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   3202–התשפ"ג, מבצעייםחסינות כוחות הביטחון באירועים הצעת חוק הנדון: 

 

שבנדון  הצעת   .1 פוגל(חיזם  ש,  1784/25)פ/החוק  צביקה  א'    העתיד,  "כ  ביום  לעלות 

 חקיקה.  ענייני ועדת השרים לו, לדיון ב12.3.2023הקרוב, 

ההצעה מבקשת להעניק לאנשי רשויות    .חוקהלהצעת  בתוקף  להתנגד  אנו מבקשים   .2

ובבנב  גיעהולפ  שיון" להפרת חוקי"רטחון  יהב היא  .  אדם אחרים-יאזרחי ישראל 

החוקאת  סותרת   ביותר  שלטון  הבסיסי  יסובמובנו  למושכלות  ומנוגדת  של  ,  ד 

חקירה והעמדה לדין  תמנע   , היאהצעת החוק  אם תאומץ  של,כך למ.  המשפט הפלילי

או של מפקדים    ,וגרמו להם פגיעות גוף  אלימות כלפי אזרחיםשהפעילו  של שוטרים  

 שהתרשלו וגרמו למותם של חיילים באימונים.  

החקיקה  כמ כן,  להתחייבויות  ו  הביןמנוגדת  במישור  ישראל  מדינת  ,  לאומי-של 

אתו כוחות    תחשוף  משפטייםנילסיכוהביטחון  אנשי  ואזרחיים  ם  בפני    פליליים 

זרותאות  ערכ דיני  משפטיות  של  להפרה  טענות  נגדם  שיועלו  הלחימה.    במקרה 

עבירות שיבצעו היקף העלייה בל  הצעת החוק תובילניתן להעריך כי  מבחינה מעשית,  

ובבני  לעלייה בפגיעה גם    ,ובהתאם  ,אנשי כוחות הביטחון  אדם אחרים,-באזרחים 

 ון.  טח בכוחות הבי רידה באמון הציבורייול

  ת החוקהצעעיקרי 

החוק .3 הצעת  הב",  לפי  כוחות  ש  –  "טחוןיאיש  עובדי  אנשי  חיילים,  שוטרים,  ב"כ, 

"לא יישא    –  משמר הכנסת, מתנדבים בשירות לאומי או מתנדבים בגוף בטחוני אחר

)דהיינו    פעולה משפטית" ויהיה חסין בפני כל  ייחקר כחשוד    א, לפלילית  באחריות

לב  ,(תביעות אזרחיות מפני  גם    – פקודה שנתןיחס  במסגרת    "כל פעולה שביצע או 

 .  פעילות נגד מעשה טרור או ( )לרבות אימונים פעילות מבצעית גבא,  ו"מילוי תפקיד

, שתורכב מאנשי כוחות החסינותסמכת להסיר את  מוועדה ש  מקימה  החוקהצעת   .4

הביהב שר  בידי  שימונו  משפטנים,  חלקם  בדימוס,  הצבאי  יטחון  הפרקליט  טחון. 

שיקול דעת אם  יש  ועדה  ולועדה לבקש את הסרת החסינות.  והראשי רשאי לפנות ל

בזדון או  רק אם נמצא שהפעולה או הפקודה שניתנה נעשתה    ,להסיר את החסינות

 . על ההחלטה ניתן לערער בפני ועדת ערר.  שלא בתום לב
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 ת החוקהצעוהשלכות משמעות  

הצעת החוק פוטרת באופן    –   וויון בפני החוקעקרון השבו   פגיעה קשה בשלטון החוק  .5

טחון במהלך פעילות  י אנשי כוחות הב  אזרחית שלעוולה  כל עבירה פלילית או    מלא

לוחמה בטרור,  פעילות  בלחימה ובפעילות  ם  מתמקדידברי ההסבר  אף כי  מבצעית.  

