
 

 

 

 

שוברים האמת על פי 
 ניתוח עדויות: שתיקה

 
 אברום תומר 

 

 ונועה לזימי ודהתומר יעריכה: 

 

 

 

 

 2018 יוני

 חתשע" סיון



 ניתוח עדויות  – שתיקה שובריםהאמת על פי 

2 
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Homeland of the Jewish People. 
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 תקציר

בסדרה של  יצא" שתיקה"שוברים  ארגון האחרונות בשנים

פרסומים החושפים מאגר עדויות של חיילי צה"ל משירותם 

בסיס עדויות אלו  עלהשונים בעזה.  צעיםבובמ ןומרוביהודה וש

 הבמגמ נמצא"ל צה כי"ש( שוהסיקו ב"שוברים שתיקה" )להלן: 

שרשרת  ראשב נראים ביטוייהערכית מוסרית אשר  ירידהשל 

הם מסבירים  אותהו ,הזוטר לחייל דע מחלחליםוהפיקוד 

  .""כיבושה מדיניותבמציאות המתמשכת של 

 מוסרית בלתי שיטתית התנהלות עלהצהרותיו של הארגון  לאור

 100בקפידה  נבחנו במסגרתוערכנו מחקר  ,של המערכת הצבאית

 קריטריונים פי על"ש שומתוך כלל העדויות שמציג ארגון 

 הפגיעה סוג, הצבאי המתאר, האירוע ומיקום זמן: נבחרים

 של לעומקן לרדת במטרה וזאת, ועוד הרחב ההקשר, המתוארת

 ןשה כפי מהן העולות המסקנות תקפות את ולבחון העדויות

 "ש. שומוצגות על ידי 

"ש שוהמחקר עולה כי קיים חוסר הלימה בין טענותיהם של  מן

לבין המסקנות העולות מן העדויות שהם מציגים. מחקרנו מצביע 

"ש שו לעל מספר בעיות יסוד אשר פוגמות בתקפות המסקנות ש
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 מול השוטפת והתנהלותו"ל צה של הלחימה נורמות לגבי

 :אזרחית אוכלוסייה

 71%-כ .היא מגמתית העדויות של והזמן הזירות בחירת 

מכלל העדויות שדגמנו התרחשו בשנות האינתיפאדה 

מהעדויות שדגמנו מיו"ש נלקחו מחטיבת  39%-השנייה; כ

שהיא מוקד פעילותו של  עיר חברון לבדההמ 27%-יהודה, ו

 אזרחיות אוכלוסיות בין בחיכוך ומאופיינת "ששוארגון 

 .ו"שבי אחרים ממקומות לחלוטין שונה

 קלה( ומושא /לעניין סוג הפגיעה )חמורה העדויות פרשנות

אינה  שוטים( עשביםהצבאית/ הביקורת )המערכת

. מתחשבת בהבדלים במתאר הצבאי: לחימה מול בט"ש

 סגנון לבין הלחימה תוואי בין התאמה ישנה כי מסתבר

, "שליו עזה בין ההשוואה מן בבירור שעולה כפי האירועים

 כלל זילות בחיי אדם של שיטתידפוס  בדבר הטענה ולכן

 אינה מתבקשת. 

 בעילום העדויות נעשית באופן המקמץ בפרטי זיהוי  הצגת(

מטיל פגם  זה דבר. (מדויקים ומיקום תאריך ללא, שם

 ומקשה על אימות התוכן המוצג בהן.  ,באמינות העדויות
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 אין כל ניסיון להבין את  שדגמנו העדויות כללמ 71%-ב

 ההקשר לתקרית הנמסרת בעדות.

 כל אין מלחמה דיני בוטות של הפרות"ש על שו לטענות 

 . מוצק ראייתי בסיס

שו"ש  של אידיאולוגית הטיההמחקר חושפים  ממצאי ,לסיכום

 "ששו. תמכוונו מסקנות הסקת לטובת בעדויות השימוש באופן

פעולה בלתי  דפוס על להצביע עדויותיהם מכוח מצליחים אינם

 הצהרותיהםונראה כי  "לצה פעילות כלל את המלווה מוסרי

 .המציאות תמונת את יותר אג'נדה פוליטית מאשר ותמשקפ
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 רקע

תורת הלחימה של צה"ל המשתקפת בעדויות מעוררת שאלות 

קשות באשר לנורמות המוסריות המתוות את דרכו של 

בכלל ובמבצעים ברצועת עזה בפרט. מתוך מכלול העדויות  צה"ל

לידי "שוברים שתיקה" עולה תמונה מדאיגה ביותר שהגיעו 

באשר לאופן הפעלת הכוחות במהלך הלחימה ברצועת עזה. 

המבצע נוהל במסגרת מדיניות שנקבעה על ידי הדרגים 

הפיקודיים הבכירים ביותר, ואשר הכתיבה לכוחות אופן פעילות 

  1שמידת מוסריותו מוטלת בספק רב.

  "(איתן צוק" עדויות על הפרסום)מתוך 

 

השיח הישראלי בשנים האחרונות עוסק באופן אינטנסיבי למדי 

"ארגון של כ עצמו המגדיר ארגון, בפעילות 'שוברים שתיקה'

חיילים משוחררים האוספים עדויות מחיילים וחיילות אשר 

יש  2."שירתו בשטחים מפרוץ האינתיפאדה השנייה ואילך

ת שונות: ומזווי המצדדים בפעילות הארגון, ויש המבקרים אותו

מטרותיו הפוליטיות, אמינות העדויות, מקורות מימון, אופן 

, אי שיתוף הפעולה עם BDS-הפעילות בחו"ל, תרומתו לתנועת ה

 .ומהוכדצה"ל, אי נטילת אחריות 

עד כה לא נערך מחקר אשר ביצע ניתוח תוכן מעמיק ופרטני של 

כלל העדויות במטרה לבחון את המהות שמאחורי הטענות של 

 התעסקו לאהמחקרים שנעשו עד עתה  מרביתשוברים שתיקה. 

וטיב הקשר שבינן ובין המסרים של  העדויות תוכן בבחינת

                                                           
(, צוק איתן)להלן: : עדויות וצילומים של חיילים ממבצע "צוק איתן" 2014ככה נלחמנו בעזה  1

 .http://www.shovrimshtika.org/pdf/TzukEitan.pdf. 21, עמ' 2015, הוצאת שוברים שתיקה
 .http://www.shovrimshtika.org/about/organizationו"ש: מתוך האתר הרשמי של ארגון ש 2

http://www.shovrimshtika.org/pdf/TzukEitan.pdf
http://www.shovrimshtika.org/about/organization
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ט באפקט החברתי והפוליטי של פרויק אלא שוברים שתיקה,

כמו  3העדויות מהיבטים פילוסופיים, סוציולוגיים ופסיכולוגיים.

כן, מחקרים אחרים הסתמכו על עדויות שוברים שתיקה כחלק 

 4מעבודת מחקר רחבה יותר, שהעדויות אינן ניצבות במוקדה.

המשותף לשני סוגי המחקרים הללו הוא היעדר הביקורתיות על 

שמפיקים מהן חברי ארגון  המסרים פרשנות, ועל טיב העדויות

 שוברים שתיקה. 

זה מובאים ממצאי מחקר אשר במסגרתו נבחנו מאפייני  במאמר

לצורך המחקר  "ש.שועדויות מדגמיות המובאות בפרסומי  100

נותחו העדויות על פי קריטריונים נבחרים )שיפורטו בהרחבה 

מהות העדויות בשאלות של בהמשך( וזאת על מנת לעמוד על 

 ולבחון, טפל, כמות ואיכות, קונקרטיות ואבסטרקטיותעיקר ו

 על. בהן יםהמתואר והתופעות מהאירועים העולות המסקנות את

 מבוטל לא מספר מתוךהעולים  הממצאיםאף היקפו המצומצם, 

איכות פעילותו של  על ללמד םייעשושנותחו בקפידה  עדויות של

באיתור נקודות  ולסייע, (ש"שו)להלן:  ארגון 'שוברים שתיקה'

, כן כמו. החוזק והחולשה של צה"ל לעניין שמירה על טוהר הנשק

עניק כלים למקבלי ההחלטות במדינת ישראל לה יוכל המחקר

 ר תדמיתה של ישראל.ופין ליקויים בפעילות צה"ל ולשוקילת

                                                           
פרויקט העדות של 'שוברים  כי הגיע הזמן לדבר:ראו לדוגמא: תמר כתריאל ונמרוד שרביט,  3

השפעת פרין ופרופ' תמר שגיא, ; פרופ' עירן הל2009, עיונים בשפה וחברה, שתיקה' כשיח נגדי
 .2015, דצמבר ynet, תועלת –'שוברים שתיקה' בעולם: לא נזק 

, עבודת תזה לתואר שני פלסטיני-נדירותו של אונס צבאי בסכסוך הישראליטל ניצן,  4
עת -כתב –מפתח , עדויות; מיכל גבעוני, 2006באנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית, ספטמבר 

 .2011, אביב-לקסיקלי למחשבה פוליטית של מרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל
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 מבוא

