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 "צוק איתן"מערכת אירועי בדיקת 

הייחודיים של מבצע "צוק איתן", אחת ממערכות הלחימה הארוכות שידעה  מאפייניו

אשר שילבה התקפות מהאוויר עם מבצעי תמרון קרקעיים, וגרמה, למרבה הצער,  המדינה,

 למותם של בלתי מעורבים רבים, העמידה בפני מערכת האכיפה הצבאית אתגרים חדשים.

ם המלצות ועדת טירקל הייתה המבצע החל כאשר עבודת הוועדה הממשלתית ליישו

האופן שבו ייושמו ההמלצות, והגם שלא הוקצו מלוא על בעיצומה. כך, אף שטרם סוכם 

, המערכההמשאבים הדרושים לשם כך, צה"ל כבר היה ערוך לבדיקה ולחקירה של אירועי 

בין־שבוודאי עמד בדרישות הדין התוך יישום מושכל של המלצות ועדת טירקל, ובאופן 

 .ומילא

שאירעו  חריגים אירועים לבחינת"לי המטכ הבירור מנגנוןהביטוי המרכזי לכך היה בהקמת 

, בהמלצת הפצ"ר דאז, המערכהלאחר תחילת זמן קצר . המנגנון הוקם המערכהבמהלך 

אלוף דני עפרוני, ובהוראת הרמטכ"ל דאז, רא"ל בני גנץ. הקמת המנגנון נעשתה בתיאום 

מלא עם היועמ"ש לממשלה, וקיבלה את ברכתו של ד"ר יוסף צ'חנובר, שעמד בראש הצוות 

 , ליישום המלצות ועדת טירקל.2014שמינתה הממשלה, בינואר 

צע בדיקה יסודית ומקצועית של האירועים החריגים, המנגנון עוצב כך שהיה בידו לב

לכל אירוע, באופן שיאפשר להביא בפני הפצ"ר, בנוגע בהתבסס על המומחיות הרלוונטית 

 באופן מהיר, מסד עובדתי מספק לצורך קבלת החלטה על המשך הטיפול באירוע.

וף יצחק איתן. אל על־ידיאשר הוחלף בהמשך  1,תיבון נעם אלוףהמנגנון עמד תחילה  בראש

צוותי בירור. בראש כל צוות עמד קצין בכיר, בסדיר או כמה במסגרת המנגנון פעלו 

במילואים, בדרגת אל"ם עד אלוף. חברי הצוותים היו ברובם קצינים בכירים במילואים, 

(, וכן וכדומהבעלי מומחיות במקצועות צבאיים שונים )ארטילריה, מודיעין, אוויר 

יועץ משפטי  על־ידיון בתחום החקירות. כל אחד מהצוותים גם לווה משפטנים בעלי ניסי

. עוד מונה כחבר במנגנון קצין ומיבין־לאוניסיון בדין ה בעל מומחיות ,מהפרקליטות הצבאית

, שיסייע לראש המנגנון בעבודתו. כלל ומיבין־לאאים בכיר בעל מומחיות בדין המילו

"צוק איתן", והם עברו  במערכתהקצינים החברים במנגנון היו מחוץ לשרשרת הפיקוד 

 הכשרה ייעודית טרם החלו בעבודתם.

צוותי הבירור, וממצאי עבודתם, הועברו  על־ידיכלל הנתונים והחומרים שנאספו 

סיום הטיפול  –הטיפול המתאימה לדרך בנוגע לפרקליטות, לשם קבלת החלטה מנומקת 

 על־ידיצעדים פיקודיים; או הוראה על פתיחה בחקירה פלילית נקיטת באירוע; המלצה על 

מנת לקבל תמונה ־מצ"ח. במידת הצורך, הפצ"ר הורה לצוותי הבירור לאסוף מידע נוסף על

 עובדתית מלאה יותר.

                                                           
מדור דוברות  –, מפצ"ר 1", עדכון מס' צוק איתן''בדיקה וחקירה של אירועים חריגים שאירעו במהלך מבצע " אור 1

 .2014בספטמבר  10וקשרי חוץ, 
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מטרה לבצע בירור  קצר, מתוךכלל צוותי הבירור הונחו לסיים את עבודתם בתוך פרק זמן 

הוענקו סמכויות של צוות תחקיר. הסמכה זו נועדה לאפשר להם לצוותים מהיר ואפקטיבי. 

