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8 ביולי 2016 הוא יום השנה 
השני למתקפה בת 50 הימים 

של ישראל על עזה, המכונה 
"צוק איתן", אשר גרמה להרג 
ולהרס חסר תקדים של רצועת 

עזה ב-2014.
הן הכוחות הישראלים והן הכוחות 
החמושים הפלסטינים ביצעו פשעי 

מלחמה והפרות חמורות נוספות של 
החוק הבינלאומי בזמן פעולות האיבה. 

אף אחד מהצדדים לא קיבל אחריות לכך 
חולא ניהל חקירה פלילית עצמאית ואמי

תית. מאז סיום העימות, רק נגד שלושה 
חיילים ישראלים הוגשו כתבי אישום 
פליליים, בגין ביזה והכשלת חקירות. 
מול מאות המקרים של הפרות החוק 

החמורות, כולל פשעי מלחמה, שתועדו 
ע"י ארגוני זכויות האדם, אישומים אלה 
הינם זניחים, ואינם נוגעים בלב הסוגיות 

האמיתיות.

במהלך העימותים נהרגו 1,462 אזרחים 
פלסטינים בעזה, בהם 551 ילדים, ושישה 

אזרחים ישראלים נהרגו. בתי ספר, 

"בהיעדר צדק... זה מראה שהעולם פועל על פי כללי הכוח, זה 
מוכיח שישראל היא מעל לחוק. אנחנו זקוקים... לאנשים מכל 

העולם שיביעו... את קולם של המדוכאים, שישאלו למה אנשים 
תמימים, כמו בתי אסיל, נהרגו..."

סאלח אבו מחסיין, אביה של אסיל אבו מחסיין, נהרגה בידי כוחות ישראליים
 ב-1 באוגוסט 2014, בשיחה עם אמנסטי אינטרנשיונל במאי 2016

מתקנים רפואיים, רשתות מים וביוב, 
שדות חקלאיים ומרכזי עסקים בכל רחבי 

רצועת עזה נהרסו או ניזוקו חמורות, 
כשתחנת הכוח היחידה של עזה ניזוקה 
קשות. יותר מ-18,000 בתים ברצועת 

עזה נהרסו או ניזוקו קשות, דבר שהותיר 
100,000 איש מחוסרי דיור. שנתיים מאז 
העימותים, רובם עדיין חיים בדיור זמני, 

כפופים לאיסורים הישראליים ולמגבלות 
הישראליות על יבוא חומרי בניין לתוך 

הרצועה.

החקירות הצבאיות שביצעה ישראל לא 
חעסקו בפקודות הצבאיות, בכללי המעור

בות במדיניות שהובילו להרג הפלסטינים 
ולפציעתם, כמו גם להרס עצום המימדים 
של בתים ותשתיות. תחת זאת, החקירות 

התמקדו במקרים ספציפיים שאליהם 
חהתייחס הצבא כאל "חריגים". הפרק

ליט הצבאי הראשי )פצ"ר( הוא דמות 
המפתח אשר מקבלת את ההחלטות בכל 

שלבי החקירות, אף על פי שהוא בעל 
האחריות הבלעדית למתן חוות הדעת 
המשפטית לכוחות הצבא בזמן עימות. 

הדבר מצביע על ניגוד אינטרסים מהותי 
ובסיסי, אשר משמעותו היא שמערכת 

חהחקירות הצבאיות לוקה בהיעדר עצ

מאות ואינה יכולה להיות חסרת-פניות. 
למעשה, היא משמשת כמטריית הגנה על 

עוברי החוק מפני תביעה ומעניקה להם 
חסינות מעונש.

במקביל, שלטונות חמאס ברצועה כשלו 
בחקירת ירי הרקטות הבלתי מונחות 

והמרגמות לעבר אזורי אוכלוסיה אזרחית 
חבישראל על ידי קבוצות חמושות פלס

טיניות. הם אף העניקו חסינות מעונש 
לקבוצות חמאס שביצעו חטיפות, עינויים 

והוצאות להורג של פלסטינים ברצועת 
עזה, באשמת "שיתוף פעולה" עם ישראל, 
או בשל התנגדותם לשלטון חמאס, בזמן 

העימות.

בית, אשר  גבי הריסות  פלסטינים עומדים על 
ע''פ  עדים הופצץ על ידי חיל האוויר הישראלי. 