טחון במהלך פעילות  יאיש כוחות בכל פעולה של  שהצעה מנוסחת כך  היש להדגיש כי  

והעמדה    ,למשל  ,כך  .יהנה מחסינותמבצעית כלשהי ת תחול חסינות מפני חקירה 

 :  במקרים הבאים לדין

אסורים  לחימה  שימוש באמצעי  כגון  ,  הקשר  בכלמכל סוג ו  אלימות משטרתית .א

הפגנותלצורך   ישראלי  פיזור  אזרחים  ישראלם  של  תושבים  ל  ש  או  ברחבי 

 ;אשר יהיו תיהאותוציהיו , באזור יהודה והשומרון )איו"ש(פלסטינים 

, לרבות אם גרמה לפציעה או למוות של  חיילאו    של מפקד  וניםמרשלנות באי  .ב

 ; יניפלסט   תושבשל ישראלי או  ו של אזרחא  חייל אחר

הכנסת  פגיעה   .ג במשכן  המבקר  באזרח  או  כנסת  מבחבר  כדור  כתוצאה  פליטת 

 ; מסגרת ביצוע תפקידוב מנשקו של איש משמר הכנסת

פ  יישראל   בחקירה של חשוד  ומסמכות  כ שחרגשב"חוקר   .ד   ם לו וגר  לסטיניאו 

 ; פגיעה פיזית

למוות  חייל .ה ועצמו    דעת-על  שירה  לחוק  באש ובניגוד  הפתיחה  במחבל    לכללי 

 .  שכבר נוטרל ולא נשקפה ממנו סכנהפלסטיני 

. ההצעה מעניקה לכל  שלטון החוקב  וקת החהצעפגיעה של  הקשה להפריז בחומרת  

הבי  אנש עבירותשיוןי"רטחון  יכוחות  לעבור  או  "  מחקירות  חשש  ללא  העמדה  מ , 

"הכזוהי  לדין.   לפיו  החוק  שלטון  של  ביותר  הבסיסי  לעקרון  כפופים  וסתירה  ל 

מעל  החוק,  האמונים על אכיפת  טחון,  יההצעה מעמידה את אנשי כוחות הב .  לחוק"

 . דמוקרטיים-זהו מאפיין של משטרים לא. חוקל

  , כמו גם באמון םאדם אחרי-ושל בנים ישראלים של אזרחי יהםבזכויות פגיעה קשה  .6

ומפקירה את שאר  מתירה את דמם  למעשה  הצעת החוק    –  וןבכוחות הביטח   הציבורי 

זאת,    ., באשר הםאנשי כוחות הביטחוןם של  ידע מ היפג של מי שעלולים ל   זכויותיהם

בגוף,   – בזכויות  שפגיעה  ן  מכיוו  בפרט   בחיים,  כ  –וכו'  יות,  בקניין,  היא  גם  אשר 

עבירה,   לביצוע  חשד  מענה  תיוותר  מעוררת  מתן  וללא  האמת  לחקר  ירידה  ללא 

 . ותיהםמשפח-ת העבירה ולבני לקורבנו

והענקת חסינות מפני  בנוסף,   לדיןהחקירה  ון העדין  יז האאת  כליל    פרום, ת עמדה 

החקירות   ומדיניות  העונשין  כיוםשדיני  קובעים  לדין  הזכבי  וההעמדה  ויות  ן 

צים שליליים להפרת הדין ולפגיעה  ריתמ, ותיצור  הרלוונטיים השונים  והאינטרסים

כךויותבזכ להעריך  .  ניתן  למשל,  תהיקש,  האימוניםאוף  באש "ל  בצה  נות  ופן  ירד 
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השנ   לאורך  שב  .מעלהזנק  י  ,יםמשמעותי  להניח  אפשר  הפגיעות  היקדומה,  ף 

 . ם באיו"ש יגדלבפלסטיני

ייפגע קשות האמון  כי ככל שתאומץ הצעת החוק, יתן להעריך  נ   , האמור  ןמ כתוצאה  

ירה,  , אזרחים, קורבנות עבמשרתים   –  וןחכל מי שבאים בממשק עם כוחות הביטשל  

הכללי -בני והציבור  עלולה  משפחה  באמון  כזו  פגיעה  הישראלי,  בהקשר  במיוחד   .

 . והלאומין האישי פגיעה בביטחולהיות מתורגמת ישירות ל

ות  חשד קור  לחו לבדוק  לאומי  -המשפט הביןמכוח  דינת ישראל  של מהחובה  הפרה של   .7

לחקור הפרה לבדוק ולאומי המנהגי מחייב מדינות  -המשפט הבין  –  הדין  שללהפרה  

מסוימותשל   בנסיבות  ומק.  הדין  החובה  להקהיקפה  ור  בהתאם  שר  משתנים 

הוועדה  קבעה    ,דיני הלחימהעליו חלים    עימות מזויןקשר של  בהכך למשל,  .  ולנסיבות

המשפט    כי,  ("ועדת טירקל" )  2010במאי    31הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום  