לקבל נתונים וחומרים מכלל הגורמים בצה"ל, וגם לאסוף נתונים וחומרים מגורמי חוץ, 

ות עבודת המנגנון חלות ההוראלרבות גביית עדויות מאזרחים. כאמור לעיל, מכיוון שעל 

את פי חוק, לשתף פעולה ולמסור ־החלות על תחקיר, חיילי צה"ל היו מחויבים, על בחש"ץ

לעבודת צוותי הבירור. על דברים שהושמעו במהלך עבודת שברשותם מידע הרלוונטי ה

 פי חוק.־ם חל חיסיון עליהיד־הצוותים ועל חומרים שהוכנו על

להבדיל  ,לקיים בירור עובדתי ומיבין־לאמאחר שאין חובה ברורה בדין הכפי שהוסבר, 

רוב השאלות גבי קווים מנחים ברורים ל ומיבין־לאמהחובה לחקור, הרי אין במשפט ה

הנובעות מהפעלתו של המנגנון. בעיקר, אין בנמצא סטנדרט משפטי ברור ומוגדר בנוגע 

ר לסיווג המקרים אשר אינם עומדים ברף המחייב חקירה פלילית, אך ראוי לבודקם. האתג

הראשון, אם כן, עם הקמת המנגנון היה קביעת המדיניות הנוגעת למקרים אשר יועברו 

תלונות דורשות בדיקה, ניתנה הדעת לשני פרמטרים  וליא ,לבדיקתו. בבחינת השאלה

דית יה מילא תחייב פתיח ומיבין־לאבהם תלונה להפרה של הדין השים למקראפשריים 

)היעדר ראיות הוא שהתלונה אינה מהימנה או אינה מבוססת  ראשוןבחקירה פלילית: ה

הוא שהאירוע הנדון אינו מעורר, על פניו, חשד לביצוע פשע מלחמה מספקות לחשד(; השני 

 או להפרה של הדין )טיב החשד(.

אשר לפרמטר הראשון, הרי הכלים לבחינת מהימנות התלונה הם מוגבלים. יוצא מכך, 

מהן התלונות אשר אינן  – כלומר, בקביעת מדיניות הבדיקה המרכזיהוא שהפרמטר השני 

הברורה  המבססות על פניהן חשד לעבירה פלילית, אך בכל זאת ראוי לבדוק אותן. הדוגמ

לכך היא טענה למותם של בלתי מעורבים כתוצאה מתקיפה אווירית או ארטילרית, אשר 

 רם כתוצאה מפעולה בלתי חוקית.בהיעדר נתונים אחרים, אין כל סיבה לחשוד כי מוות זה נג

השאלה בדבר טיב החשד מתעוררת לא רק בהקשר של מותם של בלתי מעורבים. שאלה 

כגון מתקני או"ם,  –נפגעו אתרים רגישים  םבהשלאירועי תקיפה בנוגע דומה מתעוררת 

, טענה בעלמא אלהמתקני רפואה. גם במקרים  , בתי ספר, מתקני תברואה, ובעיקרמבני דת

בדבר תקיפה של אתר רגיש אינה מעוררת, על פניה, חשד להפרה של הדין, שכן אם האתר 

שימש את האויב לתכלית צבאית )וניתנו האזהרות הדרושות, ככל שהן דרושות(, לא חל 

 איסור בדין לתקוף אותו.

על רקע האמור, נדרש היה לקבל החלטה בדבר טיב האירועים החריגים שיובאו לבדיקת 

בהתאם, נקבעו כבר בתחילת המבצע פרמטרים ראשוניים להעברת אירועים  המנגנון.

בו מספר ההרוגים כתוצאה מהתקיפה חרג שלבדיקה. בין היתר, נקבע כי כל אירוע 

  2ממדיניות האש שננקטה באותה עת, יובא לבדיקה.