רפיח, דרום רצועת עזה, 2 באוגוסט 2014. 
© רויטרס / איברהים אבו מוסטאפא
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 "יום שישי השחור": 
 מתקפה חסרת רחמים על 

 אזרחים ועל בתי חולים 
 ברפיח 

אסיל אבו מוחסיין, בת ה-17, שנהרגה 
ב-1 באוגוסט 2014, קיוותה להמשיך 

ללמוד באוניברסיטה. במה שכונה "יום 
שישי השחור" ישראל יזמה מתקפה 
חסרת רחמים נגד אזרחי רפיח, עיר 

בדרום רצועת עזה. בין 1 עד 4 באוגוסט 
כוחות ישראליים הרגו לפחות 135 

אזרחים, כולל 75 ילדים, בפעולות שניתן 
להגדירן כפשעי מלחמה. האזור צפוף 

חהאוכלוסיה היה תחת מטחי ארטיל
ריה, וירי לא מדוייק נורה בצורה חסרת 

פרופורציה ובלא אבחנה. למשפחתה של 
אסיל אבו מוחסיין לא נמסר כל מידע 

ע"י שלטונות ישראל על כוונתה לפתוח 
בחקירת מקרה מותה.

ישראל הכריזה שמטרת הפעולה הייתה 
להכשיל את תפיסתו של החייל הישראלי 
סגן הדר גולדין בידי לוחמי חמאס ברפיח 

בבוקרו של 1 באוגוסט. עם זאת, הירי 
הכבד של ישראל נמשך גם לאחר שהוכרז 

מותו של החייל ב-2 באוגוסט. הצהרות 
של חיילים ומפקדים ישראלים מצביעות 
על כך שחלק מהתקיפות הבלתי חוקיות 

נועדו למטרת נקם. תפיסתו של סגן 
גולדין הפעילה את מה שמכונה "נוהל 

חניבעל", צו סודי המאפשר שימוש בירי 
חאינטנסיבי במקרה של תפיסת חייל יש

ראלי, אף על פי שירי כזה עלול לסכן את 

ידיים וללא רגליים, שרופות כליל". בנו, 
שהתנדב בצוות הרפואי באמבולנס, נהרג 

אף הוא.

פגיעה מכוונת בבתי חולים ובצוות רפואי 
המבצעים פעילות הומניטרית מוגדרת 
פשע מלחמה, וצריכה להיחקר בצורה 

בלתי תלויה.

ארגונים לא ממשלתיים, ישראלים 
ופלסטינים, קוראים ללא לאות לנטילת 

אחריות, לרבות הגשת מאות תלונות 
לשלטונות הצבא הישראלי וקוראים 

חלחקירה פלילית של מקרים. אולם מע
רכת החקירות אינה דייקנית, שקופה או 
יעילה. כשתיקים נסגרים, לעיתים לאחר 

חודשים ארוכים, שלטונות הצבא לא 
מספקים מידע או הסבר למניעיהם, או 
כיצד ביצעו את החקירה. גם כשמופעל 
על השלטונות לחץ לקבל תשובות, לא 

ניתן לערער על החלטה. חלפו שנתיים, 
וטרם התקבלה החלטה ברוב התיקים 

המונחים בפניהם.

העדכון האחרון על מצב החקירות של 
העימות מ-2014 ניתן על ידי הפצ"ר 

ב-11 ביוני 2015. בזמנו הפצ"ר דיווח 
על 20 תיקי חקירה פתוחים, בנוסף לשני 

תיקים שנסגרו ללא אישום או הליכים 
משמעתיים. כ-190 מקרים הוגשו למגנון 

הצבאי לאיתור מידע - מנגנון הבירור 
המטכל"י שהוקם במהלך העימות לבחון 

את המכונה "ארועים חריגים". הפצ"ר 
105 מקרים, אבל טרם החח  סיים לבחון

ליט לגבי פתיחת חקירה פלילית ברובם 
של המקרים.

־"הפגיזו אותנו כשהיינו בתוך הבית וב
רחנו, לא הייתה פעילות צבאית בסביבה 
שלנו, היתה הפסקת אש. אנחנו צריכים 

אתכם כדי לאלץ את ישראל לציית 
לחוק, אנו צריכים אתכם כדי להשיג 

צדק. לא שום דבר אחר"
"כשלא נעשה צדק עד כה, זה מראה 
שהעולם נוהג על פי כללים של בעל 
כוח. זה מוכיח שישראל מעל לחוק"

סאלח אבו מוחסיין, שבתו אסיל נהרגה 
ב-1 אוגוסט 2014

חיי החייל או את חייהם של אזרחים.