דיני הלחימה  מחייב את מדינת ישראל לבדוק  לאומי המנהגי  - הבין כל הפרה של 

דיני זכויות  , שאז  אכיפת חוקשל  בהקשר  גם    1. טענות לביצוע פשעי מלחמהלחקור  ו

קבעה ועדת טירקל   ,רת המשפטית השלטתהם המסג לאומי-האדם של המשפט הבין

, ובמיוחד לאחר שימוש  זכויות אדםקור הפרה של  בה לחחו דינת ישראל  למקיימת  י  כ

  2. כוח קטלניב

תיקונים במנגנוני הבדיקה והחקירה של מדינת  ל שורה של  המליצה ע ועדת טירקל  

אחרי מימושן תהיה ישראל  " אשר  גופי ביטחון שונים, בדגש על צה"ל,  ביחס ל  ישראל

שבאומות כמתוקנות  להלכה  פרסום    3. "גם  ממשלת  ,  טירקל  חדו בעקבות  מינתה 

מקצועי,   צוות  צ'חנוברבראשות  ישראל  יוסף  הדו,  ד"ר  את  ללמוד  הוטל  ח  עליו 

להציע   וכן  שונים,  בתחומים  ובשיפורים  בהתאמות  הצורך  את  ולבחון  ביסודיות 

וועדת השרים  ח צוות היישום להוצג דו 2016שנת ברכים קונקרטיות לפעול בנושא. ד

ביטח  לאומילענייני  בדוון  האמור  את  אימץ  אשר  ב/ח  ,  מס'  והורה    125בהחלטה 

מבקר    ן בהקצאת האמצעים הנדרשים לשם יישום ההמלצות.לגופים הרלוונטיים לדו 

ופי  ה וג ידי משרדי הממשל - על   ל דוח טירקלופן היישום שאן את  , אשר בחהמדינה

חוי ליישום  דיללא עול החשיבות לפאת  2018רסם בשנת בדוח שפהדגיש , וןח הביט

מן ההיערכות של מדינת ישראל    כחלק  ם שעלו, ולתיקון הליקויי  טירקל   דוחהמלצות  

הבין  דרישותבידה  לעמ המשפטית    ומי לא-המשפט  המערכה  עם  ולהתמודדות 

  4לאומי. - שור הביןבמי

 

מיום   1 הימי  האירוע  לבדיקת  הציבורית  שני  :  2010במאי    31הוועדה  טירקל  -דו"ח  הבדיקה  ,  ועדת 
  74, עמ'  על פי המשפט הבינלאומי  של דיני הלחימהבדבר הפרות   של תלונות וטענות  והחקירה בישראל

גם:  .  (דוח טירקל השני)להלן:    (2013) ויובל שני,  ר'  חקירת חשדות    –צה"ל חוקר את עצמו  עמיחי כהן 
 .(2011המכון הישראלי לדמוקרטיה, ) 45-35, עמ' 93מדיניות  מחקר , להפרת דיני מלחמה

 . 76-77שם, עמ' , וח טירקל השניד 2
 , פרק ד'.  46שם, עמ'  3
המדינה,   4 איתן"  מבקר  "צוק  הבין  -מבצע  המשפט  של  בהיבטים  צה"ל  בנוגע  לא-פעילות  בעיקר  ומי 

 . (2018) למנגנוני הבדיקה והבקרה של הדרג האזרחי והדרג הצבאי 
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החוק    להצעת  רב   ,מעשהמבקשת  א  ,יםבהיבטים  מלהסיג  ,  אחורהישראל  דינת  ת 