                                                           
 ואילך. 241עמ' , 9לעיל ה"ש , השני הדוח 2
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, לנוכח המאפיינים של צוות הבירור כגוף מתחקר אשר יכול לסייע גם בהפקת לקחים לעתיד

 שהועלומנת להעמיד בידי מדינת ישראל את מיטב הכלים העובדתיים להשיב לטענות ־ועל

, הוחלט שנכון יהיה למצות את כלי הבדיקה האיכותי שהוקם, המערכהנגדה בעקבות 

ולהרחיב בבדיקות. לצד זאת, נקבע גם סדר העדיפויות לביצוע הבדיקה. כך, למשל, נאספו 

ש או תלונות על פציעה של בלתי מעורבים )אשר אינן מצדיקות גם תלונות בנוגע לפגיעה ברכו

אם וכאשר הדבר יתאפשר לבחינה הן תועברנה מתוך מטרה שדית בחקירה(, יפתיחה מי

 בתום בדיקת יתר האירועים.

מקרים הנוגעים הן להפעלת אש מן האוויר,  500־כהמנגנון  על־ידיל, הועברו לבירור ובסך הכ

והן לשלב התמרון הקרקעי במבצע. בין סוגי המקרים שהועברו לבירור המנגנון ניתן להזכיר 

בהם, לפי הנטען, נהרגו אזרחים שאינם מעורבים בלחימה בהיקף נרחב ובלתי שמקרים 

 3.או"םבהם נגרם נזק למתקנים רפואיים או למתקני שומקרים  ,צפוי

יוסף חיים שפירא, וס( מערכת "צוק איתן" פרסם מבקר המדינה דאז, השופט )בדימ בעקבות

ומי בעיקר בנוגע למנגנוני בין־לאילות צה"ל בהיבטים של המשפט הבדגש על פע ,דוח מקיף

בין היתר, במסגרת הדוח בחן המבקר,  4הבדיקה והבקרה של הדרג האזרחי והדרג הצבאי.

 בפועל ביקורות המנגנון, תוך שבוצעוועדת טירקל ואת עבודת דוח את יישומן של המלצות 

  .עצמם בצוותי המנגנון

המבקר ציין בדוח, כי "צוות הביקורת בחן ביסודיות את עבודת המנגנון לבירור עובדתי, הן 

"קיום  בהקשר זה צוין כי, 5".בפועל המנגנון עבודת דרךוהן במישור של  הנורמטיביבמישור 

 ל"לרמטכ בכפיפות, הקיימת במתכונתהערכה עובדתית באמצעות המנגנון לבירור עובדתי 

                                                           
, בהתאם לשיקול דעתו )ולא כעניין שבחובה במהלך בדיקת וחקירת אירועי מערכת "צוק איתן", פרסם הפצ"ר 3

תן פירוט ביחס עדכונים עיתיים ביחס להתקדמות הליכי הבדיקה והחקירה ותוצאותיהם, תוך מ במסגרת הדין(,
, עד לאותו מועד הועברו למנגנון טענות ביחס 2014בדצמבר  7, מיום 2לעדכון מס' בהתאם  .לאירועים מייצגים שונים

 11אירועים כבר נבחנו והופנו לפצ"ר לשם קבלת החלטה אכיפתית, מתוכם  50־אירועים חריגים, מתוכם כ 100־לכ
, הועברו למנגנון עד אותו מועד 2015 מרסב 22, מיום 3עדכון מס' לאירועים הוחזרו לשם השלמת בדיקה. בהתאם 

, מיום 4לעדכון מס' נבחנו והופנו לפצ"ר )חלקם הוחזרו להשלמת נתונים(. בהתאם  65אירועים, מתוכם  120־למעלה מ
הוחזרו להשלמת נבחנו והוחזרו לפצ"ר )חלקם  105אירועים, מתוכם  190־, הועברו עד אותה העת למנגנון כ2015ביוני  11

תלונות ודיווחים  500־, התקבלו בצה"ל עד אותו מועד, כ2016באוגוסט  24, מיום 5עדכון מס' לאירועים(. בהתאם 
אירועים שהתרחשו לכאורה במהלך "צוק איתן" )ביחס לחלק מן האירועים התקבלו מספר תלונות  360־הנוגעים לכ

הגות פסולה לכאורה, שנמצאה מהימנה על פניה וקונקרטית דיה, ודיווחים(. הובהר, כי כל טענה המצביעה על "התנ
נבחנה לשם קבלת החלטה האם לפתוח בחקירה פלילית מידית או האם להעביר את המקרה למנגנון", לצורך בירור 

אירועים  220־תלונות ודיווחים הנוגעים לכ 360־עובדתי מקדים. צוין, כי עד אותו מועד, הועברו לבחינת המנגנון כ
)העדכון האחרון שפרסם הפצ"ר במסגרת זו(, לא  2016באוגוסט  15, מיום 6עדכון מס' בחריגים שהתרחשו לכאורה. 