 "ששופרלמנטרי -הציבורי לגבי פעילותו של הארגון החוץ הדיון

הגיע לשיאו בשנתיים האחרונות, מאז פרסם הארגון את דו"ח 

 .2014-העדויות ממבצע 'צוק איתן' שהתרחש בעזה ב

 להיכנס הארגון הצליח, מעשור למעלה לפני, דרכו בראשית כבר

 אופי ועל בכלל ישראל מדיניות על המשפיעים הארגונים לרשימת

ל קיצוני , אך הוא לא נתפס אז כארגון שמאבפרט"ל צה פעילות

 טוהר ערך על בשמירה"ל לצה לסייעאלא כארגון שמטרתו 

תערוכה בכנסת  ש"שו קיים( 2004) הקמתו בשנת ,לדוגמה. הנשק

למשך שלושה שבועות, ובעקבותיה קיבלו נציגיו הזדמנות 

"ר יודבריהם בוועדת החינוך והתרבות בדיון אותו יזם  להשמעת

 שמראש דיון, 'שינוי'"כ לשעבר אילן שלגי מסיעת חה הוועדה, 

 הארגון העביר, השנים שחלפו ככל ואולם 5."פוליטי"לא כ הוגדר

 קציןה בהתאמהמחוץ לגבולות המדינה ו אלפעילותו  מירב את

. עזה ציבורית מחלוקתתחת  נתון עצמו את מצא וכך, מסריו את

, ארגוןל הציבור יחסב החמרה חלה האחרונות בשנתייםנדמה כי 

 בניסיונות גם מכך וכתוצאה, חשוף הוא לה הציבורית הביקורת

 . בזירה הפוליטית ולהוקיעו להחלישו

 החומריםו טענותיו, הארגון פעילותלהציבורית  ההתייחסות

 : ביקורת אפיקי מספרבתוכה  כוללתאותם הוא מפרסם 

מיעוט הפרטים המזהים, בשל  ספק באמינות העדויות הטלת .1

ההתייחסות להקשרים  חוסר אוהפרשנות המוטה של האירוע 

נוסף לספק  גורם. בעדויות המתואריםהשונים של האירועים 

                                                           
. לדוגמה נוספת ראו ידיעה משנת 2004של ועדת החינוך והתרבות, יולי  269 מתוך פרוטוקול 5

 . http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=126971בעקבות תערוכה שערך הארגון:  2004

http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=126971
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"ל בצה בעברם ששירתו מהאזרחים רביםנובע מהעובדה כי 

את שגרת פעילותו מעידים על תמונה אחרת  ומכירים

לחלוטין, לפיה הצבא הישראלי זהיר מאוד ביחסו אל 

האוכלוסייה האזרחית. הדיסוננס שנוצר בין זיכרונם שלהם 

 יטבע"ש מייצר אצלם באופן שומתקופת שירותם לבין טענות 

 6.העדויות באמינות פקפוק תחושת

עם הצבא ועם גורמי האכיפה  ש"שושיתוף פעולה של  אי .2

השונים מחזק את הסברה שהארגון לא פועל על מנת לטהר 

את צה"ל מתקלות ולתקן את דרכיו, אלא דווקא מעוניין 

הישגים  צבורלהמשיך להבליט את חוסר מוסריותו על מנת ל

 7פוליטיים.

בשל  ישראל מדינתל שה תהארגון בהוצאת דיב האשמת .3

 במטרה המדינה לגבולותרב פעילותו אל מחוץ יהפניית מ

 NGO ארגון דיווחי פי על .הממשלהלהביא ללחץ בינלאומי על 

Monitor, לפחות  "ששוקיים  2015 לדצמבר 2012ספטמבר  בין

מרכז אירופה -אירועים, תערוכות והרצאות במדינות צפון 47

רבים בישראל מפרשים זאת כוויתור על הדיון  8ובארה"ב.

במסגרת  לשינוי הציבורי הפנימי, וממילא כזניחת המאבק

עובדת הישענותו של הארגון על  9.הישראלית ההדמוקרטי

, הביקורת קולות את מעציםתקציבים רבים של מדינות זרות 

                                                           
 . soldiers-http://www.mako.co.il/pzmלדוגמא אחת מני רבות ראו:  6
אם אנשי 'שוברים שתיקה' ": 2015עלון, משנת אלו לדוגמא דברי שר הביטחון לשעבר, משה י 7

היו באמת חרדים למוסר שלנו, כפי שאנו חרדים, הם היו פועלים מול צה"ל באופן ישיר" . 
http://www.haaretz.co.il/1.2798125 . 

. 2018, פברואר NGO MONITOR, לאומית של שוברים שתיקה-הפעילות הבין 8
activities-monitor.org.il/reports/bts-http://www.ngo . 

.. 2017אפריל News1,שוברים שתיקה יכלו להיות נערצים, ליסק, -רבקה שפק 9
00.html?t=144217-119685-D-http://www.news1.co.il/Archive/003  

http://www.mako.co.il/pzm-soldiers/Article-2c8326f491e2d41006.htm
http://www.haaretz.co.il/1.2798125
http://www.haaretz.co.il/1.2798125
http://www.ngo-monitor.org.il/reports/bts-activities
http://www.ngo-monitor.org.il/reports/bts-activities
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-119685-00.html?t=144217
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-119685-00.html?t=144217
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 אינטרסים שלבשירותם  פועלהארגון כ תדמית לעיצוב תורםו

  10.ישראל מדינת בתוך זרים

במטרה  העולם מדינות ימתלרתניסיון הפגיעה בריבונות:  .4

פגיעה בריבונות כ רבים אצל מתפרשלכפות הכרעות פוליטיות 

  11ובדמוקרטיה הישראלית.

י. טתלותיות: הקשר בין הארגון למדינות העולם הוא סימביו .5

מממשלות  ומסכומי כסף עצומים שמגיעים אלי ה"ש נהנשו

 המציגיםבאמצעות ארגונים ישראלים  ,מבקשותהאירופיות 

, להפעיל לחץ פוליטי על ממשלתיים-עצמם כארגונים לא

 .ו"שישראל ולקדם נסיגה של ישראל משטחי י

 סעיפים ישנם כי אם) אלו היבטיםב לעסוקמבקש  לאזה  מחקר

הביקורת  עיקרי של זו הבהצג יש, זאת עם. (להם שרלוונטיים

 .זה מחקר לעריכת והזרז המניע הכוח להבנת תרומה הציבורית

תחושת מבוכה עזה  ניכרת השונים הביקורת קולות מתוך

 מכך הנובעת מבוכה .יבור הישראליבצ רביםבקרב  רתהשור

 ותוא ומכירתופס היכרות קרובה עם צה"ל,  מתוך ,מצד אחדש

 ומן, גבוהות ערכיות מידה אמות בעלכארגון  רוב הציבור בישראל

"ש על התנהלות שוהעבר השני שומע הציבור את טענות ארגון 

. מוסרית של צה"ל המציירות אותו בקווים כמעט דמוניים-לא

אחד מהגורמים להעצמת המבוכה קשור בהיעדר הכלים והיכולת 

 המובילזו  מגבלה .ולהתמודד עימם הארגון טענותבחון את ל

                                                           
. 2009, יולי הארץ, מדינת ישראל נגד "שוברים שתיקה"ברק רביד,  10

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1272935  
לעתים אפילו תומכי שו"ש מתקשים לגבות את הארגון על פעילותו בחו"ל. לדוגמא, במודעת 

תמיכה פומבית שפרסם האלוף )במיל.( עמירם לוין, מבכירי התומכים בארגון מבין אנשי הביטחון 
ת שו"ש ושכמותם להשמיע קול ללא מורא בצה"ל לשעבר, נוספה הסתייגות: "צה"ל חייב לעודד א

". )ורק בצה"ל ובחברה הישראלית(ובחברה הישראלית 
http://news.walla.co.il/item/2916816 . 

, מידה, שוברים שתיקה ובצלם: הכסף הגרמני שחותר תחת ריבונות ישראלעקיבא ביגמן, 11
    .https://mida.org.il. 2014אפריל 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1272935
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1272935
http://news.walla.co.il/item/2916816
http://news.walla.co.il/item/2916816
https://mida.org.il/2017/04/25/%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%AA/
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כלל  בדרךהנפתר  ,הציבור בקרב טיבייקוגנ דיסוננס יצירתל

 באופן הארגון טענותקבלת ב: או הבאות י הדרכיםתמש תבאח

 ןדחייתבאו  ,פעילותו עם המזדהים אנשיםידי  עלאוטומטי 

א אפוא יהמחקר שלנו ה תרומת .הל המתנגדים בקרבבאופן גורף 

הענקת  באמצעות הציבורי, העמקת השיחב ובראשונה ראשב

 ."ששו עדויות של מעמיקה הכלים לבחינ

 שלהעדויות  כיצד לבחוןהמחקר היא  של העל מטרתזאת,  לאור

בדבר התנהלותו  הארגוןאת המסקנות של  מתקפות "ששו

ואמירות  בהצהרותמובאות  שאלו כפיהמוסרית של צה"ל, 

על מספר נקודות מוצא  ישעןנ, זו מטרה להגשים בבואנושונות. 

