמציתקציניועםהמג"דשיחותעלמידעאךנערכה,לאהפורמליבמובנהמצ"חשחקירתייתכן
שהיהוייתכןיחסית,מוקדםבשלבכברחורילעו"דלהמציאעליההיהאלואתברשותה.היוכן71מג"דעםמצ"ח

המזיקים.החייליםזהותאתלגלותלאפשרואוליהפרשהחקירתעללהקלכדיבכך

מטרתהאתהשיגההסחבת
מצ"ח.ידיעלמעאליאמיןסוףסוףנחקרהראשי,הצבאיוהתובעהביטחוןשרהתערבותנעקבותכ-23.8.95,

ב-20.8.93.כאמורשהיתהלביתו,הפריצהאחרישנתייםבדיוקנערכההחקירה

שנים.71לומלאוכברמצ"חעל-ידישנחקרבעת69.בן1924,שנתילידמעאלי,אמיןהיהלביתוהפריצהבעת

סמוךשניתןתצהירוביןסתירותשהיוהמתקדם,גילובשלוהןהאירועמאזשחלףהרבהזמןעקבהןתימה,אין
חייליםשלאחריםו"ביקורים"עצמוהאירועלוהתחלפוהזמןשעםגם,ייפלאלאבמצ"ח.עדותולביןלאירוע

למוקד.דיווחעליהםגםשכאמורבביתו,
סתירותורצופתשונההמתלונןשלעדותו"אלה:סתירותעלתגובתהביססהאלפורד,לניסא"לצפון,פרקליטת

כללמסורהמתלונןבאפשרותהיתהלא"ב-30.1.96.חוריבאדרהלעו"דכתבהבתצהירו",שמסרהגירסהלעומת
משפטיים".צעדיםנקיטתללאהבדיקהסיוםעלהוחלטלפיכך,החיילים.איתוראתיאפשרואשרזיהויסימני

האפשרותאפילוסוכלההללוהסתירותעקבמטרתה:אתהמכוונתהסחבתהשיגההאירוע,אחריוחצישנתייםוכך,

ולרכושם.לביתםשנגרמוהנזקיםעלמעאלימשפחתבניאתכלשהובסכוםשיפצהמנתעלתובענותלקמ"טלפנות



גניבהו.

ומקצועיתמהירההחקירה-רוצהכשצה"ל
עיסאסועאדשלמביתהזהבומטבעותתכשיטיםגנינת

המקדההיאור
לעצורבאוהםלחם.ביתשבנפתאלחד'רבכפרעיסאסועאדשללביתחייליםנכנסו21.00,לשעהסמוךו,ב-1.8.91

כחולהפלסטיקקופסתכיעיסא,סועאדגילתההביתאתשעזבולאחרמדוקדק.חיפושבביתוערכוחאלד,בנה,את
בהשהיוהתכשיטיםריקה.-הריצפהעלמושלכתבאינטרסול,היתהאשרזהב,ומטבעותתכשיטיםהוחזקושבה

נעלמו.

התקידהעדמהתלונה
הגניבה.עלבמשטרהתלונהעיסאסועאדהגישהב-12.8.91,היום,למחרת"
סא"לדאז,מרכזלפרקליטמהמוקדרוזנטלאנדרהעו"דפנהביוםבוהגניבה.עלבמוקדהתלוננהב-14.8.91,"

העניין.אתלחקורבבקשהפוליטיס,שלמה
למצ"ח.התלונהאתפוליטיססא"להעבירב-11.9.91"
אסבגאריאלסמ"ראזולאי,חנןסג"מבבית:החיפושאתשביצעהמהיחידהחייליםשלושהנחקרוב-7.10.91"

כאשרבאינטרסול.החיפושאתשערךזההואוקניןמידדכיעלה,השלושהשלמעדויותיהםוקנין.מידדוסמ"ר
לצייןישהחיפוש.בעתבהנתקלכיהכחישהכחולה,התכשיטיםקופסתעלמצ"חחוקרידיעלוקניןמידדנשאל

כחשוד.ולא-כעדוקניןמידדנחקרזהבשלבכי
הסכימה.היאבפוליגרף.להיבדקמוכנהעיסאסועאדאםלבררכדילמוקדמצ"חחוקרפנהב-8.10.97"
אינההיאפתוחלבניתוחשעברההיותכיהתברראזאךהפוליגרף,לבדיקתעיסאסועאדהגיעהב-24.11.91'

זו.לבדיקהכשירה
החייליםשלואלובאינטרסול,היתההתכשיטיםקופסתכיעיסאסועאדשלזו-העדויותהצלבתעקבכינראה'
מידדהואבגניבההעיקריהחשודכילמסקנה,מצ"חחוקריהגיעו-שםהחיפושאתשערךזההואוקניןמידדכי

וקנין.
התכשיטים.אתגנבכיוהכחיששבזובחקירהאזהרה.תחתכחשוד,הפעם-שובוקניןמידדנחקרב-2.12.91לכן,
גירסתה.עלחזרהוהיאמצ"ח,חוקריידיעלעיסאסועאדגםנחקרהיוםבאותו"
משקר.הואכיהעלהוהבדיקהבפוליגרף,וקניןמידדגםנבדקידועלאבתאריך'
גילהמכןלאחרבגניבה.הודהזובחקירהב-4.12.91.-אזהרהתחתשוב-נוספתפעםנחקרהואכךמשום'

המחבוא.במקוםנמצאואכןוהםהתכשיטים,הוסתרוהיכן

בהשוואהבוודאילמדי,קצרזמןפרקהתלונה,הגשתמיוםוחציחודשיםשלושהבהצלחההסתיימההחקירה
אחרים.לתיקים



והרשעהאישוםכתב
לתובעהורהכימהמוקד,רוזנטלאנדרהלעו"דפוליטיס,שלמהסא"לדאז,מרכזפרקליטהודיעכ-23.72.91"

החייל.נגדאישוםכתבלהגישהראשיהצבאי
שאינהוהתנהגותגניבהשלבעבירותוקניןמידדאתמרכזשיפוטבמחוזהצבאיהדיןביתהרשיעב-22.1.92*

שנתיים;למשךעל-תנאיוהשארבפועללריצוי2.5מהםמאסר,חודשי6עליונגזרואלועבירותשתיבגיןהולמת.

לטוראי.ראשוןמסמלבדרגההורדכן

למדי.קצרזמןפרקזהגם-בלבדומחצהכחודשעברווקניןמידדשלהרשעתוועדהחקירהסיוםמיום

מקצועיבאופןלחקוריודעתהיא-רוצהכשמצ"חמסקנה:

במיליםותכליתי.הגיונינכון,חקירהתהליךעלמלמדהחייל,הרשעתועדהתלונהמהגשתהפרשה,שלביתיאור

אינהשהחקירהתימהאיןמישהו,שלעבירהלטייחרצוןמתוךולאחקירה,מנהליםכךכאשרמקצועי.-אחרות

החייל.הורשעכברהתלונההגשתמיוםחודשיםחמישהנסחבת.

היושחייליההיחידהאתמהר,דילאתר,מסוגלתהיאתוםעדענייןלברררוצהמצ"חכאשרכימלמד,זהכל

אוהחשודאתלאתרמיוחדקושיאיןכראוי,נערכתהחקירהכאשרמכן,לאחרהתלונה.נשואבאירועמעורבים

החשודים.

משהיאיותרזה,בדו"חנזכרותשמקצתןאחרות,בחקירותטיפולהעםזובפרשהמצ"חשלטיפולההשוואת

כהחקירהדווקארבות.תלונותשלבחקירתןמצ"חשמילאההתפקידלגביעגומהתמונהמציירתמעודדת,

-התלונותבשארכיהתחושהאתמחזקתעיסאסועאדשלתכשיטיהלגניבתביחסשנוהלהזוכמומקצועית

אותה,משכההחקירה,אתבכוונהמצ"חטייחה-והתעללויותפציעותאדם,בחייפגיעהעלהיומהןשרבות

שכן,האמת.לחקרלהגיעכדיחשודיםאועדיםמחקירתשעלולסתירותאולמסקנותלהתייחסטרחולאוחוקריה

ועדהחקירהסיוםכראוי.מיוםלחקוררצוןאלאלמצ"ח,חסרהמקצועיותלאזה,בתיקהחקירהמלמדתוזאת

למדי.קצרזמןפרקזהגם-בלבדומחצהכחודשעברווקניןמידדשלהרשעתו

מקצועיבאופןלתקוריודעתהיא-רוצהכשמצ"חמסקנה:

במיליםותכליתי.הגיונינכון,חקירהתהליךעלמלמדהחייל,הרשעתועדהתלונהמהגשתהפרשה,שלביתיאור

אינהשהחקירהתימהאיןמישהו,שלעבירהלטייחרצוןמתוךולאחקירה,מנהליםכךכאשרמקצועי.-אחרות

החייל.הורשעכברהתלונההגשתמיוםחודשיםחמישהנסחבת.