 הוספו פרטים חדשים בהקשר זה.
, הודיע משרד המבקר כי החליט על עריכת ביקורת שתבחן את 2014בספטמבר  .1לעיל ה"ש , דוח מבקר המדינה 4

ועד ינואר  2015לאומי בנוגע למנגנוני הבדיקה והבקרה כאמור, שהחלה במאי ־ןפעילות צה"ל בהיבטים של המשפט הבי
, ובחנה, בין היתר, את יישומן של המלצות ועדת טירקל ב' ואת עבודת "המנגנון לבירור עובדתי". בדיקות השלמה 2016

הביקורת, נעזר משרד המבקר  . הביקורת התבצעה בפועל גם בצוותי המנגנון. עוד יצוין, כי במסגרת2017נערכו עד ינואר 
פרופ' מיגל דויטש, שכיהן כחבר בוועדת טירקל, ופרופ' מייקל ניוטון, מומחה בעל שם עולמי  –בשני יועצים מיוחדים 

ן־, המשמש דרך קבע יועץ מיוחד למשפט ביריתהב־צותהומניטרי מאוניברסיטת וונדרבליט באר אומיל־ןלמשפט בי
 אומיל־ןלארגונים ולמדינות שונות, ששימש בביקורת כ"יועץ מומחה מיוחד למבקר המדינה בנושא המשפט הבי לאומי

 לתקציר הדוח.    6עמ'  אור –ההומניטרי" 
 כיציין  המבקראשר לדוח טירקל עצמו, דוח השני, העוסקת במנגנון. השל  5זאת במסגרת בחינת יישום המלצה מס'  5

לצות חשובות ביותר לשיפור עבודת מנגנוני הבדיקה והחקירה של תלונות וטענות בדבר הפרות "דוח טירקל ב' כלל המ
־כי לדעתו, "כל סטייה מהותית מהמלצות ועדת טירקל עלולה להיתפס בקרב הקהילה הביןשל דיני הלחימה", והדגיש 

, על כל המשתמע מכך", מהמלצותיה של ועדה מקצועית שמינתה המדינה בעצמה לאומית כסטייה של מדינת ישראל
בדבר אימוץ דוח צוות צ'חנובר ליישום  124ומכל מקום, "משקיבלה הממשלה החלטה בנושא ]הכוונה להחלטה ב/

המלצות דוח ועדת טירקל[, על כל הגורמים הרלוונטיים לפעול בהקדם האפשרי ליישום דוח צוות היישום, כדי לשפר 
לאומי ההומניטרי בעתות לחימה ־פי כללי המשפט הבין־ול עלאת העמידה של המדינה והצבא במחויבותם לפע

 .   87צוות היישום, לעיל ה"ש  דוחל 17-16עמ'  אור – .והתגוננות"
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מתחומים שונים תוך שמירה על  מומחים שילוב, יחד עם הפיקוד משרשרת בנפרדעל ופוה

בשילוב עם שיקול דעתו העצמאית של הפצ"ר בנוגע להחלטה אם לפתוח  פעולתו עצמאות

  6."לאומי־הביןבקנה אחד עם דרישות המשפט  עולהבחקירה פלילית, 

 לקיים כן רצוןומתוך  לב בתום"הביקורת העלתה, כי המנגנון עשה את עבודתו  עוד צוין, כי