המתקפה על רפיח ב-1 באוגוסט החלה 
ללא כל התראה, על רקע הפסקת אש, 

שבה נראו אזרחים שבים לבתיהם, 
בהאמינם כי הם מחוץ לסכנה.

אסיל אבו מוחסיין נהרגה ברחוב, לאחר 
שהיא ומשפחתה נמלטו מביתם בצפון 

רח' סלאח – א-דין, במזרח רפיח, בגלל 
הפגזות קשות על שכונתם. האב, סאלח 

אבו מוחסיין העיד כי 50-60 טילים 
נפלו בכל רגע, והם צעדו בשתי קבוצות 

נפרדות במרחק 10 מטרים זו מזו, כדי 
להגדיל את סיכויי המשפחה לשרוד את 
התקיפה. כשהבין שאסיל נעדרת, ניסה 

לחזור על עקבותיו אך טילים ואש טנקים 
מנעו מבעדו לחזור. ארבעה ימים אחר 

כך הוא גילה את גופתה מוטלת ברחוב, 
במצב של ריקבון, כשעל הגופה סימני 

פציעה חדים. המקרה של אסיל אבו 
מוחסיין, לצד שורה של מקרים נוספים 

ברפיח חייבים להיחקר באופן עצמאי 
ובלתי תלוי, כפשע מלחמה אפשרי.

לאחר שהופרדו מאסיל, ברחו סאלח אבו 
מוחסיין ובנותיו הנותרות לבית החולים 

אבו יוסף אל נג'ר. ביה"ח והרחובות 
המקיפים אותו נתונים היו למטחי אש 

של כוחות הצבא הישראלי לאורך כל 
היום. רופאים וחולים נפגעו, ונזק חמור 
נגרם לבניין. חולים ברחו מתוך ביה"ח, 

חלקם עדיין מחוברים לציוד רפואי כמו 
מתקני עירוי. חולים אחרים נגררו החוצה 
במיטותיהם, ילד עם גבס זחל על האדמה 
כדי להתרחק, כך לפי דיווחי רופאים ועדי 

ראייה.

חאמבולנסים מתוך בית החולים ואליו נפ
געו אף הם. אמבולנס במוסאבח, מזרחית 

חלרפיח, שנשא פצוע מבוגר, אישה ושלו
שה ילדים נפגע ע"י טיל ב-1 באוגוסט, 
שהרג את כל הפצועים ושלושה מאנשי 
הצוות הרפואי. ג'אבר דרביח, פרמדיק 

שהגיע למקום הארוע תיאר "גופות ללא 

במאי 2016 סיפרו גורמי ממשל ישראלי 
לועדת האו"ם נגד עינויים שהמנגנון פתח 

225 תיקים, אבל רק שמונה מהם הוגדרו 
כחקירה פלילית. היעדר שקיפות מקשה 

להשיג את המידע לגבי אילו תיקים 
הוגדרו כפליליים, ואילו תיקים נסגרו. 

ברור לכל, שרוב התקיפות הישראליות, 
המוגדרות לא חוקיות, לא זכו לחקירה, 

ועד היום רק שלושה מקרים הבשילו 
להגשת אישום נגד חיילים.

שני מקרים שנחקרו כעבירה פלילית, 
הקשורים להתקפה על רפיח בין 1 ל-4 

באוגוסט 2014, שהפצ"ר הצהיר עליהם, 
קשורים להתעללות של שני תושבי רפיח ע"י 

כוח צבאי ישראלי. הפצ"ר דוחה שוב ושוב 
את החלטתו לגבי פתיחת חקירה של ארועי 

1 באוגוסט ברפיח לאחר הפעלת "נוהל 
חניבעל". בפברואר 2016 הודיעו גורמים 

צבאיים, כולל הפצ"ר הקודם, לתקשורת 
־הישראלית, שלא צפויה החלטה כלשהי בני

דון וכי הצבא אינו רואה את ההמלצות ואת 
לוח הזמנים של  ועדת הממשלה כמחייבות.