היושחייליההיחידהאתמהר,דילאתר,מסוגלתהיאתום,עדענייןלברררוצהמצ"חכאשרכימלמד,זהכל

אוהחשודאתלאתרמיוחדקושיאיןכראוי,נערכתהחקירהכאשרמכן,לאחרהתלונה.נשואבאירועמעורבים

החשודים.

משהיאיותרזה,בדו"חנזכרותשמקצתןאחרות,בחקירותטיפולהעםזובפרשהמצ"חשלטיפולההשוואת

כהחקירהדווקארבות.תלונותשלבחקירתןמצ"חשמילאההתפקידלגביעגומהתמונהמציירתמעודדת,

-התלונותבשארכיהתחושהאתמחזקתעיסאסועאדשלתכשיטיהלגניבתביחסשנוהלהזוכמומקצועית

אותה,משכההחקירה,אתבכוונהמצ"חטייחה-והתעללויותפציעותאדם,בחייפגיעהעלהיומהןשרבות
שכן,האמת.לחקרלהגיעכדיחשודיםאועדיםמחקירתשעלולסתירותאולמסקנותלהתייחסטרחולאוחוקריה

כראוי.לחקוררצוןאלאלמצ"ח,חסרהמקצועיותלאזה,בתיקהחקירהמלמדתוזאת
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הפרטלהגנתבמוקדנתקבלואשרתלונותשלבמדגםהצבאיתהרשותשלטיפולהדרךאתלבחוןניסינוזהבדו"ח
בתיקיםאםבדקנו1994-1989.בשניםבשטחיםפלסטיניםתושביםכלפיחייליםשלורכושגוףלעבירותבנוגע

אמינה,חקירהיסודי,בירורתוךפנים,משואללאהאמתלחקרלהגיעמאמץהצבאיתהמערכתעשתהבוהנדונים

המעשים.חומרתאתההולמיםדיןפסקיומתןשנעשתה,העבירהאתהולםבאופןהמבטאיםאישוםכתביהגשת

חמורותמעבירותעיניהאתלעצוםהצבאיתהמערכתשלמדיניותעלומצביעותעגומות,אליהןשהגענוהמסקנות
בעתיד.דומותעבירותלבצעלאחריםלהתירהשאר,ביןובכך,חיילים,שמבצעים

זהבדו"חהמפורטותהתלונותשרובהאחת,עובדות:שלושבחשבוןמביאיםכאשריותרעודמדאיגההתמונה
החובהמוטלתהייתההמערכתועלבשיאןהיובשטחיםהאדםזכויותהפרותכאשרהאינתיפאדה,בתקופתהוגשו

שאינןבנסיבותנפגעולמוקדשפנוהמתלונניםכלשכמעטהשנייה,כוח.בהפעלתאיפוקשלמסריםלשטחלהעביר

ברובהיו,המוקדששלחשהתלונותהשלישית,אחרות.חוקבהפרותאוסדרבהפרותפעילהלהשתתפותקשורות
המתלוננים.שלבתצהיריםוגובולמקרההנוגעיםאחריםומסמכיםרפואייםמסמכיםעלמבוססותהמקרים,

עבודתהדרכיאתשבדקההמדינה,מבקרתשל43מס'בדו"חגםהופיעוזה,מדו"חהעוליםלאלהדומיםממצאים

ומאי-ספטמבר1991,אוקטובר-דצמברבחודשים-זמןפרקישניבמשךמרכזפיקודהצבאיתהפרקליטותשל
לדבריקבו"ד).(בודקקציןידיעלחייליםנגדתלונותחקירתעלבמיוחדחריפהביקורתנמתחתבדו"חן.ו299

רביםבמקריםמבצעיםהחקירות,בתחוםידעאומשפטיתהכשרהבעליאינםכללשבדרךהקבו"דים,"המבקרת,

למרותקיימתזותופעהביותר.מעטיםהנםכהלכתותיקמרכזלפרקליטמוגששבהםוהמקריםשטחית,עבודה
הבדיקה,אופןעלייחודיותהנחיותולמרותהקבו"ד,שלהמינויכתבגביעלהמצויותומפורטותברורותהנחיות

רביםבמקריםכיהמסמכים,מןעולהעודאחריהן...למלאטורחיםמהקבו"דיםמעטיםשרקמרכז,פרקליטשמעביר

בהרבההמתלוננים;מןלאאפילועדויות,גובההואואיןלתיק,ובצירופומבצעיםיומןבצילוםהקבו"דמסתפק
בתיק".נהמצויהראיותחומראתכללתואםאינוקבו"דסיכוםדו"חמקרים

הדו"חבתיקימומחשיםככולםרובםמרכז,פיקודפרקליטותבטיפולליקוייםעלבדו"חמצביעהגםהמבקרת

לאירוע,בסמוךנעשתהלאהחקירה"לדין:מישהולהעמידהאפשרותואתהחקירותאתהכשילואשרובאחרים,

עלהוחזרורביםקבו"דיםתיקיחלק;בושנטלוהחייליםאיתורועלהחקירהעלהיקשההאירועמאזשחלףוהזמן
לאחרולעתיםרב,זמןלאחרשהוחזרואוהוחזרולאוהםחסרים,פרטיםלהשלמתלקבו"דיםמרכזפרקליטידי

הרישומיםלאשורו;האירועאתלבררהאפשרותאתשסיכלדברחיוניים,פרטיםבבירוררבעיכובחלשנים;

החשודים;החייליםשלזיהוייםאתרביםבמקריםמאפשריםאינםבאזורהצבאיותהיחידותידיעלהמנוהלים

צה"ל".[חייליגםזהובכללעדיםשלואי-התייצבותפעולהשיתוףהיעדר

על-ידישנעשוהחקירותלגביגםמידהבאותהנכוניםהבודקים,הקציניםלגביהמבקרתבדו"חשנאמרוהדברים

ירושלים.הממשלה,דפוס1993,לשנת43שנתידו"ח-המדינהמבקו(
879.עמ'שם,נ
880.עמ'שם,1



אתלשפרניסיוןכלעשתהלאהצבאיתהמערכתהמבקרת,בדו"חאלהחמוריםדבריםולמרותזאת,עםמצ"ח.

בהם.שפגעוחייליםכנגדפלסטיניםעל-ידישהוגשותלונותשלהחקירות

והסבלהנזקיםעלמהמדינהפיצוייםלקבלמהנפגעיםחלקלפחותיכלוהחיילים,עםמוצהלאהדיןאםגםבעבר,

פיצוייםלשלולשמטרתוחוקחקיקתבאמצעותזויחידהאפשרותלחסוםהממשלהמנסההיוםלהם.שנגרמו

בחפיםפגיעותמתאריםזהבדו"חהמתואריםהמקריםבשטחים.הביטחוןכוחותעל-ידישנפגעומפלסטינים

להם.שנגרםלסבלתרופהכלבלאייוותרואלהגםהחוק,הצעתלפיבקטינים.כוללמפשע,

בעתהביטחוןכוחותאנשיעל-ידישבוצעוהחוקבהפרותהצבאיתהמערכתלטיפולישירהמשךמהווההחוקהצעת

הפרותאתמהשורשלעקורמאמציםעשתהלאמעולםהצבאיתהמערכתזה,מדו"חשעולהכפיבשטחים.פעילותם

חוקית,גושפנקאלכךלתתהמדינהמנסהכיוםפלסטינים.כלפיבוצעואלהכאשרהביטחוןכוחותאנשישלהחוק

אלה.חוקלהפרותאחריותמכלהמדינהאתולפטור
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רשומות
חוקהצפות