 אכן הנבדקות היא שהעדויות שחשוב לעמוד עליהן: האחת

 לבחון ברצוננוזו,  העמד מתוך. כפי שהיא המציאות את מבטאות

העדויות על פעילותו של צה"ל, על מוסריותו  מהות אתלעומק 

 כימוצא נוספת היא  נקודת ועל עמידתו בדין הבינלאומי.

העדויות הלקוחות מתוך מתארי חיכוך או לחימה מתקיימות 

בהקשר של מציאות רחבה יותר שיש להבינה כשניגשים לקרוא 

 האירועים שללאת העדות. כמו כן, בתהליך בדיקת העדויות על 

  נעשה ניתוח של עיקר מול טפל. ,בהן הכלולים והפרטים

"ש תוך שוכפי שהן מובאות על ידי  העדויות את נבחן כך לצורך

 יסייעו רשאשנפרט להלן,  כפיהתייחסות לקריטריונים שונים, 

 :הבאות השאלות על להשיב לנו

? האם חומר העדויות אמינות על, עד כמה ניתן לסמוך ראשית

העדויות מעניק מידע מספק המאפשר לגשת ולהסיק מסקנות 

 משמעיות מתוכן? -חד
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המניעות את הארגון כפי  והמוטיבציות המטרות, מהן שנית

 אופן על משפיעות הן וכיצד והאם, שניתן להסיק מתוך העדויות

 ? העדויות הצגת

האם לאור העדויות  להביןלשאלות אלו יסייעו לנו  התשובות

 סקתה אופןמאכן אין מנוס  ,ארגוןההרבות אותן אוסף 

היא קיומה של מגמת  שלו. אחת מן המסקנות הללו המסקנות

ידי -על מנוסחתה מוסרית בצה"ל ובחברה הישראלית, הידרדרות

  :הבא באופןהארגון 

מקרים של התעללות, ביזה והשחתת רכוש הפכו זה מכבר 

" מקרים חריגים"לנורמה בשטח אך עדיין זוכים לסיווגם כ

על ידי המערכת הצבאית. מן העדויות עולה תמונה חמורה 

באופי פקודות של הידרדרות מוסרית הבאה לידי ביטוי גם 

והוראות הפתיחה באש המקבלות הצדקה מנימוקים 

  12ביטחוניים.

האישיות  העדויות מכלולכי מתוך  ,הארגון ןטוע אחר במקום

פעולה  דפוסימשמעי על -באופן חד המעידהתמונה רחבה  נחשפת

  "ש:ביו"ל צה של מדיניות עיקרי יםהמהוו

לעומת העמדה הישראלית הרשמית, המתארת את פעילות 

 מניעת הבלעדית שתכליתה הגנתית כפעילותצה"ל בשטחים 

 מתארות םהחיילי עדויות, ישראלים באזרחים פגיעה

                                                           
 .2מתוך האתר הרשמי של הארגון. ראו לעיל הערה  12
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 אימה הטלת, שטחים סיפוח הכוללת יתפקהת מדיניות

  13.האזרחית באוכלוסייה השליטה והידוק

 טוען, בזירות השונות לאורך השנים שנאספו העדויותבסיס  על

 פעולות כי פנים לשתי משתמע שאינו באופן להסיק ניתן, הארגון

"מובילות באופן שיטתי לריסוק החברה הפלסטינית  צה"ל

כי "בנורמות ו 14,וסיכול כל אפשרות לעצמאות פלסטינית"

איבדו  'חיי אדם'ו 'טוהר הנשק'ל ערכים כמו "הלחימה של צה

  15.מערכם"

  

                                                           
הוצאת שוברים  ,(כיבוש השטחיםלהלן: ) 2000-2010כיבוש השטחים: עדויות חיילים  13

. 5, עמ' 2010, שתיקה
http://www.shovrimshtika.org/Occupation_of_the_Territories_Heb.pdf  

 .14שם, עמ'  14
 .http://www.shovrimshtika.orgמתוך האתר הרשמי של ארגון שו"ש:  15

http://www.shovrimshtika.org/wp-content/uploads/2011/02/Occupation_of_the_Territories_Heb.pdf
http://www.shovrimshtika.org/wp-content/uploads/2011/02/Occupation_of_the_Territories_Heb.pdf
http://www.shovrimshtika.org/inside/tzuk-eitan-press/
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 ומטרות יותקווים לדמותו, פעילו – שתיקה שוברים

 חיילים שלושה ידי על 2004 בשנת הוקם'שוברים שתיקה'  ארגון

 קיים כי שחשו, שאול ויהודה חיות נעם, שרון אביחי: משוחררים

 "שיו בשטחי שירותם בזמן כחיילים תחושותיהם בין גדול פער

 למוסריות בנוגעבחברה האזרחית  והמידעעדר השיח יה ובין

 בשטחים אלו.  השליטה

 והן אדם כוח מבחינת הן, הארגון והתפתח התרחב השנים עם

 ,NGO Monitorהמחקר  מכוןשל  חות"דו פי על. תקציב מבחינת

עמד על קרוב לחמישה מיליון  2015-מחזור הפעילות של הארגון ב

מישויות ₪  11,665,707קיבל  "ששו, 2012-2016בין השנים ₪. 

, לפי הדו"חות השנתיים, 2012-2015נכון לשנים ומדיניות זרות, 

מסך כל התרומות  65%התרומות ממדינות זרות עמד על  שיעור

  16לארגון.

עם השנים  עבר הארגון של ההסברה פעילות יקרע, כן כמו

בהדרגה לחו"ל, כאשר כלל העדויות והחומרים מתורגמים 

 בעיקרלשפות זרות ומופצים בפרלמנטים של מדינות זרות, 

באירופה. נציגי הארגון מתארחים לרוב בפורומים וכנסים של 

מדינות וארגונים, כולל כאלו העוינים את ישראל. כך למשל 

אות בסקוטלנד, בין , נציג הארגון ביצע סבב הרצ2015באוקטובר 

 SNP (Scottish National-היתר לידידי פלסטין במפלגת ה

Party)  ולארגוןMAP (Medical Aid for Palestinians) ,

הראשון תומך בזכות השיבה ובקמפיין החרם, והאחרון היה 

, המנכ"לית לשעבר של 2015מעורב בתקרית אנטישמית. במאי 

                                                           
https://www.ngo-. 2017נובמבר , BtS ,NGO MONITOR)שוברים שתיקה ) 16

monitor.org.il/ngos/bts/ . 

https://www.ngo-monitor.org.il/ngos/bts/
https://www.ngo-monitor.org.il/ngos/bts/
https://www.ngo-monitor.org.il/ngos/bts/
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( GUE/NGLגות השמאל )הארגון, הופיעה בפני קואליציית מפל

באיחוד האירופי. קואליציה זו והחברים בה קוראים לחרם מלא 

על מדינת ישראל ואף נפגשו באופן אישי עם אחד ממובילי 

, הופיע אבנר גבריהו, 2013התנועה, עומר ברגותי. באוקטובר 

הוועדה לזכויות הבלתי מעורערות של -"ש, ב״תתשוחבר בארגון 

בה חברות גם איראן, מלזיה, עיראק,  הפלסטינים״ של האו״ם,

סוריה ופקיסטן יחד עם מדינות נוספות שלא מכירות במדינת 

 Openבאירוע עם  ש"שו, השתתף נציג 2013ישראל. בשנת 

Shuhada Street 2016הבהיר בשנת שארגון  ,בדרום אפריקה 

 17שנים עברו.ל בדומה, BDS-שהוא תומך ב

אותה מקיים הארגון בארץ בנוסף לאיסוף  העיקרית הפעילות

העדויות, היא קיום סיורים רבים בחברון עבור קבוצות מקומיות 

 ,כמו כן 18ועבור קבוצות מחו"ל של נציגי ארגונים ומדינות.

הארגון נכנס לבתי ספר מסוימים ומעביר בהם תכנים לתלמידים 

לאחרונה נאסרה בחוק פעילות הארגון  19ברוח מטרות הארגון.

  20בבתי הספר.

הפער שחווים חיילים  עקבהוקם  הארגון, "ששוראשי  לטענת

רבים "בין המציאות שפגשו בשטחים לבין האדישות והשתיקה 

לאור זאת רואה הארגון  21בחברה הישראלית לנוכח מציאות זו".

חיילים אלו כדי להביא את  "קולם של בהשמעת גדולה חשיבות

הארגון  אך 22שהיא יצרה".החברה הישראלית להכיר במציאות 

                                                           
 (. 16)לעיל הערה  NGO Monitorכלל הדוגמאות מובאות מתוך האתר  17
 . http://www.shovrimshtika.org/tours/2מתוך האתר הרשמי של ארגון שו"ש:  18
. 2016, דצמבר מאקו, שוב: "שוברים שתיקה" בביה"סעופר חדד, 19 

-q4_2016/Article-israel/education-https://www.mako.co.il/news
6dbcfc1038bc851004.htm  

 שם.  20
 . http://www.shovrimshtika.org/about/organizationמתוך האתר הרשמי של ארגון שו"ש:  21
 שם. 22

http://www.shovrimshtika.org/tours/2
https://www.mako.co.il/news-israel/education-q4_2016/Article-6dbcfc1038bc851004.htm
https://www.mako.co.il/news-israel/education-q4_2016/Article-6dbcfc1038bc851004.htm
http://www.shovrimshtika.org/about/organization
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אינו מסתפק אך ורק בהבאת הקולות "המושתקים" של 

, לוא קולותהעיקרית בהשמעת  תומטרהחיילים, אלא מצהיר על 

"להעלות את המודעות למציאות היום יומית בשטחים  והיא

הכבושים וליצור שיח ציבורי על המחיר המוסרי שבשליטה 

מנת להביא לסיום צבאית על אוכלוסייה אזרחית, זאת על 

דהיינו, הארגון מצהיר כי מטרתו היא פוליטית  23הכיבוש".