סאלח אבו מוחסיין, שבתו נהרגה ב-1 
באוגוסט 2014

 ועדת טירקל 
ועדת טירקל, שמונתה ע"י ממשלת 

ישראל כדי לבחון את מנגנון בדיקת 
חהתלונות בדבר הפרות המשפט ההומ

ניטרי הבינלאומי, הציעה 18 המלצות 
לשיפור המנגנון בפברואר 2013. הוועדה 

חהמליצה לכלול בחקיקה פשעי מלח
מה שאינם כלולים במשפט הישראלי 

הקיים; כמן כן המליצה להטיל אחריות 
חפלילית על מפקדי צבא ועל גורמים אז
חרחיים בכירים. במסגרת המלצותיה לח
קירה צבאית ההמלצה לביצוע הערכות 

לאיסוף עובדות, לעומת הישענות על 
תחקירים מבצעיים, כבסיס להחלטה על 

פתיחת חקירה פלילית. המלצה נוספת 
כללה בניית מסגרת לוח זמנים להחלטת 

הפצ"ר לגבי שלבי החקירה.

אמנסטי אינטרנשיונל מצטרפת לדעתם 
של ארגוני זכויות אדם הטוענים כי 

המלצות ועדת טירקל לא נתנו מענה 
לבעיות המבניות, כולל אי יכולתה של 
המערכת לחקור קציני צבא בכירים או 

אנשי ממשל, וכן ניגודי האינטרסים 
המובנים בתפקידו הכפול של הפצ"ר, הן 

כמפקח על מערכת החקירה, ובו בזמן 
כיועץ משפטי, לפני ובזמן עימותים. 

יחד עם זאת, יישום מלא של המלצות 
הוועדה יכול להוות צעד בכיוון הנכון. 
חכעבור שלוש שנים מאז דו"ח ועדת טי

רקל, השלטונות הישראלים עשו צעדים 
חקטנים ליישום חלק מההמלצות, כשצ

עדים אלה לא הובילו לשיפור משמעותי 
ומוחשי בנשיאת האחריות. 

 חקירות צבאיות ישראליות 
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בית  מבנה  הריסות  בתוך  עומד  פלסטיני  ילד 
הספר של האו''ם בג'בליה שבצפון רצועת עזה, 

שנחרב בהפצצות חיל האוויר הישראלי. 
30 ביולי 2014.

EPA / מוחמד סאבר ©



  

דוגמה  טובה לסיכוי הדל לעשיית צדק 
מצד המנגנון הישראלי הינה החלטת 

הפצ"ר לפטור את הצבא מנטילת אחריות 
להרג ארבעה בני משפחת באכר. הבנים 

נהרגו בהתקפה אווירית בעודם משחקים 
על חופי עזה על יד מלון אל-דיארה, 

ב-16 ביולי 2014. לאחר חקירה פלילית 
חסגר הפצ"ר את התיק, באומרו כי הת

קיפה הייתה תוצאה של מידע מודיעיני 
לפיו חמושים פלסטינים צפויים להימצא 

באזור.

אח'ד ואיסמעיל בני תשע; זכריה בן 10 
ומוחמד בן 11 נפגעו בסביבות השעה 

16:00 על ידי שלושה טילים שנורו לעבח
רם, בעודם משחקים במחבואים על החוף, 

ליד נמל עזה, מקום עגינת ספינות הדיג 
של משפחתם. אל מונתסאר ביללא אח'ד 
סובחי, בן 11 וחמאדה חאמיס סובחי, בן 

13, וכמה פועלים מבוגרים שעבדו בקח
פיטריה הקרובה נפגעו אף הם. כשהטיל 
הראשון פגע בזכריה ובאיסמעיל, ברחו 
חארבעת הבנים האחרים לאורך החוף הפ
תוח אל עבר אזור בנוי. 30 שניות אח"כ 

טיל שני, שכוון אל עבר נתיב המנוסה 
שלהם, הרג את אח'ד ואת מוחמד. טיל 

חשלישי פצע את מונתסר ואת חאמ
דה. אח'ד סובחי פארס באכר, אביו של 

זכריה ספר לאמנסטי ביום המחרת: "אנו 
משפחת דייגים. הילדים עובדים עמנו, 

הם נמצאים הרבה על החוף, הם בודקים 
את הסירות, הם משחקים. באותו יום הם 

הלכו לבדוק את הסירות..."