1997ביולי264523התשנ"זבתמוזי"ח

הבטחוןכוחותפעולותשלבתביעותלטיפולחוקהצעת ז"נשתה-nru1997,וחבלוהשופרוןביהודה

הממשלה:מטעםחוקהצעתנזהמתפרסמת

מבוא
המוצעז"נשתה-1997,עזה,וחבלוהשומרוןביהודההבטחוןכוחותפעולותבשלבתביעותלטיפולבחוקהצורך
אלהתובענותמקורהאחרונות.בשניםישראלמדינתנגדהמוגשותבנזיקיןתובענותשלייחודימסוגנובעבזה,

צה"לכינטעןאלהבתובענותהאזורים).-להלן(עזהוחבלוהשומרוןיהודהבאזוריהאינתיפאדה""באירועי

האזורים.תושבילתובעיםורכושגוףנזקיגרמואחריםבטחוןוכוחות

ממשלהוקםאזורבכללוחמתית".תפישה"שלבדרךבאזוריםישראלמדינתהחזיקההימיםששתמלחמתמאז
הפומביהבינלאומיהמשפטבכלליהואהצבאיהמפקדשלהסמכותמקורצבאי.מפקדעומדבראשואשרצבאי

ועלהבטחוןעללשמודהצבאיהמפקדשלמתפקידוהבינלאומי,המשפטלכלליבהתאםלוחמתית.תפישהשעניינם

בדצמברבאזור.האזרחיתהאוכלוסיהושלצה"לכוחותשלובטחונםשלומםעלולשמורבאזור,הציבוריהסדר

היוהסדרוהפרותהמהומותהאינתיפאדה"."כונואשרנרחב,בהיקףסדרוהפרותמהומותבאזוריםהחלו1987

בשטח.הפעילותאתוהנחושריכזולהם,ומחוצההאזוריםמתוןמפקדותידיעלשונות,במסגרותמאורגנות
לכפריםגישהלמנועמנתעלובדרכיםבצמתיםצמיגיםהבערתשכללוהמוניות,בהפגנותאופיינההאינתיפאדה

קרבנשקושימושדקירותישראליים,ואזרחיםצה"לכוחותלעברתבערהובקבוקיאבניםיידוישביתות,ולערים,

חם.בנשקשימושוכןאחר,

כוחותובאנשיבחייליםישראליים,באזרחיםלפגועמכוונתשהיתהאלימה,פעילותכפול:אופינשאההאינתיפאדה

המשותףהמכנהוכד'.סיסמאותכתיבתדגלים,תלייתכרוזים,הפצתכגוןתעמולתית,פעילותוכןהאחרים,הבטחון

שלההבטחוןוכוחותישראלמדינתשליטתשלבלגיטימיותהכפירההואהאינתיפאדהשלהשוניםביטוייהשל
באזורים.

בשליטתהפגיעהשתכליתופוליטיים,יעדיםבעלאלים,קולקטיבילמאבקביטויאפואהיתההאינתיפאדה

מהם.ליציאתהלגרוםבמטרהבאזוריםישראלמדינתשלהאפקטיבית

מאורגן,צבאכדיעלתהלאהתושביםפעילותמורכבת:היתההבטחון,כוחותהועמדושבפניההאמורה,המציאות

הפגנותשלאופינשאהלעתיםקטנות;בקבוצותולעתיםהמונית,היתההפעילותלעתיממאורגנת.היתהאולם
השלכתרכבם,כליעלאוחייליםעליריכגוןומכוונת,נקודתיתאלימהפעילותשלאופינשאהולעתיםאלימות,
סוגילעיתיםספציפיים.בחייליםקשותלפגועכדימגגותבלוקיםוהשלכתחיילים,ריכוזעלתבערהבקבוקי

נטלמהתושביםשחלקמאחרמסוים,מסוגכפעילותלזיהויקשיםבזה,זהומעורביםמשולביםהיואלהפעילויות

יסתייםלאבהפגנה,שהתחילשאירועערובההיתהלאולעולםחלק,בהםנטללאוחלקםהאלימים,במעשיםחלק
החיילים.בפנירביםסיכוניםוהעמידמיוחדיםקשייםהצמיחזהמצביותר.אלימיםבאמצעים



עלכינטעוובהןהמדינה,נגדנזיקיןתביעותלהגישהאזוריםתושביהחלוהאינתיפאדהתקופתבתחילתכבר
ב"טיפטוף",התביעותהוגשותחילההבטחון.כוחותלהםשגרמוורכושגוףנזקיבשלהתובעיםאתלפצותהמדינה

למשרדרבותפניותועומדותתלויותהמשפט,לבתישהוגשולתביעותבנוסףוגובר.הולךבקצבהשנים,חלוףועם

תביעה.להגשתכהכנהלתובעים,פיצוילתשלוםהבטחון

בבתיכיוםועומדותתלויותתביעותמ-700למעלהמהןהמדינה,נגדנזיקיןתביעותמ-4000למעלההוגשוכהעד

התחלתיבשלבמצויותאחרותתביעותתביעות.מ-600למעלההוגשובלבדהאחרונהבשנההארץ.ברחביהמשפט

אירועיבמהלךנהרגוצה"ל,רישומילפיבפשרה.אודיןבפסקשהסתיימוואחרותהבטחון,למשרדפניהשל

כ-18,000.ונפצעופלסטיניםכ-1000האינתיפאדה

בשלבנזיקיןמאחריותהמדינהפטורהב"ישת-1952,המדינה),אחריות(האזרחייםהנזיקיםלחוק5לסעיףבהתאם
לישראל".הגנהצבאשלמלחמתיתפעולה"

שבהפעולהלגבירקחלשהואבאופןבצמצום,מלחמתית"פעולה"בשלהפטורפורשהעליוןהמשפטביתבפסיקת
477(.מ(ו)פ"דישראל,מדינתנ'לויאשר623/83בע.א.למשל,ראה,(מלחמה.שלמובהקיםסממניםמתקיימים

האינתיפאדהבתקופתהבטחוןכוחותידיעלשנעשופעולותעלהאמורלחוק5שבסעיףהפטורתחולתבשאלת

זו,בסוגיהערעוריםמספרהעליוןהמשפטביתבפניתלוייםכיוםהעליון.ביהמ"שידיעלהלכהנפסקהטרם

בהרכביהיההדיוןכיוקבעאלה,בתיקיםהדיוןאתאיחדהעליוןהמשפטביתנשיאבכך.הכרוכותנוספותובשאלות
שהסוגיהעדיףכידעתואתהמשפטביתהביעחודשיםכמהלפנישהתקייםתזכורת)(בדיוןשופטים.9שלמיוחד

בחקיקה.תוסדרהאינתיפאדהבתקופתהבטחוןכוחותעל-ידיפגיעהעקבהאזוריםתושביפיצוישל

זהמאבקעמים.ביןקונפליקטרקעעלבחלקו,לפחותומאורגן,מתוכנןאלים,מאבקכאמורהיתההאינתיפאדה

באזורים,הבטחוןעלולשמורסדרלהשליטנדרשואשרהבטחוןכוחותובאזרחים.בחייליםמכוונתפגיעהכלל

המדינהשאיןמלחמתית",פעולה"בכךלראותהמצדיקהבמידהולגוף,לחייםממשיסינוןתוךקשיםבתנאיםפעלו

פניםלמלחמההם.ומגווניםרביםהמאבקדרכיעמים.ביןאליםמאבקהיאמלחמהלנזקיה.באחריותלשאתצריכה

המוצעהחוקאחרת.אלימהפעילותשלצורהלובשתשהיאוישכוללת,מלחמהשלאופילובשתשהיאישרבות.
אשרבאזוריםהבטחוןכוחותשלפעילותעלגםמלחמתית"פעולה"בשלהפטורתחולתאתולקבועלהבהירמיועד

אזרחית.ואוכלוסיהבטחוןכוחותנגדוהתקוממותאיבהובפעילותבטרורהמאבקבמסגרתנעשתה

אשרהראיות,ודיניהדיןסדריבתחוםקשותבעיותבפניגםהמדינהאתמעמידותלעילהמתוארותהתביעות
הקיימים.המשפטייםבכליםעימםלהתמודדבידהאיןתכופותלעתים