כדי    בעשור האחרוןשעשו ממשלות ישראל  ים  מצים הרבמאלטמיון את הלהוריד  ו

ותעמוד  ,  לאומי-ם למשפט הבין בחובותיה בהתאלהביא לכך שמדינת ישראל תעמוד  

 מדינות העולם עימן היא מבקשת להימנות.    ת עם יתרבשורה אח

בפני ערכאות  אזרחיים  פליליים ונים משפטיים  סיכולהביטחון  י כוחות  ת אנש חשיפ .8

וף את אנשי כוחות הביטחון, בדגש על חיילי  אימוץ הצעת החוק יחש   –   משפט זרות

הדין  -בית זרות, הן בפני  משפט  בפני ערכאות  סיכונים משפטיים  צה"ל ומפקדיו, ל

, שכבר מנהל חקירה פלילית בהקשר של הסכסוך  (ICC-)הבהאג    לאומי-הפלילי הבין

  . שונות במדינותמשפט ערכאות ן בפני  וה ,פלסטיני-הישראלי 

ו  לא יהין  הדי-של עבירות שבסמכות ביתהפרה  של  רים  מק ,  ICC-חוקת הלבהתאם  

רוצה או אינה יכולה  המדינה הרלוונטית אינה אלא אם ,  הדין- ביתבשיפוט ל קבילים

ייטו  גם מדינות זרות , בדומה. (עקרון "המשלימות") האחראיםלמצות את הדין עם  

שלהן ביחס למקרה של הפרה של דיני הלחימה אם    שיפוטסמכות השלא להפעיל את  

)עקרון    משמעותית יותר למקרה הפעילה את סמכות השיפוט שלה  המדינה שלה זיקה

 .  "השיוריות"(

האמור,   בהם  לאור  של  במקרים  להפרה  טענות  ולחקור  לבדוק  חובה  כללי  קיימת 

קטיבי של  , מימוש כן ואפ חון בישראלידי אנשי כוחות הביט- על  לאומי-הביןהמשפט  

לשלטון  הערכית של מדינת ישראל  מחויבות  את הך שהוא מבטא  כ, מעבר לחובה זו

גם   הוא  הטובבפועל  החוק,  ל  המגן  הביטביותר  כוחות  החאנשי  מפני    ליכיםון 

חקירה  מפני  הענקת חסינות לאנשי כוחות הביטחון    . לעומת זאת,משפטיים בחו"ל

,  או אגב הלחימה בטרור   על עבירות שביצעו במהלך פעילות מבצעיתדין  והעמדה ל

, הצעת החוק  בכך  .משפטיים בפני ערכאות משפט זרות  םלסיכוני   עלולה לחשוף אותם

גיבולכאורה  המתיימרת   הביטחוןלתת  כוחות  לאנשי  למעשה  י  או,  תם  מותירה 

 . מסכנת אותםו "חשופים בצריח"

לבחי"ה .9 חסינות וועדה  הסרת  ובלתימנגנון    -  "נת  שאימעשי-פסול  מ,  את רפנו  א 

בר להצעת החוק, החסינות  בהתאם לדברי ההס  –  הצעת החוקם הקשים שבהפגמי

נועדה לחול כאשר מתעורר חשד לעבירות וכאשר מ לא  , תוכל  רכאמותעורר חשד  , 

ועדה זו לא תוכל לרפא  בפועל,  ואולם  ר את החסינות.  להסיה"וועדה להסרת חסינות"  

 את הפגמים הקשים שבבסיס הצעת החוק.  

רק במקרים שהפעולה הנבחנת    נותעל הסרת חסי סמכת להורות  מוהוועדה  ,  שיתרא

ק את היסוד  ן להסיתינא  ללם במקרים רבים,  תה בזדון או שלא בתום לב. ואונעש

 .  בדיקה וחקירהללא עבירה  החשוד בהנפשי של 

א,  שנית להסיר  מוסמכת  אינה  עהוועדה  של  במקרים  החסינות  שהיסוד  בירות  ת 

,  בירות רשלנותע, כגון  או מודעות  וד נפשי של כוונההנפשי הדרוש לביצוען אינו יס

 .  גון תאונות אימוניםעבירות אגב פעילות מבצעית, כ  אשר לעתים מאפיינות
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לבדוק ולחקור טענות לביצוע  לשבש את היכולת  עלולה  פעילותה של הוועדה  ,  לישיתש 

באות  תעבירו הגם  על  תחליט  שהוועדה  מקרים  הן  ם  חסינות,    העיכוב   שלבסרת 

 .  ם" ההליך"זיהו והן בשל  דיקה והחקירהבפתיחה בתהליכי הבייגרם ש

ריכות צרשויות האכיפה  .  עצמאות רשויות האכיפהבלמעשה  געת  פוהוועדה    , רביעית

, וההחלטה בדבר פתיחה בחקירה והעמדה לדין  שיקול דעת מקצועי עצמאיליהנות מ

,  תלוי-בלתיופן  ובא ותןת שלרשאיוהרפי - על  ידי רשויות האכיפה -צריכה להתקבל על

 .גורמים חיצונייםשל מעורבות ללא ו

יוצוהקשיים  הסיכונים  לאור כל האמור,   צאה מהענקת  כתו  ת הצעת החוקראשר 

הביטחון,   כוחות  לאנשי  שחסינות  וקיימי,  לעילעליהם  הצבענו  כפי  גם  שרירים  ם 

 .  בהינתן המנגנון של "הוועדה להסרת חסינות"

ד  מצביקורת  כבר כיום זוכה ישראל ל  –  לאומי- לכות חמורות נוספות במישור הביןשה .10

וארגונים   לא- ןבימדינות  וארגונים  המשפט  ממשלתיים  -לאומיים  שמערכת  כך  על 

הצעת    .אומיל-שקובע המשפט הביןבסטנדרטים    , הלכה ולמעשה,שלה אינה עומדת

מודל  החוק הישראלי  במשפט  לאמץ  המבקשת  אחרות  אינש,  במדינות  לנו  מוכר  ו 

ת ישראל מחירים מדיניים  לגבות ממדינ , וביר את הביקורת הזו, צפויה להגבעולם

 .תאםבה

החוק   .11 הקמהצעת  להסכם  י "ת  סיעעם  ואליציוני  נוגדת  בשולי    –  הודית"עוצמה 