חהתקיפה בוצעה לעיני עיתונאים בינ
לאומיים ששהו במלון בקרבת מקום, 

ובדיווחם על התקרית הם ציינו שיכלו 
לראות בבירור שהאנשים שנסים על 

נפשם הם ילדים. החקירה לא מציינת 
מדוע הצבא לא זיהה אותם כילדים. 

סגן אלוף פיטר לרנר, נציג דובר צה"ל 
לתקשורת הזרה, הודיע ב-11 יוני 2015 

בפייסבוק שהתקיפה כוונה אל עבר 
"מתחם" של כוח ימי של חמאס, שאותו 

תיארו העיתונאים הזרים כצריף קטן 
ורעוע של דייגים. לאמנסטי אינטרנשיונל 
לא ידוע על כל חקירה שבמהלכה תוחקרו 

העיתונאים, אשר היו עדי ראייה. איש 
חמהעיתונאים הללו לא דיווח על חמו

שים בתוך הצריף, שהיה במרחק ראייה 
ברור של העיתונאים, ששהו במלון. לכל 

הפחות, התקיפה לא נקטה את האמצעים 
הנחוצים להגנה על אזרחים, כולל בדיקה 

ודאית שהמטרות הינן בעלות אופי צבאי, 
לפני התקיפה.

אפילו במקרים שבהם נפתחות חקירות, 
ברוב המקרים נמסר מידע זעום, אם 

בכלל, על התקדמותן. בעדכון שנשלח 
ב-7 בדצמבר 2014, הורה הפצ"ר על 

חקירה פלילית של הרג 25 בני משפחת 
אבו ג'אמע המורחבת, כולם אזרחים, על 

בסיס החשד שהכללים והנהלים הנאותים 
של הצבא לא יושמו. בני המשפחה נהרגו 

בביתם שבאבו סאפאר, ליד שכונת אל-
זאנה שבבני סוהילה, מזרחית לעיר חאן 
חיונס שבדרום רצועת עזה. רק מתקפה בו

דדת אחת הייתה יותר קטלנית ממתקפה 

זאת במהלך הלחימה, ושנה וחצי לאחר 
ההודעה על החקירה, הצבא לא מסר 

כל מידע שהוא למשפחה על התקדמות 
החקירה או על מעמדה.

תאופיק אבו ג'אמע לא ידע שאשתו 
ההרה, שבעת ילדיו ואמו נהרגו עד אשר 
התעורר בבית החולים מאוחר יותר. בני 
חהמשפחה ישבו לאכול כשכלי טיס ישרא

לי הפיל פצצה על הבית בן שלוש הקומות 
שבו גרו עם ארבע משפחות אחרות, כולן 

משפחותיהם של קרובים. "נפצעתי בכל 
הגוף. שאלתי אותם ]את קרובי המשפחה 

שבבית החולים[ מה קרה, ובתחילה הם 
אמרו לי שכולם בסדר. כעבור עשר דקות 

הם סיפרו לי שאמי מתה. אז הם סיפרו לי 
חשאשתי נהרגה. ואז הם סיפרו לי שלמ

עשה כמעט כל המשפחה שלי נהרגה". 
רק אחד מבניו של תאופיק, נור, שרד את 

המתקפה.

לא נמסרה כל אזהרה לפני שהכוחות 
הישראליים הפילו על בית המשפחות 

פצצה שככל הנראה הייתה פצצה אווירית 
גדולה, שהרסה את הבית כולו והותירה 

מכתש גדול במקום שבו עמד הבניים. 
הניצולים וצוותי החילוץ פעלו כל הלילה 

לחילוץ הגופות מן ההריסות. "יש תמונות 
שלהם בבית החולים; גופותיהם נקרעו 
לגזרים. לחלקי גופות. לא ידענו לזהות 

בשמות את הילדים - זו הייתה זירה 
מזוויעה. לא יכולנו להבדיל ביניהם", 

אמר אחמד אבו ג'אמע, קרוב משפחה 
ושכן, בשיחה עם אמנסטי אינטרנשיונל 

באוגוסט 2014. 