באירועהבטחוןכוחותמעורבותבדברהטענותאתלבדוקכדיחוט"קצה"אףלמדינהאיןהתובענות,מןבחלק

להגיעהמדינההתקשתההאינתיפאדהבתקופתהנזק.גובהמבחינתוהןלאירועהאחריותמבחינתהןהנטען,

הבירורהנזקים.והיקףהנטענתהפגיעהנסיבותאתלבררבמטרההאזורים,תושבהתובע,שלמגוריולסביבת

כינוןהאוכלוסיה,ממרכזיצה"ליציאתעםכך.עקבנמנעקרובותולעתיםאדםחייבסיכוןכרוךהיהכשלעצמו

שבהםלמקומותגישהאפשרותלמעשה,למדינה,איןבאזורים,צה"לשלהחדשהוהפריסההפלסטינית,הרשות

הנטען.הנזקנגרם

ואשרבישראל,שאינםרפואייםבמתקניםנעשוהנפגעיםשלהרפואייםשהטיפוליםהואהקשרבאותונוסףקושי

גופותחטיפתהנטען.הרפואיהדיווחמהימנותבדיקתלגביקושייוצרתזועובדהלמדינה.גישהכיוםאיןאליהםגם



היולאמהפגיעותחלקצה"ל,מחיילינפגעואםלבררהאפשרותאתסיכלהשנהרגופלסטיניםשלחוליםמבתי
בהםאין-אלהוגםבלבד,חלקייםרישומיםישנםמקומייםחוליםבבתיכלל.נחקרולאולכןלחייליםידועות
ברישומים,איןאזיצה"ל,אצלהנטעןהאירועאודותכלשהםרישומיםנמצאואםאףהפוגע.זהותעלללמדבהכרח
תוצאותיו.עלאוהאירועאופיעלברורבאופןללמדכדידיהמקרים,ברוב

מכךנובעבאיתורהקושיהמשפט.לביתוהבאתםהבטחוןכוחותמקרבהמדינהמטעםעדיםבאיתורקושיגםקיים
לאחררבותשניםלעתיםבדיעבד,לאתררבקושיוקייםמאוד,גבוהההיתהבשטחהכוחותתחלופתשתדירות
הםעדותםנדרשתשבובמועדאזיהחיילים,אותרואםגםנקודתית.בפעילותשהשתתפוהחייליםאתהאירוע,

אםואףאותרו,אםאףעדות.למסירתלהביאםקושיוקייםבחו"ל,שוהיםחלקםחיילים,לאכלל,בדרךכבר,
הםקצר,זמןבפרקרביםדומיםבאירועיםהשתתפותםעקבכימזומנותלעתיםמתבררעדות,למסורהתייצבו

מהתביעות.גדולחלקבהגשתהניכרהשיהוינוכחמחריףזהקושיפלוני.אירועכדבעילזכוריבוליםאינם

הונאהונסיונותכזבתביעותשלתופעהועידודהתביעות,מפנילהתגונןמעשיתיכולתחוסרתוצאתואלהכלצירוף
המבוססותתביעותלביןכאמורמסוגתביעותביןלהבחיןאפקטיבייםכליםהמדינהבידיאיןכאשרהתובעים,מצד
בפועל.התרחשושאכןעובדותעל

והתחייבותהדדיתהכרההכולליםאש"פ,עםההסכמיםעלהחתימהאתלהוסיףישלעילשפורטולשיקולים
וריכוזיהעריםממרכזיצה"לכוחותשלנסיגהבוצעהגםההסכמיםבמסגרתהצדדים.ביןהאלימותמעשילהפסקת

הפלסטינית.הרשותלידיהפלסטיניתבאוכלוסיהלטיפולהסמכויותמכלולוהעברתהפלסטינית,האוכלוסיה

האינתיפאדהבתקופתשנפגעוישראללאזרחיבנפגעיו.ולטפלבנזקיולשאתצדכלעלעמיםביןמזויןמאבקבעת
כנפגעימהמדינהלתגמוליםזוכיםוהםלפגיעתם,האחראיםמאלהלנזקםפיצוילתבועמעשיתאפשרותכידוע,אין,

לפלסטיניםישראלמדינתביןחדשמדיניאקליםנוצרהפלסטינים,עםההסכמיםמשנחתמואיבה.פעולות
כאן.מדוברשבובהיבטגםחדש"דף"פתיחתכשלעצמוהמצדיקבאזורים,



עזה,וחבלוהשומרוןביהודההבטחוןכוחותפעולותבשלבתביעותלטיפולחוקהצעת
1997-התשנ"ז
-זהבחוקו.הגדרות

עזה;וחבלוהשומרוןיהודהמאלה:אחדכל-אזור""
2;סעיףלפיבתובענההדןמשפטבית-המשפט"בית"

יהודה(חירוםשעתתקנותשלתוקפןלהארכתבחוקכהגדרתם-ההסכם""המועצה","

ן7691-ח"כשתה;משפטית),ועזרהבעבירותשיפוט-עזהוחבלוהשומרון

לישראל;הגנהצבאלרבותישראל,מדינת-המדינה""
מחדל;לרבות-מעשה""
לישראל;הגנהצבאעל-ידיבאזורשנעשהממעשהכתוצאהנזקלושנגרםמי-נפגע""
שפועליםאושפעלוישראלמדינתשלאחריםבטחוןכוחותלרבות-לישראל"הגנהצבא"

מטעמם;שפועלאושפעלמיכלולרבותבאזור,
שנים.עשרהשמונהלומלאושטרםמי-קטין""

נגדתובענה
על-ידיבאזורשנעשהממעשהכתוצאהשנגרםנזקבשלהמדינהנגדבנזיקיןתובענהוא)2.המדינה

זה.חוקלהוראותבהתאםתידוןתובענה)-זהבחוק(לישראלהגנהצבא

הגדהבדברההסכםיישוםלחוקד'שפרקתובענהעליחולולאזהחוקהוראותב)(
ו"נשתה-1996:,חקיקה),תיקוני(אחרות)והוראותשיפוטסמכויות(עזהורצועתהמערבית

דרכים,תאונותלנפגעיהפיצוייםבחוקכמשמעותהדרכיםתאונתבשלתובענהועלעליה,חל
זהותואושלוהרישוימספראשרלישראלהגנהצבאשלרכבמעורבשבהה"לשתה-1975',

הנפגעשלעוינתפעילותאגבאירעההתאונהאםזולתידועים,התאונהבעתבושנהגמישל

אזרחית.אוכלוסיהנגדאולישראלהגנהצבאנגד

עלב"ישתה-1952',המדינה),אחריות(האזרחייםהנזיקיןלחוק5סעיףתתולהלענין3.מלחמתיתפעולה

לישראלהגנהצבאשלמבצעיתפעולהכלמלחמתית"כ"פעולהיראוזה,חוקלפיתובענה

פעולותומניעתהבטחוןעלשמירהשלאחרתפעולהוכלמניעתו,אובטרורלחימהשתכליתה

הסברדברי
לרבותבאזורים,ופועליםשפעלוישראלמדינתשלהבטחוןכוחותכלאתיכלוללישראל"הגנהצבא"שהמונחמוצע1סעיף

אישית.שייתבעוככלהבטחון,כוחותאנשיגםהיינומטעמם,שפעלמיולרבותהכללי,הבטחוןושירותישראלמשטרת

יהודהבאזוריהבטחוןכוחותמפעילותכתוצאהשנגרםנזקבשלהמדינהנגדבנזיקיןתובענותכיקובע,המוצעהחוק2סעיף
אלה.לתובענותבנוגעזהחוקשלהמיוחדותלהוראותבכפוףיידונ,עזהוחבלוהשומרה

אחרות)והוראותשיפוטסמכויות(עזהורצועתהמערביתהגדהבדברההסכםיישוםלחוקד'שפרקתובענהעלחלאינוהחוק
האחריותתחומיבמסגרתבאזוריםהאזרחיהמינהלפעילותבשלתובענותהיינו,עליה,חלנשתה"1996-1,חקיקה),תיקוני(

ביתכיהאמורבחוקנקבעלגביהןאשררפואית,רשלנותבשלתובענותכגון:הביניים,להסכםבהתאםהפלסטיניתלרשותשהועברו
להן.ייזקקלאהמשפט
ידועים,הנהגשלזהותואוהרישוישמספרהבטחוןכוחותשלרכבמעורבשבהדרכיםתאונתבשלתובענהעלגםחלאינוהחוק
אזרחית.אוכלוסיהנגדארהבטחוןכוחותנגדהנפגעשלעוינתפעילותאגבאירעההתאונהכןאםאלא