במובהק: יצירת שיח ציבורי שמטרתו נסיגת הכוחות הישראליים 

 ."שומשטחי י

 טענותב שינוי חל, במהלך השנים מתוך העדויות להלן שנראה כפי

מוסרית -לא התנהלותל הארגון טען בתחילה .ומטרותיו הארגון

 הנובעת, פלסטיניתה לאוכלוסייה ביחס ומפקדיו"ל צה חיילי של

עקב מציאות הכיבוש ארוכת  כחברהמוסרית שלנו  הידרדרותמ

 ועקרוניותיסודיות  לטענותהשנים, ובהמשך עבר הארגון 

של צה"ל כזרוע ממשלתית.  יתשיטתה מדיניותוהממוקדות ב

זה ניתן לראות גם בהצהרות הארגון בפתח המסמכים  מפנה

המביא עדויות  ,2009 משנת במסמךשבהם עוסק מחקרינו זה. 

מצהיר הארגון כי מטרתו הכללית היא לחשוף  ,יצוקה עופרתמ

 על להצביע פרטבאת המחיר המוסרי של הכיבוש, ובמסמך הזה 

 הישראלית החברה שליחי ממשיכים בו התלול המוסרי"המדרון 

לעומת זאת,  24."כולה הצבאית המערכת עם יחד להתדרדר

במוקד את עניין  הארגון שם כבר 2014-מ" איתן צוק"מ מסמךב

המדיניות: "אף על פי שבין העדויות אפשר למצוא תיאורים 

נקודתיים של התנהגות פסולה מצד החיילים בשטח, תמונה 

                                                           
 שם. 23
הוצאת שוברים (, עופרת יצוקה)להלן:  2009עזה  –" עופרת יצוקה"חיילים מספרים על מבצע  24

http://www.shovrimshtika.org/wp-. זמין ב: 6, עמ' 2009, יוני שתיקה
content/uploads/2011/02/Operation_Cast_Lead. 

http://www.shovrimshtika.org/wp-content/uploads/2011/02/Operation_Cast_Lead_Gaza_2009_Heb.pdf
http://www.shovrimshtika.org/wp-content/uploads/2011/02/Operation_Cast_Lead_Gaza_2009_Heb.pdf
http://www.shovrimshtika.org/wp-content/uploads/2011/02/Operation_Cast_Lead_Gaza_2009_Heb.pdf
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ת מדאיגה יותר נוגעת למדיניות המערכתית שהנחתה את פעילו

מה שמוביל להצפת  25,כוחות צה"ל בכל הדרגים והגזרות"

"שאלות קשות באשר לנורמות המוסריות המתוות את דרכו של 

-מכן, במסמך  כמו 26צה"ל בכלל ובמבצעים ברצועת עזה בפרט".

 אין, "שביו"ל צה מפעילות חיילים של עדויות המביא 2011

של חיילי צה"ל כמו שהוא מנסה  מוסרית להשחתה טוען הארגון

 השלטון"רשויות ולהצביע על דפוסי הפעילות של צה"ל 

 מדיניות פי על ופועלים, בלבד מהגנה כחורגים" הישראליות

 האופציה וסיכול הפלסטינית החברה ריסוק שמטרתה פוליטית

 27.פלסטינית לעצמאות

  

                                                           
 . 16, עמ' צוק איתן 25
 .21שם, עמ'  26
"ספר זה מתאר את עיקרי שיטות הפעולה של צה"ל, ואת מדיניותן של רשויות השלטון  27

הישראליות בשטחים בעשור האחרון. אמנם החיילים מתארים את חוויותיהם האישיות, אך 
מתוך מכלול העדויות המתפרסמות בספר נחשפים עיקרי מדיניותה של ישראל בשטחים". מתוך: 

 . כיבוש השטחים
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 מחקרית מתודולוגיה

, "ששועל מנת שהמדגם ייצג ככל הניתן את כלל העדויות של 

 ספר "כיבוש השטחים:עדויות, מחציתן נלקחו מה מאהבחרנו ב

שרוב העדויות בו עוסקות  28"2000-2010עדויות חיילים 

, ומחציתן משני מסמכים "שיובאירועים שהתרחשו באזור 

המכילים עדויות משני המבצעים הגדולים שהתקיימו ברצועת 

 30(.2014) "צוק איתן"ו 29(2009) "עופרת יצוקה": עזה

 הספר "כיבוש השטחים" מחולק לארבעה פרקים: 

 "סיכול" – הטלת אימה על האוכלוסייה הפלסטינית .1

 "הפרדה" – שליטה, נישול וסיפוח .2

 "מרקם חיים" –ניהול חיי האוכלוסייה הפלסטינית  .3

 "אכיפת חוק" –משטר כפול  .4

 עשרים דגמנו את, מבין הפרקים מהפרק הראשון, הרחב ביותר

עשר העדויות  נדגמוהעדויות הראשונות, ומשאר הפרקים 

הקיימות בספר  183עדויות מתוך  50ל וסך הכ :הראשונות

עופרת יצוקה מקובץ העדויות על  דגמנו(. באופן דומה, 27.3%)

. יש צוק איתןהעדויות הראשונות, וכך גם מהקובץ על  25את 

, לגמרי אקראיסדר העדויות הוא שניכר  יםבספרלציין כי מעיון 

על פיו מסודרות  מסוים מנחה היגיוןולא ניתן להצביע על 

. רמת החומרה( פי-על או תמטיכרונולוגי, גיאוגרפי, )העדויות 

חת העדויות הראשונות בכל קובץ או ילא נמנענו מלק ,לפיכך

                                                           
 .2010,שוברים שתיקה הוצאת וש השטחים,כיב להלן: 28

http://www.shovrimshtika.org/Occupation_of_the_Territories_Heb.pdf. 
. 2009וני , יהוצאת שוברים שתיקהעופרת יצוקה,  להלן: 29

content/uploads/2011/02/Operation_Cast_Lead-http://www.shovrimshtika.org/wp. 
. 2015, שוברים שתיקה הוצאת, צוק איתן להלן: 30

http://www.shovrimshtika.org/pdf/TzukEitan.pdf . 

http://www.shovrimshtika.org/wp-content/uploads/2011/02/Occupation_of_the_Territories_Heb.pdf
http://www.shovrimshtika.org/wp-content/uploads/2011/02/Occupation_of_the_Territories_Heb.pdf
http://www.shovrimshtika.org/wp-content/uploads/2011/02/Operation_Cast_Lead_Gaza_2009_Heb.pdf
http://www.shovrimshtika.org/wp-content/uploads/2011/02/Operation_Cast_Lead_Gaza_2009_Heb.pdf
http://www.shovrimshtika.org/pdf/TzukEitan.pdf
http://www.shovrimshtika.org/pdf/TzukEitan.pdf
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 מכלולנאמנה את  לייצג בכוחן יש כי ההנחהמתוך  זאת, פרק

 . העדויות

"ש מוסר הצהרות מתודולוגיות קצרות על אופן גביית שו ארגון

בקובץ "כיבוש  בפתח הקבצים שהוא מפרסם. העדויות שלו

השטחים" כותב הארגון כי "כל העדויות שמוציא הארגון לאור 

ובקובץ  31",פרסומן לפני ואומתו לשעבר חיילים ידי על בונג

הם מעידים כי "כל העדויות  העדויות מעופרת יצוקה

המתפרסמות על ידינו עוברות תחקיר קפדני הכולל בדיקה 

או עם ארכיונים של ארגוני ו/והצלבת העובדות עם עדים נוספים 

כן, מצהיר  כמו 32זכויות אדם אחרים הפועלים אף הם בשטח".

, ראייה עדויות הן העדויות כל כי מהמסמכיםהארגון בפתח אחד 

 33.אנונימי באופן אך העדים של הדיבור ןבלשו המתפרסמות

על פי  נודגמש העדויות אוסףלפלח את  בחרנובמחקר הבא  בשלב

מספר קריטריונים שונים, באופן שמאפשר לנו לקבל תמונה 

ולהסיק מסקנות מגוונות. כל קריטריון מהווה ככל האפשר רחבה 

למעשה אופן מסוים של שאלה שעמה ניגשנו לבחון את הנתונים, 

 המחקר באופן הבא:י סעיפבסיס השאלות הללו חילקנו את  ועל

 בעדות המובאת, באיזה היקף  זיהוי פרטיניתנו  האם

 (1ומאיזה סוג? )סעיף 

 כאשר זה  מיקומוו (2עדות )סעיף ב הנמסרהאירוע  זמן

 . (3)סעיף  מדווח

                                                           
: "העדויות עברו תהליך בחינה מדוקדק כדי צוק איתן. וכן בחוברת 4, עמ' כיבוש השטחים 31

 (.16, עמ' צוק איתןלהבטיח את אמיתותן" )
 .2, עמ' עופרת יצוקה 32
 , שם.בוש השטחיםכי 33
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  בו התרחש האירוע היה לחימה או  המתאר הצבאיהאם

  (4)סעיף  ביטחון שוטף?