אף על פי שישראל לא פרסמה כל מידע 
שהוא על המתקפה, נראה שמטרתה היה 

אחמד סולימאן סאחוד, פעיל חמאס 
שנהרג במתקפה. המשפחות אמרו שהוא 

לא היה בבניין באותה העת, אבל יתכן 
חשהיה בסמוך לו. אם אחמד סולימאן סא

חוד אכן היה המטרה המיועדת, המתקפה 
חהייתה חסרת פרופורציה ופשע מלח

מה אפשרי. צריך היה להיות ברור שיש 
אזרחים רבים בבניין וצריך היה לבטל או 

לדחות את המתקפה. ההפצצה שהרגה 
את משפחת אבו ג'אמע הייתה רק אחת 
מני הפצצות ישראליות רבות של בתים 

מאוכלסים ברצועת עזה במהלך העימות.

חבמהלך העימות קבוצות פלסטיניות חמו
שות שיגרו אלפי רקטות בלתי מונחות 
ופצצות מרגמה לעבר ישראל, ופעמים 

רבות כיוונו אותן לעבר אזורים אזרחיים. 
שישה אזרחים ישראלים נהרגו במתקפות 

ואחרים נפצעו; חמישה נהרגו במתקפה 
נטולת הבחנה או במתקפה ישירה, שהן 

פשעי מלחמה. הילד בן הארבע דניאל 
טרגרמן נהרג מפגיעת פצצת מרגמה 

מחוץ לביתו בקיבוץ נחל עוז שבדרום 
ישראל, ליד רצועת עזה ב-22 באוגוסט 
2014. הזרוע הצבאית של חמאס נטלה 

13 אזרח  את האחריות על המתקפה.
חים נוספים נהרגו בתוך עזה כשרקטה 

שנורתה מתוך הרצועה פגעה במחנה 
הפליטים אל-שאטי שבצפון רצועת עזה 

ב-28 ביולי 2014. 11 מהקורבנות היו 
ילדים שהיו בתוך מרכול או ששיחקו 

ברחוב. רשויות חמאס לא נקטו צעדים 
לחקירת המתקפות הבלתי חוקיות הללו, 
לרבות פשעי מלחמה, ולהטלת האחריות 
על גורם כלשהו להרג אזרחים משני צידי 

העימות.

הוצאות להורג ללא משפט והפרות חוק 
אחרות בתוך עזה על ידי כוחות חמאס

בשעה שישראל תקפה את עזה, כוחות 
חמאס ביצעו מתקפות ברוטליות בתוך 

הרצועה, חטפו, עינו והרגו פלסטינים 
באופן בלתי חוקי, רבים מהם בטענה 
ש"שיתפו פעולה" עם ישראל. לפחות 

23 פלסטינים הוצאו להורג ללא משפט. 
עשרות עברו עינויים במעצר, בהם רבים 

מחברי מפלגת פתח היריבה. עינויים 
חוהוצאות להורג ללא משפט שבוצעו בה

קשר של עימות מזויין הם פשע מלחמה.  

סובחי באכר, קרוב משפחת הילדים, 
בשיחה עם אמנסטי אינטרנשיונל במאי 

2016

אחמד אבו ג'אמע, קרוב משפחה ושכן 
של הקורבנות, בשיחה עם אמנסטי 

אינטרנשיונל במאי 2016

 ילדי משפחת באכר נהרגו 
 בזמן ששיחקו מחבואים על 

 החוף 

 הפצצת בית משפחת 
 אבו ג'אמע 

 מתקפות של קבוצות 
 פלסטיניות חמושות 

 על אזרחים 

"אני לא יכול להבין כיצד פשע, שבוצע 
לעיני המצלמות, כשכל העולם ראה 
כיצד ילדים שמשחקים על חוף הים 

נטבחים בלא רחמים, יכול לעבור מבלי 
שמבצעי הפשע יתנו את הדין. אנא עזרו 

לנו למצוא מענה. אנו מאמינים שיש 
סיכוי לצדק, ואנו זקוקים לעזרתכם 

להגיע אליו"

"הזכרון עדיין חי בנו מדי יום, אנחנו 
רוצים לשכוח אבל לא יכולים, אני 

חושב שאנחנו כולנו מותשים מנטלית 
ורגשית. אנחנו פשוט רוצים להבין למה 

כל בני משפחתנו נטבחו באופן הזה. 
אנחנו זקוקים לעזרתכם כך שהחוק 

יוכל לפעול את פעולתו וישראל תישא 
באחריות לפשעי המלחמה שביצעה"

פלסטינים נושאים את גופו של ילד שנהרג בתקיפה 
אווירית של הצבא הישראלי על החוף בעזה, 16 ביולי 
2014. ארבעה ילדים נהרגו ושני ילדים נוספים נפצעו 