כללזהמאבקעמים.ביןקונפליקטרקעעלבחלקו,לפחותומאורגן,מתוכנןאלים,מאבקכאמורהיתההאינתיפאדה3סעיף

34.עמ'התשנ"ו,48;עמ'התשל"ח120עמ'התשכ"חמ"חן
34.עמ'התשנ"ו,מ"ח:
234.עמ'התשל"ה,ס"ח'
339.עמ'התשי"ב,ס"ח'



אלאלישראל,הגנהצבאעל-ידילגוףאולחייםסיכוןשלבנסיבותשנעשתהוהתקוממותאיבה
התובענה.נושאהנזקשלבזדוןגרימהבשלבדיןאדםהורשעכןאם

-כינוכחאםמקצתה,אוכולהתובענה,לדחותשיירשמו,מטעמיםרשאי,המשפטבית4.תובענהדחיית

לישראלהגנהצבאנגדהנפגעשלחמורהעוינתפעילותאגבאירעההפגיעהו)(

אזרחית;אוכלוסיהנגדאו

נגדאולישראלהגנהצבאנגדחמורהטרורפעילותבשלהורשעהנפגע)2(
אזרחית.אוכלוסיה

מטעמיםתשלום

עליעלהשלאבשיעורפיצויים,לנפגעלפסוקשיירשמו,מטעמיםרשאי,המשפטבית5.הומניטריים
המקרהבנסיבותכינוכחאם3,סעיףלפיהפטורבהתקייםאף10,בסעיףהקבועהשיעור
זאת.מצדיקיםמיוחדיםהומניטרייםטעמים

נתןמטעמואחראואפוטרופסואוהנפגעכןאםאלאבתובענההמשפטביתירוןלאא)(6.הודעהחובת
התובענה.נושאהמעשהעלבתקנות,שייקבעכפיבכתב,הודעה

הסברדברי
תוךקשיםבתנאיםפעלובאזורים,הבטחוןעלולשמורסדרלהשליטנדרשואשרהבטחוןכוחותובאזרחים.בחייליםמכוונתפגיעה
מלחמהלנזקיה.באחריותלשאתצריכההמדינהשאיןמלחמתית",פעולה"בכךלראותהמצדיקהבמידהולגוף,לחייםממשיסינון
וישכוללת,מלחמהשלאופילובשתשהיאישרבות.פניםלמלחמההם.ומגווניםרביםהמאבקדרכיעמים.ביןאליםמאבקהיא

אחרת.אלימהפעילותשלצורהלובשתשהיא
אחריות(האזרחייםהנזיקיןלחוק5בסעיףהקבועמלחמתית",פעולה"בשלהפטורתחולתאתולקבועלהבהירמיועדהמוצעהחוק

המאבקבמסגרתנעשתהאשרבאזורים,הבטחוןכוחותפעילותעלזה,חוקלפילתובענותהנוגעבכלב"ישתה-1952,המדינה),
והתקוממות,איבהפעולותומניעתהבטחוןעלשמירהשתכליתההבטחוןכוחותשלאחרתפעילותבמסגרתאוובמניעתו,בטרור

סדרוהפרותמהומותלדיכויהבטחוןכוחותפעילותאתגםהיתר,ביןכוללת,זוהגדרהלגוף.אולחייםסיכוןשלבנסיבותשנעשתה
אולחייםסיכוןשלבנסיבותנעשואשרחם,מנשקיריגםולעתיםתבערה,בקבוקיזריקתאבנים,יידויכללואשרהפגנותולפיזור
התובענה.נושאהנזקשלבזדוןגרימהבשלבדיןהבטחון,מכוחותאדם,שהורשעמקוםזהסעיףלפילהגנהמ"גלגוף.

על-,דישנפגעהאמריםתושבשלהנדוןמהסיגבנזיקיןבתובענהבירושליםהמחזויהמשפטביתשלהדיןבפסקלאחרונהשנקבעכפי

בשטח...ההחלטהמקבלשלהדעתבשיקולפגיעהמניעתהיאמלחמתיתפעולההגנתשביסודהתכליותאחת"הבטחון:כוחות
מקבלאתלשחררהמחוקקהעדיףכאלהבמקריםלמלחמה.האופיינייםכבד,לחץבתנאילהתקבלצריכותאשרבהחלטותהמדובר
נ'התהתשעבאןמחמדמאהר0209/93ת.א.(הצבאית."הפעולהמטרותמילוילאפשרמנתעלהרגיליםהנזיקיןמכלליההחלטה

1.7.97(.ביוםניתן-פורסםטרם(ישראלמדינת

עוינתפעילותאגבאירעההפגיעהאםמקצתה,אוכולהתובענה,לדחותשיירשמו,מטעמיםרשאי,יהיההמשפטבית4סעיף
הבטחוןכוחותנגדחמורהטרוריסטיתפעילותבשלשהורשעמיוכןאזרחית,אוכלוסיהנגדאוהבטחוןכוחותכלפיהנפגעשלחמורה

נגדאוהבטחוןכוחותנגדכאמורחמורהטרוריסטיתאועוינתפעילותשפעלמיכיהוא,לכךהטעםאזרחית.אוכלוסיהנגדאו
שנגרם.נזקבשללפצותומחויבתעצמהרואהישראלמדינתאיןאזרחיתאוכלוסיה

פעולה"הגנתנפגעשבוהאירועעלחלהאםאףנפגע,לטובתפיצוילקבועדעתשבשיקולסמבותמוקניתהמשפטלבית5סעיף
סעיףלפיהפטורפיצוי.~(YIDלהעניקמצדיקיםמיוחדיםהומניטרייםטעמיםכיהמשפטביתנוכחאםוזאת3,סעיףלפימלחמתית"

סמכותהצדק.תחושתעםמתיישבתאינהמהנפגעפיצוישלילתשבהםמקריםעלגםלחולעלולשהואכללית,נורמהשלמטבעה3,
שיירשמו,מטעמיםהמשפט,ביתלדעתקיימותשבהםמקריםבאותםעווללמנועמיועדתהמשפט,לביתלהקנותמוצעאשרזו,

סעיףלפילפסוקשניתןהסכומיםעלמקרה,בכליעלה,לאלפסוקהמשפטביתשרשאיהפיצוישיעורמיוחדות.הומניטריותנסיבות
.10

בדברבתקנות,שתיקבעבדרךמטעמו,מיאוהנפגעעל-ידיבחוק,הקבועיםבמועדיםבכתב,הודעהמתןמחייבהחוק6סעיף
הנטענת,והפגיעההאירוענסיבותאתלאירועקרובבמועדלבררהבטחוןלכוחותלאפשרתכליתהזודרישההתובענה.נושאהמעשה



התובעשלבריאותומצבמחמתאםואולםהמעשה;מיוםימים60תוךתינתןההודעהב)(

המועדבתוךההודעהאתלתתממנונבצראחרותמוצדקותנסיבותמחמתאואפוטרופסו,או

המניעה.הוסרהשבומהיוםימים30תוךההודעהתינתןהאמור

סעיףלפיהודעהלמתןהמועדחלףוטרםבחייםבעודוהודעהניתנהולאהנפגענפטרג)(

60תוךמטעמםאחרידיעלאועזבונוידיעלאובוהתלוייםידיעלההודעהתינתןב),(קטן
פטירתו.מיוםימימ