 על פי האפשרויות הבאות: פגיעה בחיי אדם,  סיווג העדות

סיכון חיי אדם, פגיעה גופנית, פגיעה ברכוש, פגיעה בחופש 

)למשל כניסה  החיים תבשגרהתנועה/התעסוקה, פגיעה 

לבתים של בלתי מעורבים(, השפלה או הוראות פתיחה באש 

חריגות )כאשר העדות אינה כוללת תוצאות ספציפיות של 

באש(. חלק מהעדויות סווגו על פי יותר מאפשרות פתיחה 

 .(4)סעיף  אחת

  הקיימות בעיותהאם העדות ממחישה נו בדקלאחר מכן 

, וממילא בשיטת הפעולה הצבאית, או שהיא בפקודות עצמן

, של חיילים או מפקדים מפקודות הצבא חריגהמתארת 

 החורגים בפרטים אלא במערכת איננה הבעיה וממילא

 באופןמהעדויות לא ניתן היה להכריע  קטן. בחלק מכלליה

)סעיף  כן ברובן אך, מידע חוסרמפאת  לכאן או לכאןברור 

5). 

  או  ,מכוונת תהיהי שתוצאתו אירוע מתארתהאם העדות

 קטן? גם כאן בחלק שגגהבשנעשתה  בפעולה מדובר שמא

  .(5)סעיף  כןרובן באך מהעדויות לא ניתן היה לדעת, 

  המורכבת ביותר במחקר זה היא: האם קיים חשש השאלה

 לאור הניתן ככל זו בשאלה נדון ?דיני המלחמה למעבר על

 .(6)סעיף  העדויות

  לבדוק היא האם בעדויות  ביקשנוהשאלה האחרונה אותה

ההקשר הרשומות במסמכים השונים ישנו ניסיון להבין את 
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 , את הגורמים המבצעיים והמערכתיים,בו התרחש האירוע

 (.7)סעיף  ואת שיקול הדעת שהביא לאותן סיטואציות

תנו אודות יבין העדויות שנ נשווהבמהלך העבודה , בנוסף

 תנו אודות הפעילותיהפעילות הצבאית ביו"ש ובין העדויות שנ

על מנת להבחין בין  זאת .בעזה, על פי הפרמטרים לעיל

ם המאפיינים של פעילות צה"ל ביו"ש ובעזה, כפי שאלו מתוארי

 בעדויות. 
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 ממצאים

 מזהים פרטים .1

. שם בעילום נמסרות "ששושל  השונים במסמכיםהעדויות  כל

אמנם באתר הארגון מובאים קטעי וידאו עם עדויות של חיילים 

 אנו אותםעצמם, אך בפרסומים הכתובים,  את שחושפים

השטחים" הנוגע ברובו  ש"כיבו בקובץ. כך זה איןחוקרים, 

 נותן של היחידה שםהבאים:  הפרטים לקורא נמסריםליו"ש, 

'( וכו הנדסה, גבעתי)צנחנים,  ומעלה החטיבה ברמת לרוב, העדות

 האירוע מקום(; )נחשון, שלדג וכו' יחידה/  הגדוד ברמת ולעיתים

 השנה לבסוףו; וכדומהחברון/רמאללה / שכם  :העיר זהות לפי

 .מדויק, ללא תאריך עדותה נמסרת יהאודות התקרית אירעה בה

 תיונתונים אלו אמורים כביכול להגביר את אמינות העדו

 יםהאירוע אחר להתחקות מאד שקשה מכיוון אך, האנונימיות

 את להביןו לנסות כדי הזה הסוג מןבעזרת נתונים כלליים 

 עלובפ הנתונים, נוספות זוויות ולשמוע הכוללת הסיטואציה

 . מטרתם את ממשים אינם

כלל, מלבד  ספציפי ניתנות ללא מידע "יצוקה עופרת"מ העדויות

 בעדויות. עצמה העדות מתוךמהמקרים  בחלקמה שניתן להבין 

 בחלק: יש גיוון רב באשר למיקוד הנתונים "איתן צוק"מ

"כיבוש מ לעדויות הדומה באופןם שם היחידה מצוינימהעדויות 

 נתון, ""רחי" או "שריון"השטחים", אך ברבות מהעדויות נכתב 

. בנוסף, ברוב העדויות כפרט מזהה משמעות חסר כמעט שהינו

ן שם המקום, אך באופן לא ממוקד כגון "צפון הרצועה" או מצוי

עיירה לא גדולה  ,"בלח אל"דיר "העיר עזה". יוצאת דופן היא 

במרכז הרצועה בה פעלו בעיקר כוחות שריון, ומובאות ממנה לא 
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 חיילים כמה לדעת ניתן לא אך, דומות מאד באופיין מעט עדויות

מפורסמת לא פעם  "איתן צוק"ב ,כן כמו. העדויות את נתנו

נותן העדות, ככל הנראה על מנת להדגיש כי יש גם  של דרגתו

עם זאת, ייתכן למשל כי כל שלוש  .ן מוסרי העדויותביקצינים 

תנו למעשה על ידי יתנו על ידי 'סרן', נישנ בהן נכתבהעדויות 

מאחר ולא מפורסם שם המקום או כל נתון אחר אותו קצין, זאת 

למעט דרגתו של המעיד. ובכלל, ישנם קטעי עדויות שלא ניתן 

לדעת אם אינם משלימים ביחד מספר מצומצם יותר של עדויות 

אירועים מעטים שתוארו שוב ושוב  ,ארוכות, או לחילופין

בהקשר זה יש לציין כי  מזוויות שונות על ידי חיילים שונים.

 צוק"הן ארוכות יחסית ואלו מ "יצוקה עופרת"דויות ממבצע הע

קצרות מאד וחלקיות. אין לנו אלא לתהות על השינוי ועל  "איתן

 המניעים שהביאו לשינוי זה.

 של בקיומםגם אם אין אנו מפקפקים  ,התחתונה בשורה

של פרטים מזהים  שהיעדרם הרי ,עדויותב המתוארים האירועים

: ראשית, הוא לא מרכזיות סיבות משתיבעייתי  הוא לגביהן

מאפשר את היכולת לחקור ולהעמיק בבדיקת פרטי האירוע 

 כמותיתההנמסר בעדות, ושנית, הוא מגביל את יכולת ההערכה 

 .באמצעותן המתוארות התופעות היקף של וממילא העדויות של

 בעדות המתואר האירוע אירע מתי – זמן .2

 המדווחים בעדויות מוצגת פריסת האירועים 1 מס' גרףב

כפי שניתן  35.תםהתרחשו שנות"ש בלבד, על פי יומ 34,שדגמנו

שבכותרת המסמך "כיבוש השטחים" נכתב כי  אף על פי לראות,

                                                           
 כל הגרפים המובאים מציגים פילוחים אך ורק על בסיס העדויות שדגמנו לצורך המחקר. 34
העדויות מרצועת עזה לקוחות ברובן מהמבצעים עופרת יצוקה וצוק איתן שהתרחשו בשנים  35

 בהתאמה. 2014ו 2009
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רוב העדויות מתארות ש הרי ,2000-2010העדויות הן בין השנים 

, שנות 2002-2004 שניםה של הקצר טווחאירועים ב

העימות בין  והגיע לשיאאלו  יםשנב .יה'י'האינתיפאדה השנ

 1,100-למעלה מ נרצחו במהלכואשר ישראל לפלסטינים, 

תה גם י, הבולטת בגרף, הי2002. שנת 8,000-ישראלים ונפצעו כ

שנת השיא של האינתיפאדה, הן מצד כמות פיגועי הטרור 

תגובתו של צה"ל בניסיונו להכניע את  צמתוע והנפגעים, והן מצד

 ארגוני הטרור. 

במספר אירועי הטרור  תמשמעותי ירידה החלוהלאה  2005 שנתמ

כמות העדויות אותן אסף ארגון גם  פחתה, וכך בהתאמה במדינה

 שנאספו עדויות ששו"בידי  ותקיימילים בשטח. אמנם מחי "ששו

, אך ניכר כי מירב מאמציו של 2010 שנתמ מאוחריו"ש גם  גזרתמ

בעזה, בדגש על  פעילות צה"לל כבר בשנים הללו הארגון הופנו

 "צוק איתן"(, ו2009)יצוקה" עופרת : "שני המבצעים הגדולים

כי אחת הסיבות למעבר לעזה הוא מיעוט  העריךניתן ל (.2014)

 האירועים ביו"ש בשנים שאחרי האינתיפאדה השנייה.