  7".האמת לחקר ולהגיע ויסודית מלאה עובדתית הערכה

, ההיררכי במובן עצמאי"מנגנון הבירור הינו  לעצמאות המנגנון, כי,בנוגע המבקר הבהיר, 

המושפעת  הפיקוד משרשרת לחלוטין ועצמאי"ל הרמטכ סמכותמפני שהוא פועל תחת 

 של סמכותוא פועל תחת ן שהובובמ 'פרקטית' עצמאותירור הוא בעל מפעילותו. מנגנון הב

מתי  לחקור ברורה משימה, ועובד על פי עצמאית לוגיסטית בתמיכה, מסתייע דרג רם מפקד

פעים מהחקירה. שוהמ המבצעיים המפקדים של תמיכתם ללא או עםוהיכן שקיים הצורך, 

. לאפקטיביות נוספת אינדיקציהשלו, מה שמספק  מיוזמתו פועלבמובן זה מנגנון הבירור 

של  הסטנדרטיםמנגנון הבירור יחד עם הערכותיו הבלתי תלויות של הפצ"ר, עונים על 

 מההמלצהבמובן זה, שההחלטה על חקירה פלילית יכולה לנבוע  אומי־לןביההמשפט 

  8."של מנגנון הבירור רתיו והמהיר הממוקד מהתחקיר מתקבלתה

"כדי שהמנגנון לבירור עובדתי  , כישל עצמאות ואפקטיביות המנגנון עוד הובהר בהקשר זה

כגוף המסייע לפצ"ר לקבל החלטה בנוגע לצורך בחקירת אירועים שבהם  תכליתו את ימלא

 של עמידתו המשך את להבטיח, וכדי אומי־לןביקיים חשש לכאורה לעבירה על כללי הדין ה

 תחקור של הליך מכל לחלוטין מופרד, עליו להיות אומי־לןביה המשפט בדרישות המנגנון

תוך  בנפרד אירוע כל בדיקת, לרבות תחקיר מבצעי ברמת המטכ"ל, ולהקפיד על מבצעי

יקה דבההעלול לשאת באחריות פלילית. על  הנבדק הגורם לזהות מפורשת התייחסות

של הגורמים הנבדקים לצורך  האפשרית הפלילית האחריות שאלתלראות מול עיניה את 

  9".המבצעיים הלקחים הפקת משאלת להבדילבדיקה אם קיימת הצדקה לחקירה פלילית, 

ה כרלצורך עריכת ההע נפרדמנגנון המלצת ועדת טירקל להקים "על ם דגש כך, הוש

 הובהר, כי הפרדת מנגנון הבירור העובדתי ממנגנוני התחקיר המבצעי"; העובדתית

תתרום "להגברת האפקטיביות של האחרים, לרבות תחקירים צבאיים ברמה המטכ"לית, 

המנגנון ולשמירה על מהותו ותכליתו כגורם ייעודי וייחודי המכוון רק לבירור תלונות על 

                                                           
 .502; פסקה 10, עמ' תקציר, 1, לעיל ה"ש המבקר דוח 6
 , פתח דבר. שם 7
שליווה את המדינה  המיוחד למבקר. עוד יצוין בהקשר זה של עצמאות המנגנון, כי בדוח צוין, שהיועץ 492פסקה  8

(, כי "צירוף של עצמאות מנגנון הבירור 2016דעת שהעביר למבקר )בשנת  עבודת הביקורת, פרופ' ניוטון, הבהיר בחוות
( admissibilityהמטכ"לי עם שיקול הדעת הגורף המוקנה לפצ"ר לגבי העמדה לדין עונה על הקריטריונים של קבילות )

( וכוונת מחבריה, מהטעמים הבאים: ICC־ה – ן־לאומיומממשים את עקרונות אמנת רומא )חוקת בית הדין הפלילי הבי
סיבות מחייבות זאת, כך שתוצאותיו של תחקיר מסוים של נ. המערכת הצה"לית דורשת אחריות משפטית כאשר ה1

. תהליך התיאום 2שע מסוים מפני אחריות פלילית; ראיה לכך שהמערכת בנויה להגן על מבצע פ רנאשם מסוים אינן בגד
בין מנגנון הבירור המטכ"לי לבין הפצ"ר הוא משולב דיו כדי להפגין עצמאות והוגנות שאינן מושפעות מכוונתו של 
מפקד מסוים או משרשרת הפיקוד המבצעי כדי למנוע עיכוב בעבודת המנגנון )הסטנדרט שקבעה אמנת רומא הוא שלא 

. 3(; "ב בלתי מוצדק בהליכים שבו הנסיבות אינן עולות בקנה אחד עם הכוונה להביא אדם הנוגע בדבר לדיןיחול "עיכו
מנגנון הבירור המטכ"לי פועל באופן שאינו כבול לשרשרת הפיקוד הרשמית, מכיוון שהוא כפוף לרמטכ"ל באופן שהוא 

פסקה  אור –להעמדה לדין נוגע ערכה עצמאית באינו נתון ללחצים מהמפקדים המבצעיים ובתמורה הוא מספק לפצ"ר ה
501 . 