בתובענהלדוןשיירשמו,מיוחדיםמטעמיםהמשפט,ביתרשאיזהבסעיףהאמוראףעלד)(

במועד.נמסרהלאעליושהודעהמעשהבשל

עילתנולדהשבומהיוםשנהשחלפהלאחרשהוגשהלתובענההמשפטביתייודעלאד.התיישנות

שנהעלתעלהשלאנוספתלתקופהזותקופהלהאריךהמשפטביתרשאיואולם,התובענה,

לכן.קודםתביעתואתלהגישסבירהאפשרותהתובעבידיהיתהלאכישוכנעאםאחת

אפשרותהעדר

מכךכתוצאהבתובענהלהתגונןהוגנתהזדמנותמהמדינהנשללהכיהמשפטביתנובח8.להתגונן

בסעיףכקבועמשפטיתעזרהבדברההוראותאתמקיימתאינההפלשתיניתשהמועצה

התובענה.אתלדחותהוארשאילהסכם,י[לנספחע[

לפיבתובענהבדיוןיחולולאחדשך,נוסח[הנזיקיןלפקודתו-3841סעיפיםהוראותא)(9.ראיותדיני

זה.חוק

הסברדברי
אפשרותאיןזהבשלבכללבדרךכאשרהאירוע,לאחררבזמןהבטחוןכוחותעל-ידיפגיעהעלטענותהעלאתשלאפשרותולמנוע
החוק,שלתחילתולפנישאירעמעשהשעילתהתובענהעלברורים,מטעמיםתחול,לאזוהוראההנטען.האירוענסיבותאתלברר
לחוק.ב)21(בסעיףכקבוע

תקופהלהאריךהמשפטלביתסמכותעםהתביעה,עילתהיווצרותמיוםשנהשלהתיישנותתקופתקובעהמוצעהחוק7סעיף
ולסייםלרכזזוהוראהמטרתבמועד.תביעתואתלהגישסבירהאפשרותהתובעבידיהיתהלאכיששוכנעמקוםנוספתבשנהזו

במועדבתובענותהנטענותהטענותלבדיקתלהיערךבדברהנוגעותהמדינהלרשויותולאפשרבהקדם,אלהבתובענותהטיפולאת
תחילתולפנישאידעמעשהשעילתהתובענהעלכאמירחלהאינהלחוק6סעיףלפיהתעדלמסוךהחובהשכןשניתן,ככלמוקדם

החוק.של

הצדדיםשניהתחייבואזרחיים",בענייניםמשפטיתעזרה"שכותרתוהביניים,להסוסלןלנספחע[לסעיףבהתאם8סעיף
העזרההסדריעדויות.וגבייתהבאהצווילרבותבי-דיןכתביהמצאתכגון:משפטית,עזרהבעניינילמכנרו,צדכלסיוגלתתלהסכם

לדחותהמשפטביתאתלהסמיךכןעלמוצעהנדון.מהסוגתובענותנגדלהתגונןלמדינהלאפשרמנתעללעתיםחיונייםהמשפטית
אתמקיימתאינההפלשתיניתשהמועצהמכךכתוצאהבתובענהלהתגונןהוגנתהזדמנותמהמדינהנשללהכינוכחאםהתובענה
משפטית.עזרהבדברבהסכםההוראות

א):(קטןלסעיף9סעיף
לפקודת41סעיףהוראותהחלתעל-ידיהראיהנטלאתלהפוךמזומנות,לעתיםהמשפט,בתינוהגיםכאן,הנדוןמהסוגבתובענות

הנ"ל41סעיףלפיהראיהנטלהעברתמסוכן").דבר"(לפקודה38סעיףהוראתאתגםולעתיםעצמו"),בעדמדברהדבר"(הנזיקין

דבריםבמצבהנזק.גרםנסיבותאתלדעתאפשרותלוואיןיודעלאהתובעשבהןבנסיבותהתביעההוכחתאתתובעעללהקלנועדה
לחלוטין.מוצדקתתביעתואםגםראייתית,נחיתותבשלתביעתולהוכיחיכולתללאתובעעצמולמצואעלולהנטלהפיכתללאזה,
הנזק,גרםנסיבותאודותשבשגרה,כענייןידיעה,ישלמדינהכיהיסודהנחתעסקינן.שבהןהנזיקיןבתביעותהדבריםפויהםכךלא

ידיעהקרובותלעתיםישלתובעודווקאראייתית,בנחיתותכללבדרךהעומדתהיאהמדינהאדרבה,המציאות;במבחןעומדתאינה
האחריותמוטלתהמדינהועלהתביעה,גורלאתרביםבמקדיםחורצתהראיהנטלהעברתה,דבריםבמצבהאירוע.נסיבותבדבר

266.עמ'10,חדשנוסחישראל,מדינתדיניי



שללהעדרהאולקיומההיתר,ביןמשקל,המשפטביתיתןבתובענה,להחליטבבואוב)(
מאלה:יותראובאחדהאירוע,נסיבותלגביהנפגע,בגרסתתמיכה

האזרתיהמינהלאוהבטחוןכוחותשניהלוהנפגעיםברשימותהנפגערישוםו)(

האירוע;בעתבאזור

למינהלאוהבטחוןלכוחותהאירועלמועדסמוןשהוגשהתלונהרישום)2(
האזרחי;

אירוע;לאותובקשרשהתנהלמשמעתיאושיפוטיבהליךשניתנההחלטה)3(

הבטחון.כוחותשלאחררשמימסמןאועדותכל)4(
בשלפיצויים

חד-פעמי.בתשלוםייפסקוזהחוקלפיבתובענהגוףנזקבשלפיצוייםא)(10.גוףמקי

עקבלנפגעשנקבעההצמיתההתפקודיתהנכותלדרגתבהתאםייפסקוהפיצוייםב)(
מספרכפולכאמור,הנכותמדרגתאחוזלכלהממוצעהשכרשלאחדאחוזשלבשיעורהפגיעה

שנים;65לוימלאושבוהמועדועדהאירועממועדלהשתכרהנפגעהיהעתידשבוהחודשים
שנים.65לוימלאושבוהמועדועדשנים18לושמלאומהיום-קטיןהנפגעהיה

במועדהנפגעשלמגוריובאזורהממוצעהחודשיהשכר-הממוצע"השכר"זה,סעיףלעניין
ביוליוב-ובינוארב-ויעודכנובצוהסכומיםבצו;האוצרשרשיקבעכפיזה,חוקשלתחילתו

לצרכן.המחיריםמדדעלייתשיעורלפישנהכלשל

חד-פעמיפיצוילנפגעלפסוקהמשפטביתרשאיב),(קטןסעיףפיעלהפיצויעלנוסףג)(

הנהוגיםוהשיקוםהריפויבשירותיבהתחשבושיקום,ריפויהוצאותובשלוסבלכאבבשל

ובעלותם.באזור

המחויבים.בשינוייםזה,סעיףהוראותלפילתלוייםהפיצוייםיחושבוהנפגע,מתד)(

עליעלהשלאבסכוםלפיצוייםזכאיעזבונויהאתלויים,אחריוהותירולאהנפגעמתה)(

החוקהועדתובאישורהמשפטיםשרעםבהתייעצותהאוצר,ושרהבטחוןשרשקבעוהסכום

הכנסת.שלומשפטחוק

עולהאינוהנפגעשלהצמיתההרפואיתנכותושיעוראםזהסעיףלפיפיצויייפסקלאו)(

זאת.המצדיקמיוחדטעםהמשפטביתמצאאםזולתאחוזים,עשרהעל

הסברדברי
אתגרםהנשק)כלי(המסוכן"ש"הדברהואלהחלתותנאישכןמוצדקתאינההנדוןמהסוגבתובענות38סעיףהחלתגםלאירוע.