 :1גרף מס' 
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 בעדות המתואר האירוע אירע היכן – מקום .3

חשובה גם היא.  גיאוגרפיתנה ימבח בחינת התפלגות העדויות

חילקנו את העדויות על פי החטיבות המרחביות בהן הן התרחשו, 

כאשר בכל חטיבה מרחבית ישנה לפחות עיר פלסטינית אחת 

)חברון בחטמ"ר יהודה,  מוקד של פעילות עבור צה"למהווה ה

כרם וג'נין במנשה, -שכם בחטמ"ר שומרון, רמאללה בבנימין, טול

 .ובית לחם בגוש עציון(קלקיליה באפרים, 

ה תשומת לב קיבל, חטיבת יהודה 2גרף מס' בפי שניתן לראות כ

מצד הארגון ביחס לאזורים אחרים. אין זה מפתיע, רבה יותר 

חברון  עירשהארגון מרכז חלק נכבד מפעילותו ב אם זוכרים

העדויות  מכלל 70%-כ של חטיבת יהודה. במרחבנמצאת ש

פקה יר העיר לבדה סאשלחברון, כ ותמתייחסבחטיבת יהודה 

 .אשר כל אחת מהחטיבות המרחביות( מ27%-יותר עדויות )כ

עדויות  קבצי שו"ש ארגוןזוהי גם העיר היחידה לה מקדיש 
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38.60% 

22.70% 

11.40% 

9.10% 

6.80% 
6.80% 

4.50% 

לפי )ש "האזור בו התקיימו התקריות בתוך יו
 (ר"חטמ

 יהודה

 שומרון

 בנימין

 לא ידוע

 מנשה

 אפרים

 גוש עציון

ומקיים בה סיורים באופן  36נפרדים ורציפים לאורך השנים,

  37.שוטף

 עבורמייצג  כמקרההעיר חברון  אתמשתדלים להציג  "שבשו

. כך כתב יהודה שאול, ממקימי הארגון כולו הישראליהכיבוש 

"חברון : 2015משנת  'וואלה'ומנהל קשרי החוץ, בטור דעה באתר 

היא מיקרוקוסמוס של מנגנון השליטה הצבאית בגדה המערבית 

כולה ואת השיעור שאנחנו לומדים בעיר אפשר וצריך ליישם על 

 את ומסווה יד כלאחר הנאמרת, זו טענה אך 38".המנגנון כולו

, היא מפוקפקת ומוטלת העדויות לאור הכרחית כמסקנה עצמה

 בסמיכות גרים בה היחידה היישוב נקודת היא חברוןבספק גדול. 

חיכוך גבוה בין שתי  שמייצרת עובדה, וערבים יהודים

 פעילות בתורם מחייביםה ,מהרגילרבה  מתיחותו האוכלוסיות

בחברון הינה אפוא  הסיטואציה "ל.צה של יותר אינטנסיבית

 האמנםזאת,  לאורמורכבת בהרבה מכל מקום אחר ביו"ש. 

להוות מקרה מייצג עבור שאר האזורים בהם שולט  חברון יכולה

משרתת  "ש להתמקד דווקא בעיר זושוצה"ל? בחירת ארגון 

 לא תמונה מציגה כך ידי על אך, מטרותיהםאמנם היטב את 

 "ש.ביו המציאות של מדויקת

 :2 גרף מס'

                                                           
שלושה מסמכים שונים של הארגון ממוקדים בעיר חברון, ומציגים עדויות בטווחי השנים  36

. זמין במאגר הפרסומים של הארגון: 2008-2010-ו 2005-2007, 2001-2004
licationshttp://www.shovrimshtika.org/testimonies/pub  

 .  http://www.shovrimshtika.org/tours/3מתוך האתר הרשמי של שו"ש:  37
. 2015, אוקטובר וואלה, אלימות מאז ומתמיד –דעה: חברון יהודה שאול, 38 

https://news.walla.co.il/item/2901926  

http://www.shovrimshtika.org/testimonies/publications
http://www.shovrimshtika.org/testimonies/publications
http://www.shovrimshtika.org/tours/3
https://news.walla.co.il/item/2901926
https://news.walla.co.il/item/2901926
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בשונה מהעדויות ביו"ש, בעדויות רבות מרצועת עזה אין דיווח 

על מיקום מדויק. רוב העדויות מ'עופרת יצוקה' אינן מדווחות על 

מקום כלל, ובעדויות בצוק איתן מדווח כי האירוע התרחש 

-ב"צפון רצועת עזה", או ב"עיר עזה". יוצאת דופן היא דיר אל

(, 17%נכבד מהעדויות ) בלח ממרכז הרצועה ממנה נלקח חלק

שריון( שתיאר את אותה מציאות  כנראה מאותו כוח )חרמ"ש +

  מכמה זוויות.

  וסוג האירוע ביטחון שוטף/  לחימה: אופי האירוע .4

אירועים ל ותמתייחסהעדויות ביו"ש  של (88.6%) מכריעה ןרוב

 בנשק שימוש ללא, שהתרחשו במהלך פעילות של ביטחון שוטף

שגרת מחסום, בדיקת חשודים, כניסה לבתים, מיפוי בתים  :חם

כשיורדים לפרטים בנוגע לאופי האירוע ניתן לראות . בזה יוצאוכ

( כי העדויות השכיחות ביותר, בפער גדול, עוסקות 3)גרף מס' 

-)כ בסיטואציות שונות םבענייני חופש תנועה/תעסוקה ומניעת

לאחר סיווג זה נמצאים בפער גדול הסיווגים  .(מהעדויות 43%

, 16%-כ :(אלימות כלפי עציר :)לדוגמה הבאים: פגיעה גופנית

-כ :, פגיעה ברכוש11%-כ :('נוהל שכן' :)לדוגמה סיכון חיי אדם

 לבניתוך הפרעה  מיפוי בתים :דוגמה)ל החיים תבשגר, פגיעה 9%

, 7%-כ :, פגיעה בחיי אדם9%-כ :(בהם המתגוררים המשפחה

)שלא הביאו לאחת  חריגותוהוראות פתיחה באש  7%-כ :השפלה

  39.2%-כ :(מהתוצאות הקודמות דווקא

                                                           
 יש לציין כי ישנן עדויות שסווגו ליותר מאופציה אחת, ולכן סך האחוזים בגרף עולה על מאה. 39
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 ש"יו –סיווג האירוע 

 שיעור מתוך סך העדויות

 :3גרף מס' 

, לאור העובדה כי (4)גרף מס'  בעזה סיווג העדויות שונה לחלוטין

של האירועים התרחש במהלך לחימה ולא ( 98%)מכריע הרוב ה

 בחופש התנועה/גיעה הסיווג של 'פבמסגרת ביטחון שוטף. 

, (2%-)כ התעסוקה' הדומיננטי ביו"ש נעלם כמעט לחלוטין

 של 'פגיעה ברכוש' יםבראש הרשימה הסיווג יםובמקומו מופיע

 ,"שמיו בשונה, בנוסף 40.(34%-)כ ו'הוראות פתיחה באש' (41%-)כ

בעזה לא נמצאו עדויות תחת הקטגוריות 'פגיעה גופנית', 'פגיעה 

"ש, ליו שבניגוד מכך כתוצאה'השפלה', -ו' החיים תבשגר

 .למדי נדיר היה לתושבים החיילים בין המגע בעזה במבצעים

 בעדויות רק שמופיעה'עדויות אווירה',  היאקטגוריה נוספת 

 בין או הלוחמים בין מיליטנטי שיח של תיאורים כוללתו מעזה

מפגשים עם נציגי הרבנות הראשית  ,ללוחמים המפקדים

                                                           
הסיווג של 'הוראות פתיחה באש' כולל עדויות בהן מתואר כי ההוראות רק נתנו לחיילים )ולא  40

לצד עדויות בהן ההוראות יושמו בפעילות  מעט פעמים לא יושמו, או השתנו תוך כדי הפעילות(,
 אך לא מתוארת כל תוצאה ברורה שנגרמה בעקבות הירי.
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פגיעה  
 ברכוש

הוראות  
פתיחה  

 באש

פגיעה  
 בחיי אדם

סיכון חיי   אווירה
 אדם

פגיעה  
בחופש  
/ התנועה 

 התעסוקה

 עזה –סיווג האירוע 

 שיעור מתוך סך העדויות

 41,של פרשנות דתית ופוליטית" ממד" ,לדברי הארגון ,המכניסים

  .וכדומה

 :4גרף מס' 

 

 טוען ,"ששו של מטרותיו את המציג ובחלק מבואב שהראינו כפי

כי על סמך העדויות שהוא מציג בפרסומיו השונים ניתן  הארגון

 תלהידרדרואותנו  מובילהלהסיק כי שליטת צה"ל ביו"ש 

מוסרית, המתבטאת בזילות ערכם של חיי אדם וזכויותיו 

ביו"ש  השוטף חוןטיהב מפעילות העדויות השוואתהטבעיות. אך 

דווקא ללמד אותנו שיעור אחר  יכולהמהלחימה בעזה  לעדויות

אותו שילמה האוכלוסייה האזרחית  המחירוהפוך לגמרי: 

גבוה בהרבה ביחס  ,2005 שנתב גונס"ל צה ממנה, עזה ברצועת

 התנועה בחופש הייתהליו"ש. אם ביו"ש הפגיעה העיקרית 

 וכל בתיהן את איבדו רבות משפחות שבעזה הרי, והתעסוקה

 בנוי לשטח"ל צה מכניסת כתוצאה נפצעו או נהרגו ורבים, רכושן

 הרגיעה .בתגובה לירי טילים מצד ארגוני הטרור בשליטתו שלא

                                                           
 .5, עמ' עופרת יצוקה 41
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 מכך כנגזרת העדויות והתמעטות, שנים באותן ש"ביו היחסית

 שבין הפער את יותר מחריפות רקלעיל,  2כפי שהראינו בסעיף 

 .ערוך לאין הגבוה הפלישה מחיר ובין השליטה מחיר

המערכת הצבאית או העשבים השוטים הביקורת:  מושא .5
 שבה?