 . 503פסקה  9
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פשרות של "הסטת לאומי המיוחסות לצה"ל", תוך מניעת הא־הפרות של כללי המשפט הבין

חקיר תהמבקר עמד על כך, שה 10."לביצוע תחקירים מבצעיים מטכ"לייםהמנגנון מתפקידו, 

המבצעי "הרגיל" והתחקיר המטכ"לי נועדו להפקת לקחים מבצעיים לעתיד, ואילו מנגנון 

הבירור העובדתי אמנם פועל במתכונת של תחקיר מבצעי, אך נועד לבחון אם יש מקום 

"ערבוב של שתי המטרות עלול לפגוע בהגשמת תכליתו  . בהתאם,לפתוח בחקירה פלילית

 11של מנגנון לבירור עובדתי".

 ע לדרך עבודת המנגנוןגובכל הננושאים הטעונים שיפור. צוין, כי כמה עם זאת, צוינו בדוח 

, "נמצאו ליקויים בנוגע ליעילות ולמהירות של ולאחריה"צוק איתן" מערכת בפועל, במהלך 

בקנה  ביקורת זו עולה .עבודת המנגנון, הן בעניין איסוף הממצאים והן בעניין תיעוד המידע"

הקביעה בדוח, לפיה "המנגנון הוקם במהירות, אד הוק, רק לאחר תחילת מבצע אחד עם 

'צוק איתן'", הקמתו נעשתה "ללא היערכות שלמה ומסודרת, ללא נוהל עבודה מסודר וללא 

במסגרת זו צוין,  12מינוי מוקדם של בעלי תפקידים במנגנון, והדבר גרם לקשיים בעבודתו".

לא שולבו יועצים משפטיים, ורק בחלק מצוותי הבירור כי "בעבודת צוותי התחקור בשטח 

וכי  13הראשונים שובצו חוקרים ממצ"ח, אך שילובם בתחקור היה חלקי ומצומצם",

מהמקרים שהועברו למנגנון משך הזמן שנדרש לו להשלים את בדיקת  80%־"בבחינת יותר מ

התחקיר ויישום 'בנושא ( 4.8)מס' האירועים חרג מלוחות הזמנים שנקבעו בהוראת אמ"ץ 

ואף משמעותית", והובהר כי התמשכות הבדיקה עלולה לפגום בראיות ובכך ', הלקחים

 14לפגוע בחקירה עתידית, אם תיפתח.

בהתאם ציין המבקר, כי "על המנגנון לפעול בהכוונה מקצועית בלעדית של הפצ"ר, ויש 

רקל, כדי למנוע עיכוב לקצוב זמן לקיום ההערכה העובדתית, בהתאם להמלצות ועדת טי

  15בקבלת ההחלטה בנוגע לפתיחה בחקירה פלילית".

ו תכליתכפי שניתן להיווכח, המבקר לא מצא ליקויים או כשלים מהותיים היורדים לשורש 

צה"ל פעל, עוד בשלבי קבלת טיוטות , והובהר, כי פעילותואופן המנגנון או ל המוסדית של

 16הדוח, ליישום המלצות המבקר.

 

                                                           
 .498"פתח דבר", ופסקה  10
 . 497-498; פסקאות 9-10תקציר, עמ'  11
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בירור סתירות אפשריות בין גרסאות ותיעוד בנועד להבטיח טיפול מיומן  אלה. צוין, כי שילוב בעלי תפקידים שם 13

 הולם של הודעות המתוחקרים, כדי לוודא שהבירור יסייע לחקירה פלילית אם תיפתח, ולא יזיק לה. 
 . שם 14
 .498; פסקה "פתח דבר" 15
 "פתח דבר".  אור –כפי שציין המבקר  16