הכ)1(ת"דישראל,מדינתנ'רעד68751/ע"א(עליוהממונהבידינתוןשהיהבעתולאעזוב,כשהיהאואחרבידינתוןכשהיההנזק
כאן.הנדונותהתובענותנושאבאירועיםהנסיבותאלהלא208(.197,

:ב)(קטןלסעיף
היתר,ביןמשקל,לתתעליושבפניו,לעניןהרלוונטיותהעובדותמסכתאתלקבועבבואוכיהמשפט,ביתאתמנחההמוצעהחוק

אוהבטחוןכוחותשניהלוהנפגעיםברשימותהנפגעברישוםהאירוע,נסיבותלגביהמבקשבגרסתתמיכהשללהעדרהאולקיומה
בהחלטההנטען;לאירועבסמוךהאזרחילמינהלאוהבטחוןלכוחותשהוגשהתלונהברישוםהאירוע;בעתבאזורהאזרחיהמינהל
האזרתי.המינהלאוהבטחוןכוחותשלאחררשמימסמןאועדותובכללאירוע;בקשרמשמעתיאושיפוטיבהליךשניתנה

החישובלדרךבהתאםמהוון,חד-פעמיבתשלוםיהיהלכךזכאיםשנמצאונתמךאולנפגעהתשלוםכיקובעהמוצעהחוק10סעיף
התאמותתוךגוף,נזקבשלבנזיקיןתובענותשלהרגיליםלכלליםבהתאםדברים,שלבעיקרםייקבע,פיצוייםשיעורבסעיף.הקבועה
שלהממשיההשתכרותאבדןשלוקביעהלבירורממשיתאפשרותהעדרכגוןהנדון,התובענותסוגמייחודיותהנובעיםלאילוצים
בהתאםייקבעוהפיצוייםכיהמוצעבחוקמודגשכןפיצויים.לפסיקתיותרויעילפשוטמנגנוןלקבועמגמהומתוךהקונקרט',התובע
שם.בעלותםובהתחשבבאזורהנהוגיםוהשיקוםהריפוילשירותיובהתאםהנתבעמגוריבאזורהממוצעלשכר

הדיןמהוראותלגרועכוונתוואיןאחר,דיןכללפילמדינהשישפטוראוהגנהטענתמכללגרועכדיהמוצעבחוקאין11סעיף
הנדון.מהסוגבתובענותטיפולשענינםבאפריםהבטתיןותחיקת



אוהמדינהאחריותבדברפטוראוהגנההוראתמכללגרועכדיזהחוקבהוראותאיןוי)וו.הוראותשמירת
דין.כללפימטעמםשפעלומימרשויותיהרשות

לעניןבאזורהביטחוןותחיקתהדיןמהוראותלגרועכדיזהחוקבהוראותאיןב)(
באזור.לישראלהגנהצבאשלממעשהכתוצאהשנגרםנזקבשלתובענות

והוראותתחולה
שהוגשהביןתחילתו,מועדלפנישאירעמעשהשעילתהתובענהעלגםיחולזהחוקא)(12.מעבר

החוק.שלתחילתומועדלפנידיןפסקבהניתןאשרתובענהלמעטלאחריו,וביןתחילתולפני
חוקשלתחילתולפנישאירעמעשהשעילתהתובענהעליחולולא6סעיףהוראותב)(

זה.
וטרםזהחוקשלתחילתולפנישאירעמעשהשעילתהתובענה7,סעיףלעניןג)(

כדיבכךיהיהשלאובלבדזהחוקשלתחילתומיוםסעיףשבאותוהמועדיםיימנוהתיישנה,
האמור.הסעיףהוראותאלמלאההתעשנותתקופתאתלהאריך

ביצוע

ותקנות

להתקיןהמשפטים,שרעםבהתייעצותרשאי,והואזהחוקביצועעלממונההבטחוןר13%.
לביצועו.הנוגעבכלתקנות

הסברדברי
א):(קטןלסעיף12סעיף
שהחוקהריהאינתיפאדה,בתקופתהיההמכריעשרובםאירועיםבשלבתובענותהטיפולאתלהסדירהיאהחוקשתכליתמאחד
תחילתולפניהמשפטלביתהוגשושכברתובענותביןהחוק,שלתחילתוקודםשאירעואירועיםשעילתןתובענותעלגםיחולהמוצע

הדין.פסקעלערעורהוגשאםאףהחוקשלתחילתומועדלפנידיןפסקבהניתןאשרתובענהלמעטהוגשו,שטרםתובענותובין

ב):(קטןלסעיף
החוק.שלתחילתולפנישאירעמעשהשעילתהתובענהעלמובנים,מטעמיםיחולו,לאהודעה,מסירתחובתבדבר6,סעיףהוראות

ג):(קטןלסעיף
מיום7שבסעיףהחדשותההתיישנותתקופותיימנוהתיישנה,וטרםזהחוקשלתחילתולפנישאירעמעשהשעילתהתובענה
שלזמןפרקשנותרמקוםכגוןהרגילה,ההתיישנותתקופתלהארכתלהביאכדיהחוקבהוראותאיןזאת,עםהחוק.שלתחילתו
האמור.הסעיףהוראותאלמלאההתיישנותתקופתלתוםעדמשנהפחות

והואבאזורים,הבטחוןכוחותהפעלתעלהממונההשרשהואהבטחון,שרהואהמוצעהחוקביצועעלהממונההשר13סעיף
המשפטים.שרעםבהתייעצותלביצועו,הנוגעבכלתקנותלהתקיןרשאי



בתושבילשלולשנועדההחוקלהצפתהאדםזכויותארגוניתגובת
לפיצוייםהזכותאתהשטחים

מבוא1.
כוחותפעולותבשלבתביעותלטיפולהממשלתיתהחוקהצעתאתישראלממשלתאישרה20.7.97בתאריך

ז"נשתה-1997.עזה,וחבלוהשומרוןביהודההבטחון

בצלם;בישראל;האזרחלזכויותהאגודההילד;לזכויותהבינלאומיתהאגודה-אב"י-האדםזכויותארגוניאנו,

למעןרבנים-משפטושומריאדםלזכויותרופאיםהפרט;להגנתהמוקדבישראל;עינוייםנגדהציבוריהוועד
ישראל.מדינתשלהיסודובערכיהאדםבזכויותהמפליגותפגיעותיהכשלהחוק,להצעתמתנגדים-אדםזכויות

שנגרמוונזקיםפגיעותבגיןלאחריותםגורףמפטורליהנותהאחריםהביטחוןולכוחותלצה"לתאפשרזוחוקהצעת
לדין.בניגוד

כללי2.

הנזיקיןמדינימהותיבאופןהסוטהעזה,ורצועתהמערביתהגדהלאיזורמיוחדדיןיוצרתהחוקהצעת

ונזקיגוףנזקיהנזק,סוגיכלועלבשטחיםשנפגעפלסטיני,אוישראליאדם,כלעליחולהחוקהישראליים.

רכוש.

-בשטחיםהפועליםהביטחוןכוחותולכלישראללמדינתבנזיקיןמאחריותלכתומרחיקגורףפטוריעניקהחוק
בעתיד.שתגרםפגיעהכלעלוהןהעברפגיעותעלהןיחולהפטורמטעמם.שפועלמילכלוכןושב"כ,מג"בצה"ל,

הרגילים,הנזיקיןכללילפיהניתןמזהבהרבהמצומצםלנפגעהפיצוייהיההפטור,יחוללאבהםהמעטיםבמקרים

לחלוטין.יישללמהמקריםובחלק

וזאתהקיים,הדיןלפיפיצוייםלשלםמחובתההמדינהאתלפטורהינההחוקהצעתמאחוריהאמיתיתהמגמה
רטרואקטיבי.באופןגםיסוד,זכויותשלשלילהעל-ידי

בעקבותיהוהפטורמלחמתית"ל"פעולהההגדרההרחבת3.
גםמלחמתית".פעולה"תוךפעלאםבאדם,אחרתבדרךפגעאושירהחיילמאחריותהנזיקיןדיניפוטריםביום,
בנזיקין.מאחריותהמדינהגםפטורהכאלהבנסיבותלדין.בניגודופעלהתרשלאםואףתמים,אורחבעוברפגעאם

כדלקמן:הישראליתבפסיקההוגדרהמלחמתית"פעולה"
אש,חילופילוחמת,תקיפההקרב,כוחותכינוסכגוןוהפשוט,הצרבמובנהממש,מלחמהפעולת"
479(.477,מ(ו)פ"דישראלמדינתנ.לוי623/83בע"אשמגרהנשיאכבודדברי(וכד'"פיצוצים

והבהיראמת,שללמלחמהאמיץקשרהקשורהכפעולהמלחמתית"פעולה"המונחאתפירשבית-המשפט

בגדררגילות,ובנסיבותטבעולפישהוא,למעשהאחריותמפניחסינות"להעניקמוצדקאלהבנסיבותשרק
בהןשאיןבנסיבותפוגעחיילשכאשרמכאן480(.בעמ'שם,(לנפגעפיצוימתןהמחייבעוולה",מעשה
לפצותהחובהמוטלתהמדינהעלממש,מלחמהפעולתשלהצרהבמסגרתפעללאוהואלפגיעה,הצדקה

הנפגע.את
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כל"עלמלחמתית"פעולה"בגיןהפטוראתולהחילגורףלכללהצרהחריגאתלהפוךהממשלהמבקשתכעת
איבהפעולותומניעתהביטחוןעלשמירהשלאחרתפעולהוכלמניעתואובטרורלחימהשלמבצעיתפעולה

וכלהיותהחוק).להצעת3סעיף(לגוף..."אולחייםסיכוןשלבנסיבותצה"לעל-ידישנעשתהוהתקוממות
סיכוןבהןטמוןתמידוכמעטהביטחון"עלשמירה"שלפעולותהינןבשטחיםהביטחוןכוחותשלפעולותיהם

לפסיקתמפורשבניגודוזאתבשטחים,הביטחוןכוחותפעולותכלעלהפטוראתמחילהזוהרחבהלגוף,אולחיים
בית-המשפט.