ל וכלמשניהם נוגעים לו ,לזה זהשני הגרפים הבאים קשורים 

האם היא:  שבחנו הראשונה. השאלה ביו"ש ובעזה – העדויות

תה מכוונת ומחושבת, או יהי הפעולה בוהעדות מתארת אירוע 

: היא השנייה השאלהושמא מדובר בפעולה שנעשתה בשגגה? 

האם העדות משקפת בעיה לכאורה בפקודות עצמן או בחריגה 

לא בכל העדויות ניתן היה להשיב על שתי של חיילים מהפקודות? 

 מדוברמן העדויות ניתן לדעת אם  80%-ב ברובן כן., אך השאלות

 העדות האם לדעת ניתן מהן 72%-וב, בכוונה שנעשתה בפעולה

 הסיווגים שני: נדגיש .מהן בחריגה או בפקודות בעיה משקפת

 יכול חמור אירוע, שכן האירוע חומרת לעניין נוגעים אינם

 .הפרתה תוך או לפקודה בכפוף, בטעות או במכוון להיעשות

חד העדויות על בסיס שאלות אלו היא  מפילוחהתוצאה 

תקרית שאירעה  ותמכריע של העדויות מתארה ןמשמעית: רוב

העדויות  ניכוי לאחר) מהעדויות 73%בכוונה ובהתאם לפקודות. 

מתארות תקרית , (מהעדויות 91%-ב מדובר בהן לא ניתן לדעת

וי אלו כבני 91%-וב)מהעדויות  63%-בכן,  כמו. שנעשתה בכוונה

מעט  כלומר,בהתאם לפקודות. התקרית שלא ניתן לדעת( נעשתה 

עוסקות באירועים בהן אחת מיחידות הצבא או  יחסית עדויות

ניין בה מלכתחילה עלתוצאה שלא היה  מוהחיילים גרמאחד 

כמו למשל ירי באדם בלתי מעורב בלחימה מתוך לחץ או )
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73% 

7% 

20% 

 ?האם אירע בטעות או בכוונה

 בכוונה

 בטעות

 לא ניתן לדעת

ה סוררת או חייל מעט מאד עדויות מתארות יחיד כןו(. הפתעה

)לאחר  , כגון שימוש בנוהל שכןסורר שפעלו בניגוד להנחיות

  ., או הפעלת אלימות כלפי עצורים(2005-שנאסר ב

 :5גרף מס' 

 :6גרף מס' 

עיקר ש ,היא אלו נתונים תוךמ עולהה מרכזיתה המסקנה

 של שיטתיההפעולה  דפוס כלפי מכוונת "ששושל  הביקורת

 של יכולתו חוסר כלפי ופחות היומיומית הבלחימה ובשגר הצבא

. ולהפחיתם חריגים אירועים של בתוצאותיהם לשלוט הצבא

של חיילים  המוסרית רמתםב פחותביקורתם מתמקדת 

, כפי שנטען לא פעם, במציאות בלתי נמצאיםהספציפיים, 

אפשרית שמשחיתה אותם וגורמת להם לבצע פשעים כנגד 

 המערכתכלפי  אם כן יתמופנ הביקורת עיקר האוכלוסייה.

 שאינן לסיטואציות החיילים את המוביליםהצבאית על מפקדיה 

תואמת  זו מסקנה .הלחימה מוסר עקרונות עם אחד בקנה ותעול

במסמכים  :לעיל שהראינו כפי, ובפרסומי הארגון הצהרות את
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המוקדמים יותר, כמו המסמך של עופרת יצוקה, מצהיר הארגון 

 נותמאהמוסרית שגובה  דרדרותיהה על מצביעותכי מסקנותיו 

 צוק" השליטה בשטחי יו"ש. אך במסמכים המאוחרים יותר, כמו

 אחריםו"כיבוש השטחים", משמיע הארגון כבר קולות  "איתן

שעיקרם ביקורת על המדיניות השיטתית של צה"ל, החוטאת 

 . והצדקביסודה לערכי המוסר 

ספק באופן הסקת  מטילההנתונים  בחינה מעמיקה של אולם,

ששתי השאלות  פי על אף"ש. שוהמסקנות ובביקורת של ארגון 

בסעיף זה דומות ופילוח תשובותיהן דומה, ישנו הבדל  ששאלנו

כאשר בוחנים את יו"ש ועזה בנפרד, מתגלה  חשוב לעמוד עליו:ש

העדויות החריגות במדגם, בהן התקרית המתוארת בעדות  כל כי

כמעט כל העדויות  ,מרצועת עזה, ומנגדאירעה בטעות, לקוחות 

במדגם בהן נעשתה חריגה מפקודות הצבא מתייחסות 

הפערים הגדולים הללו בין זה(. מלבד אחת שאירעה בע) ליו"ש

שתי הזירות מערערים על מסקנות שו"ש בדבר שחיתות מוסרית 

כללית של המערכת הצבאית ומדיניות מכוונת של זילות בחיי 

בין  ילוח חושף הבדלים הנובעים מחלוקהאדם. זאת משום שהפ

 השוטף חוןטיהב .טחון שוטף למתאר של לחימהימתאר של ב

יומי עם האוכלוסייה הפלסטינית -ביו"ש מאופיין בחיכוך יום

עלולה , לעיתיםבנקודות מסוימות, והשגרה הסיזיפית והשוחקת 

לגרום לחיילים או ליחידות לפעול בניגוד לפקודות ולנקוט 

קבצי העדויות  קריאתמ, אמנםבאלימות או בחוסר פרופורציות. 

ניתן להשתכנע שחריגות אלו מתרחשות לעיתים קרובות,  לא גם

האתגר של שמירה על המשמעת קשה יותר  וכה כה ביןאך 

ש צפויות בבט"ש ביחס ללחימה. לעומת זאת, טעויות אנו
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להתרחש יותר במתאר לחימתי בו האיומים גדולים יותר ולפיכך 

הוראות הפתיחה באש מקלות יותר, וישנו שימוש בחימוש רב על 

  פני אזורים רבים בהם עלולים להימצא גם בלתי מעורבים.

 תבטלמתקבלת תמונה המ הנתונים של זו תדקמדוק בחינה מתוך

, שכןעל התנהלות לא מוסרית כללית של צה"ל.  "ששואת טענת 

האירועים אכן תואם את תוואי הלחימה: אילו  אופיכאמור, 

 היה ניתן בעזה דווקארחשים תמ היוהרבה אירועים מכוונים 

 וכן, בלחימה מוסרי לא באופן בשיטתיות פועל"ל צה שאכן לומר

 לותהתנה כי לומר היה ניתן"ש ביו בשגגה אירועים הרבה היו אם

 אך. אדם לזכויות רגישה ואינה רשלנית היא בשגרה"ל צה

 ההתנהלות: הדעת על יותר תקבלתמ התמונה העולה מן הנתונים

אך טבעי שיהיו חיילים  ,רשלנית אינה"ש ביו"ל צה של השגרתית

 אלו מקרים כי לקוות יש, כמובן. יפרו את החוקים לעתיםש

זו  כמו. כמו כן, טבעי שבלחימה קשה ביד ויטופלו יתמעטו

 ולכן, יותר מקלותהוראות פתיחה באש  ינההיתשברצועת עזה 

 מוטלתכי  על כך חולק אין, זאתועם כל . אנוש טעויות גם יהיו

 בהם לטפל ואף, כאלו אירועים מראשעלינו חובה מוסרית למנוע 

 .מעשה לאחר

 בין התאמה בחוסר, ניתן להבחין לעיל כפי שהוסבראם כן, 

 אותן, בפרסומים המופיעות המסקנות לבין העדויות מתוך העולה

"ל. דבר צה של המוסרית הפעילות בעניין הארגון דוברי מסיקים

'נדות פוליטיות של ואג מוטיבציותמרמז על התערבותן של  זה

 הארגון בניתוח ופרשנות העדויות ועל כן מחליש את טענותיו.
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 ?פלסטיניםה כנגד מלחמה פשעי ביצע"ל צה האם .6