קשה בתקיפה. © רויטרס / מוחמאד טאלאתנה
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בחודש מאי 2015 רשויות חמאס הכחישו 
כל מעורבות בהוצאות להורג ללא משפט 

חשל פלסטינים שתועדו על ידי אמנס
טי אינטרנשיונל, אבל מסרו כי משרדי 

המשפטים והפנים של עזה חוקרים את 
המקרים ויפרסמו את ממצאיהם. הם לא 
מסרו מידע נוסף וחקירותיהם אינן בלתי 

תלויות ועצמאיות, שכן שני המשרדים 
מנוהלים ומופעלים על ידי חברי תנועת 
חחמאס, חלקם מקורבים מאוד לזרוע הצ

באית של חמאס. אין כל אינדיקציה לכך 
שהם חוקרים את ירי המרגמות והרקטות 

שהרגו אזרחים ישראלים ופלסטינים. 
אחרי שוועדת החקירה של האו"ם 

פרסמה ביוני 2015 את הדו"ח שלה בנוגע 
לעימות, הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס 

ו"ממשלת ההסכמה הלאומית" שבגדה 
המערבית הקימה את הוועדה הלאומית 
העצמאית לחקירות. הוועדה חוקרת את 

ההפרות הפלסטיניות ברצועת עזה ובגדה 
המערבית במהלך 2014 ו-2015, לרבות 
אותן הפרות שתועדו בחקירת האו"ם. 

היא נפגשה עם ארגוני זכויות אדם ועם 
הרשויות הפלסטיניות בגדה וברצועה 

והקימה מנגנון הגשת תלונות עבור 
אזרחים פלסטינים ושואפת להשלים את 
דו"ח החקירה שלה בקיץ 2016. עם זאת, 

לוועדה אין את הסמכות לנהל חקירות 
חפליליות ולא ברור האם וכיצד תוטל אח
ריות על כל גורם שהוא לאחר שהוועדה 

תפרסם את הדו"ח מטעמה.

 החקירות הפלסטיניות 

בשיתוף  החשוד  פלסטיני  תופסים  חמאס  כוחות 
פעולה עם ישראל לפני הוצאתו  להורג בעיר עזה, 22 

באוגוסט 2014. © רויטרס

עזה  שבעיר  שג'אעיה  לשכונת  נכנסים  חירום  צוותי 
כדי לאתר פצועים והרוגים. 20 ביולי 2014.

EPA/OLIVER WEIKEN ©

16 בינואר 2015 הוכרזה בדיקה ראח -ב
שונית מטעם התביעה בבית הדין הפלילי 

הבינלאומי של החשד לפשעים לכאורה 
שבוצעו בשטחים הפלסטיניים הכבושים 

מאז 13 ביוני 2014. הדבר עשוי להוביל 
לחקירה מלאה ולכתבי אישום אפשריים 

חנגד גורמים ישראלים ופלסטינים שא
חראים לפשעים לפי החוק הבינלאומי. 

התובע החוקר בוחן פשעים שבוצעו על 
ידי שני הצדדים במהלך ומאז המלחמה 

בין ישראל לעזה ב-2014, וכן פשעים 
שכוללים את מדיניות ההתנחלויות של 

ישראל, הריסות בתים ועקירה כפויה של 
חפלסטינים מבתיהם בגדה המערבית הכ

בושה. לפני שהדבר יתקדם לכדי חקירה 
מלאה, התביעה חייבת להבטיח כי בוצעו 

חפשעים שבסמכות בית הדין הפלילי הבי
נלאומי לחקור - פשעי מלחמה, פשעים 
נגד האנושות או רצח עם - ושהרשויות 

חהמקומיות אינן מנהלות חקירות אמי
חתיות ואינן מגישות כתבי אישום אמי

תיים.

אמנסטי אינטרנשיונל סבורה שכל עוד 
כל הצדדים כושלים בהטלת האחריות על 

הגורמים היוזמים לכאורה של פשעי מלחמה 
והפרות חמורות אחרות, מנגנוני הצדק 

הבינלאומיים הם הכתובת היחידה לטיפול 
בחסינות. חקירה של בית הדין הפלילי 

הבינלאומי תהיה צעד אחד נוסף לטיפול 
בחסינות, יחד עם שימוש בסמכות השיפוט 

האוניברסלית של מדינות להעמיד לדין 
בבתי המשפט שלהן עצמן על פשעים לפי 

החוק הבינלאומי שבוצעו בישראל ובשטחים 
הפלסטיניים הכבושים.