על  יםהדבר הוגשה  אשר  החוק,  הצעת  כי  מסיעת  ח  ידי- נעיר,  כנסת  "עוצמה בר 

הסכם הקואליציוני  הסעיף הרלוונטי ב  אפילו עם  אינה עולה בקנה אחד  ",יהודית

דרישות    אינו עולה בקנה אחד עם)שהוא כשלעצמו    סיעת הליכודבין  עה זו לבין סי

 דין(: ה

 

לעיל,  כמו תואמת  ,בפועלסבר  אינה  החוק  כללי  הצעת  הבין   את  לאומי,  -המשפט 

כוחות הביטחון  שת להעניק לאנשוהחסינות שהיא מבק ופן רחב הרבה  בא גורפת  י 

 יותר.  

 לסיכום

"ל  תמודד עם מציאות שבה "חיילי צהההצעת החוק באה ל  בר, לדברי ההסבהתאם   .12

להיות משות בביצוע משימותיהם מפח קהופכים  הדין"ים  אימת  ומציאות  ד  שבה  , 

כוחות   אנשי  "מביטלכאורה  מזלובחון  באזיקים  המבצעי.  ]ים[  האירוע"  ניתן ירת 

בהקשר  )  משקף את המציאות לאשורה  םאומנהתיאור הנ"ל  להתווכח אם    טבהחל

- ידי גורמים מבית ומחוץ על -על  אל זוכה לא אחת לביקורתמדינת ישרכי  ,  זה נציין
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וההעמדה לדין  החקירה  ,  יפה אינן ממצות את סמכויות הבדיקהרשויות האככך ש 

 . ן לעשות כן(שלהן גם כשעליה

השנ פיתחה  לאורך  מגוון  ים,  ישראל  אכיפה  מדינת  המותאמים  ומדיניות  כלי 

הביטח כוחות  פועלים  בהן  פליל ככלל,    .וןלנסיבות  אירוע    לשית  חקירה  נסיבות 

השאלה מתי מתעורר חשד כאמור    .בירהסביר לביצוע ע רק בהתקיים חשד  נפתחת  

כך למשל, הנסיבות בהן    .המשפטית החלההיא נגזרת של נסיבות העניין והמסגרת  

פלילית   יותר מאשר  בהקשר  תיפתח חקירה  לחימה, מצומצמות הרבה  פעילות  של 

 פת חוק.  הנסיבות בהן תיפתח חקירה פלילית בהקשר של פעילות אכי

לאנשי כוחות    כמעט גורפתחסינות    – לאמץ  חוק  הצעת הה  הכלי שמציעכך או כך,   .13

שלטון את    סותר  –  ת והליכים אזרחיים אחריות פליליחקירה פלילית,  ון מפני  ח הביט

ולערכיה    ד של המשפט הפלילילמושכלות יסו  מנוגדו,  במובנו הבסיסי ביותר  החוק

 . ון בפני החוקוויערך הש  , לרבותשל מדינת ישראל

עבירות שיבצעו היקף העלייה בל  הצעת החוק תובילניתן להעריך כי  מבחינה מעשית,   .14

הביטחון כוחות  בפגיעה  ,אנשי  לעלייה  ובבני  ובהתאם  אחרים,- באזרחים    אדם 

   .וןטח בכוחות הבי רידה באמון הציבורייול

להתחייבויות  גם  החקיקה  הצעת   .15 הביןמנוגדת  במישור  ישראל  מדינת  לאומי,  -של 

אתו כוחות    תחשוף  משפטייםנילסיכוהביטחון  אנשי  ואזרחיים  ם  בפני    פליליים 

הצעת  הלחימה.    במקרה שיועלו נגדם טענות להפרה של דיני   משפטיות זרות אות  ערכ

 . מסכנת אותםפועל ון, ובי כוחות הביטחגיבוי לאנשהעניק  ל ה לכאורההחוק בא

ב .16 נגועה  תהיה  היא  החוק,  הצעת  תאומץ  אם  חוקתיותלגישתנו,  תעמוד  חוסר   ,

ודמוקרטיתב יהודית  כמדינה  ישראל  מדינת  של  לערכיה  ותסב סתירה  כבד    ,  נזק 

 . ע מלקדמהיש להימנ כן-, ועלולנציגיה למדינת ישראל  לאומי-במישור הבין
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