נפלטהמערבית,בגדהמגוריםבביתהגבולמשמרשוטריעל-ידישנערךמבוקשמעצרלצורךחיפושבמהלךלדוגמא,
משמרושוטרהמדינהיהיוהחוק,הצעתפיעלזה,במקרהלנכה.והפכובילדופגעהשוטריםאחדשלמנשקוכדור
שנפגע.לילדפיצוייםמתשלוםפטוריםהגבול
גרימהבגין"הביטחוןכוחותאישהורשעבומקרההינוהחוקבהצעתשנקבעמלחמתית"ל"פעולההיחידהחריג
אנשילדיןהמדינהמעמידהבהםהמקריםנדיריםשהרייתממש,אםספקזהחריגהתובענה".נשואהנזקשלבזדון
על-ידיפלסטינים1,308בשטחיםנהרגוהאינתיפאדהתחילתמאזזדון.בהןשישעבירותבגיןהביטחוןכוחות

החריגזדון.בהןשישבעבירותביטחוןכוחותאנשיהורשעומקריםמעשרהבפחותרקאולםהביטחון,כוחות
פטורהתהיהשהיאלכךתביאאישום,כתבימהגשתהמדינההמנעותדווקאבולמצביביאהחוקבהצעתשנקבע

לנפגעים.פיצוייםמתשלום

כפולהענישה4.
חמורה".טרורפעילות"בשלבעברשהורשעמנפגעפיצוילשלוללבית-המשפטתאפשרהחוקבהצעתנוספתהוראה

הואבגינההפגיעהלביןהורשעבההעבירהביןקשרכלכשאיןגםבעבר,שהורשעאדםכיהיאהדברמשמעות
תשלל.לפיצוייםשזכותובכךבשניתייענשתובע,
מעשה.אותועלאחתמפעםיותראדםמענישיםשאיןהואעונשיןבדינייסודכלל

שנהבתהתיישנות5.
מיוםאחתלשנהנזקיובגיןתביעהלהגישבשטחיםשנפגעמיזכאישבההתקופהאתלהגבילמציעההממשלה
לעומתבשטחיםשנפצעאדםכללרעהמפלהזוהגבלההקיים.החוקלפישניםשבעבמקוםלנזק,שגרםהאירוע

זו.הגבלהתחוללאלגביובישראל,שנפגעמי
ידיעללפגיעותהמיוחדיםהמציאות,צרכיעלעונהאינהההתיישנותתקופתשלהקיצוניתההגבלהמזו,יתרה
הנזקגרימתנסיבותהנתבעת:במדינה,דווקאאלאהנפגעבתובעכללתלויותשאינןמסיבותוזאתהביטחון,כוחות
לתוצאותנזקקהתובעהביטחון.כוחותבידיעתנמצאותהתביעה,להתבססצריכהשעליהןהביטחון,כוחותעל-ידי

לנקוטאםלהחלטהעדרבים;חודשיםאורכותאלהחקירותאולם,תביעתו.הכנתלצורךהאירועשלהחקירה
לבקשניתןהחקירהבתוםרקשנים.אףולפעמיםחודשיםחולפיםהמעורבים,נגדמשמעתייםאופלילייםבהליכים

שבמקרההליךשדה,ביטחוןשלצנזורהעריכתלאחררקנעניתזובקשהאךלתובע,החיוניהחקירהבחומרלעיין
נוספת.שנהחציכעבורמסתייםהטוב
בזדוןגרימהבגיןחיילהורשעאםלפיההחוק,בהצעתהקביעהעללהסתמךמהתובעתמנעזוהגבלהועוד,זאת
חקירה,שלהליכיםכילצייןלמותרמלחמתית".פעולה"בשלמחסינותהמדינהתהנהלאהתביעה,נשואהנזקשל

האירוע.מיוםלשנהמעבררבזמןהמקריםברובמסתממיםוהרשעה,משפטלדין,להעמידהחלטה
המדינהאתתפטורהאירוע,התרחשותלאחררבזמןלדיןהעמדהאובחקירההשתהותנסבלת:בלתיהינההתוצאה
הנזק.בגיןמתשלום



הראיהנטלהפיכת6.
בהןבנסיבותלפיהםהנזיקין,בדינישניםמאותבניכלליםשנימהשורשלעקורהממשלהמבקשתהחוק,בהצעת
החוקהצעתמשמעותהנתבע.אלמועברהראיותהבאתנטלהנתבע,שבשליטתדברעל-ידינגרםשהנזקהוכח
נורהממנוהנשקסוגכגוןבידיעתו,יהיולאשלעולםעובדותלהוכיחיצטרךהתובעאלה,בנסיבותשגםהינה

שלהבלעדיתבידיעתההןאלהעובדותאולםוכד'.בושפגעולחייליםשניתנווההכשרהההנחיותסוגהקליע,
להאיןהנזק,שאירעלאחרבדיעבד,אותןחוקרתולאאותןמתעדתאינהעליהן,מפקחתאינההיאואםהמדינה
עצמה.עלאלאלהלין
מעשיהםאתאמתובזמןכראוילתעדלהםיהיהכדאילאהביטחון:לכוחותשליליתמריץייצורהמוצעהסעיף

התלונה.אתלאירועובסמוךכיאותלחקורהביטחוןכוחותשלהחקירהלרשויותיהיהכדאיולאלפגיעה,הגורמים
נזיקין.בתביעתפטורהלצאתהמדינהעלייקלחקירה,וממצאיתיעודבהיעדרהרי

ושלילתוגוףנזקיבגיןהפיצויהגבלת7,
הנותריםהתובעיםעלויקשוהנפגעיםממרביתהתביעהזכותאתישללוכה,עדשנדונוהחוקהצעתהוראות

תביעתם.אתלהוכיח

בשיעורלצמיתותרפואיתנכותלואיןאךבגופהשנפגעאדםכיבקובעוהגזלמעגלאתסוגרהחוקלהצעת9סעיף

מוגבלת,לתקופהגבוהיםנכותמאחוזיוסבלשנפגעאדםלדוגמא,כךפיצוי.לכליזכהלאאחוזים,עשרהמעלשל

בפגיעה.הכרוכותהרפואיותההוצאותבכלבעצמולשאתיאלץואףלו,שנגרמווהסבלהכאבבגיןפיצוילכליזכהלא

מעלשלבשיעורלצמיתותנכותמאחוזיהסובלנפגעזכאילוהפיצויסכוםניכרבאופןיופחתהחוק,הצעתלפי

הנפגעשלהריאליתמהכנסתוהתעלמותתוךבשטחים,הממוצעהשכרעל-פיייעשההחישובאחוזים.עשרה

יפוצהלנתח,כושרואתאיבדמכךוכתוצאהבידושנפגעמומחהכירורגלדוגמא,כךולכישוריו.למקצועובהתאם

פועל.יפוצהבהרמהבאותה

דברסוף8.
מעקרונותורטרואקטיביתחדהסטייהתוךבשטחים,שנפגעלמימיוחדיםנזיקיןדינילמעשהיוצרתהחוקהצעת
בישראל.הנזיקיןדינישלהיסוד

חובתאתלמעשה,הלכהמבטלת,מלחמתית",פעולה"המונחשלמפליגההרחבהעל-ידילמדינה,גורףפטורהענקת
אחתאתמעליההמדינהמסירהבכךבשטחים.האזרחיתהאוכלוסיהכלפיהביטחוןכוחותאנשישחביםהזהירות

לשלמותהאדםשלהיסודזכויותעללהגןנועדהואשרהביטחוןכוחותעלהמחוקקשהטילהעיקריותהחובות

וקניינו.חייועלושמירהגופו
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