 בית הדין הפלילי 
 הבינלאומי ומנגנוני

 הצדק הבינלאומיים 

 פעלו עכשיו 
־שנתיים לאחר מבצע "עופרת יצו

קה", הקורבנות בשני הצדדים עדיין 
־ממתינים לצדק שייעשה, בין אם בא

מצעות חקירה אמיתית של הרשויות 
המקומיות ובין אם על ידי מנגנוני 

הצדק הבינלאומיים. 

אמנסטי אינטרנשיונל קוראת לכל 
הצדדים לשתף פעולה באופן מלא עם 
הבדיקה הראשונית של התביעה בבית 

הדין הפלילי הבינלאומי. 

 אנו קוראים לישראל: 
־לתקן את שיטת החקירות הפני

מית שלה, לבדיקת האשמות בהפרת 
החוק ההומניטרי הבינלאומי ולהבטיח 

את עצמאותה, יעילותה, שקיפותה 
ועמידתה בסטנדרטים הבינלאומיים. 
כצעד ראשון, על הרשויות בישראל 

ליישם באופן מלא את המלצות ועדת 
טירקל, לרבות הבטחת עצמאות הגוף 

החוקר מהגופים שמבצעים, מנהלים או 
מייעצים במתקפות הישראליות, קידום 

־חקיקה שתכלול את כל פשעי המל
חמה בחוק הישראל והטלת אחריות 
פלילית על מפקדים צבאיים ובכירים 

אזרחיים בהתאם לחוק הבינלאומי. כמו 
כן, לספק מידע באופן קבוע לציבור 
ובייחוד לאלו שמגישים תלונות, על 

התקדמות החקירות ולעמוד בפרקי זמן 
סבירים בכל שלבי החקירות. בנוסף 

יש לפצות באופן מלא את כל קורבנות 
הפרות החוק ההומניטרי הבינלאומי 

שביצעו הכוחות הצבאיים הישראליים 
ולאפשר להם גישה לסעד מלא. 

 אנו קוראים לרשויות חמאס 
 בעזה: 

לפרסם בפומבי את מצב חקירות 
־ההוצאות להורג ללא משפט והפ

רות החוק הנוספות שבוצעו ברצועה 
במהלך העימות בשנת 2014 ולעדכן על 
הצעדים שננקטים להבטיח שהחקירות 

־הללו עומדות בסטנדרטים הבינ
לאומיים; להוקיע מפורשות הוצאות 
להורג ללא משפט ומשפטי שדה, וכן 
־מתקפות על מטרות אזרחיות ומתק

פות ללא הבחנה. 

 אנו קוראים ל"ממשלת ההסכמה 
 הלאומית" הפלסטינית: 

להבטיח חקירות פליליות עצמאיות 
של פשעי מלחמה שביצעו פלסטינים 

במהלך ומאז הלחימה ב-2014 ושאלו 
האחראים יועמדו לדין צדק בהליכים 
משפטיים הוגנים שלא מובילים לגזר 

דין מוות. 

 קראו לממשלותיכם: 
־לתמוך באופן פעיל בבדיקה הראשו

נית של בית הדין הפלילי הבינלאומי 
למתרחש בשטחים הפלסטיניים 

־הכבושים וללחוץ על הרשויות היש
ראליות והפלסטיניות לשתף באופן 

־מלא איתה במקביל לחקירות פלי
ליות עצמאיות, אותנטיות ואמיתיות; 
להתנגד לכל תגובת נגד ישראלית או 
של כל מדינה אחרת להעברת מידע 

מצד הרשויות הפלסטיניות או ארגונים 
־לא ממשלתיים על ההפרות הישרא
ליות לבית הדין הפלילי הבינלאומי 
או לנקיטת צעדים אחרים להפעלת 

מנגנוני הצדק הבינלאומיים; לנצל את 
סמכות המשפט האוניברסלית שלהן 

לחקור ולהעמיד לדין על סמך פשעים 
־לפי החוק הבינלאומי שביצעו גור

מים בישראל ובשטחים הפלסטיניים 
הכבושים. 
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