על מבצע צוק איתן, כתב  "ששוקריאת הדו"ח של  בעקבות

 אייל גרוס: ' פרופהמשפטן 

אם עד כה זעקו לשמים מספר ההרוגים האזרחים בעזה 

והתמונות של ההרס שהשאיר שם צה"ל, הרי העדויות 

המצמררות שמופיעות בדו"ח משלימות את התמונה 

עדויות  [...] מבחינת התנהגות החיילים והפקודות שקיבלו

מטרידות אלה מעידות על סטייה חמורה, לכאורה, 

מהעדויות  [...] מהעיקרון הבסיסי של דיני הלחימה

  42.מצטיירת הפרה, לכאורה, של כללים אלה

פי העדויות שנאספו בידי  עלמנת להידרש כראוי לשאלה האם  על

 רחבה יריעה בפריסת צורך ישנו ,מלחמה פשעי ביצע"ל צה "ששו

 הגדרתברורה:  הנושאמורכבות  43.כאן לפרוס שנוכל מכפי יותר

נתון לפרשנות. ה עניין היאמקרים או מעשים כ"פשעי מלחמה" 

פשע  וביןבין פעולה תקנית  המפרידאין קו אדום חד משמעי 

אפור בו צריך לשאול שאלות כגון:  רחבמלחמה, אלא ישנו מ

וההרס מצדיקה את הפעולה בלחימה  הלגיטימיתהאם המטרה 

האגבי הנלווה אליה? האם ניתן היה למנוע פגיעה בבלתי 

 ללא עלות גבוהה כזו, פיתות פעולה חלפשרומעורבים לו נבחרה א

במסגרת ניתוח אשר שאלות אלו  ?בחיי אדם שלא פוגעת במשימה

קטעי עדויות מצומצמים אין את האפשרות לבחון כראוי. עם 

העדות, קיים חשש  זאת, החמרנו על עצמנו ושאלנו האם, לאור

                                                           
 ,"פרשנות: דוח שוברים שתיקה מביא עדויות להפרה חמורה של דיני הלחימה"אייל גרוס,  42

 . https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2628235 .2015, מאי הארץ
דוח ועדת החקירה של מועצת זכויות האדם ביחס להרחבה בנושא זה: פנינה שרביט ברוך,  43

 http://www.inss.org.il/he/wp-.2016בר ספטמ, INSS, למבצע 'צוק איתן': ניתוח ביקורתי
content/uploads/sites/2/systemfiles/memo160.pdf 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2628235
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גם מקרים שנמצאים  כללנו ,מלחמה, כלומרהדיני  של להפרה

  .מלחמה פשעי ספק של הקטגוריה תחתבאזור ה"אפור" 

לסוגיית ההפגזות בעזה, שרלוונטית  להתייחס נבקשכן,  לפני

לשני המבצעים הגדולים, ושעיקר הטענות בזירה הבינלאומית על 

חמאס בעצמו דרש  44.בהביצוע פשעי מלחמה מצד צה"ל נתלו 

 שען עלואף נ 45להעמיד את ישראל לדין בעוון פשעי מלחמה

 46על מנת להצדיק את דרישתו. "ששועדויות 

 באזורים בלחימה ובעיקר, לחימה בכל הקיים הבסיסי המתח

 אלו של זכויותיהם ובין הלחימה תכלית בין היא, אזרחיים

 של לכניעתו"להביא  היא הלחימה תכלית. בה לוחמים שאינם

 47."אדם חיי ואבדן, כסף, זמן של האפשרי במינימום האויב

יהוו מטרה של  מעורבים בלתי שאזרחיםמנגד, ברור כי אסור 

 חמיםפעילות צבאית, אך לא פעם הם נמצאים בקרבת הלו

 משתמשעזה  ברצועתאנו גם יודעים כי החמאס  .כך בשל ונפגעים

באזרחים, כולל נשים וטף, לטובת מגנים אנושיים, כמו גם 

במסגדים, בתי חולים, בתי ספר ושאר מתקנים אזרחיים על מנת 

 יוצר זה מתח"ל. צה לחימתלפגוע בלגיטימציה הבינלאומית של 

הכנסת חיילים  ובין מרחוק אש הפעלת בין הצבאית הדילמה את

לעומק השטח. אמנם חידושים טכנולוגיים בתחומי האש 

                                                           
מתוך דיווח על בדיקת פשעי מלחמה באו"ם בעקבות תקיפת בנייני מגורים אזרחיים בעזה.  44

https://www.wsj.com/articles  
-تدعو-حماس/felesteen" :http://felesteen.ps/details/news/138662"ראו דיווח באתר  45

 . html.االحتالل-قادة-محاكمة-في-لإلسراع
לאחר פרסום מסקנות דו"ח ועדת החקירה של מועצת זכויות האדם על מבצע צוק איתן בעזה,  46

ארגון הטרור חמאס פרסם הודעה לעיתונות בה נטען כי "דו"ח האו"ם מתעלם מההודאות 
כן מהצהרותיהם המפורשות על פשעי קצינים וחיילים ישראליים שנעשו בזמן ואחרי התוקפנות, ו

כי קיבלו הוראות ישירות לפגוע באזרחים. חיילים רבים המסונפים לארגון הישראלי 'שוברים 
reflection-s-http://hamas.ps/en/post/82/hamas-שתיקה', אישרו פקודות ישראליות כאלו" . 

aggression-gaza-2014-the-on-inquiry-of-commission-independent-the-of-report-the-on  
47 M. Greenspan, The Modern Law of Land Warfare, Berkeley, 1959, pp. 313-314. 

https://www.wsj.com/articles/u-n-both-israel-and-palestinian-groups-may-have-committed-war-crimes-1434973611
https://www.wsj.com/articles/u-n-both-israel-and-palestinian-groups-may-have-committed-war-crimes-1434973611
http://felesteen.ps/details/news/138662/حماس-تدعو-للإسراع-في-محاكمة-قادة-الاحتلال.html
http://felesteen.ps/details/news/138662/حماس-تدعو-للإسراع-في-محاكمة-قادة-الاحتلال.html
http://hamas.ps/en/post/82/hamas-s-reflection-on-the-report-of-the-independent-commission-of-inquiry-on-the-2014-gaza-aggression
http://hamas.ps/en/post/82/hamas-s-reflection-on-the-report-of-the-independent-commission-of-inquiry-on-the-2014-gaza-aggression
http://hamas.ps/en/post/82/hamas-s-reflection-on-the-report-of-the-independent-commission-of-inquiry-on-the-2014-gaza-aggression
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והמודיעין מאפשרים לפגוע מרחוק באופן כירורגי יותר ויותר, אך 

 בבלתי פגיעה לחלוטין למנועאמצעים אלה לא יכולים  גם

מידת זהירות על החיילים לנקוט, ועד  איזו ,כן אם. מעורבים

על מנת לצמצם פגיעה באלו  לוחמיו את לסכן הצבא חייבכמה 

 שאינם מעורבים? אין בדיני המלחמה התייחסות ברורה לכך.

מציין  ,בספרו "מלחמות צודקות ולא צודקות" 48,וולצר מייקל

 ןכשרות את לבדוק נכון באמצעותם אשררשימה של כללים 

 :תוצבאי פעולות של המוסרית

)הריגת  רעות יהיו שתוצאותיו שסביר מעשה לעשות מותר
 :הבאים הכללים ארבעת שמתקיימים בתנאי(, לוחמים לא

 כלומר, רע אינו מקום מכל או, כשלעצמו טוב המעשה .1
 .לגיטימי לחימה כמעשה, צרכינו את משרת הוא

 השחתת – מוסרית מבחינה קבילה הישירה התוצאה .2
 .אויב חיילי הריגת או, לדוגמה, צבאית אספקה

 חותר הוא כלומר, טובה היא המעשה מבצע של כוונתו .3
 אחת אינה הרעה התוצאה. הקבילה לתוצאה ורק אך

 מודע ובהיותו, למטרותיו אמצעי היא אין גם, ממטרותיו
 ומקבל, לצמצמו דרכים מחפש הוא, במעשהו הכרוך לרע
 .המחיר את לשלם עליו

 גרימת על לפצות דיה טובה היא הטובה התוצאה .4
 49.הרעה התוצאה

 תחילה אותן למקם בקשנ"ש, שושניגש לבחינת העדויות של  לפני

 בניגוד. "לצה של האש ניהול מדיניות של יותר רחבה תמונה בתוך

 במבצע"ל צה התנהלות על"ם האו"ח דו שמתח החריפה לביקורת

                                                           
פילוסוף יהודי אמריקני העוסק בתחומים רבים: אתיקה ומוסר בימי שלום ובימי מלחמה, צדק  48

חברתי, לאומיות, סובלנות ונושאים שונים הכרוכים בנושאים אלו. תפיסתו של וולצר, מחשובי 
 ההוגים בעניין מוסר הלחימה בדורנו, מקובלת כיום בצה"ל ובצבאות רבים אחרים.

 .183תשמ"ד, עמ'  עם עובד,, ת צודקות ושאינן צודקותמלחמומיכאל וולצר,  49
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"ח שפורסם דו 50,מלחמה בפשעי האשמה שכללה" איתן"צוק 

 גיעה High Level Military Group (HLMG) 51ארגוןמטעם 

 של הלחימה נורמות כי קבעהדו"ח  .למסקנות שונות בתכלית

עמדו בסטנדרטים של אתיקה בזמן  "צוק איתן" במבצע"ל צה

לכך,  בנוסף 52.לחימה ובמקרים מסוימים אף התעלו עליהם

 The Jewish Institute for Nationalהארגון שפרסם מסמך

Security of America (JINSA) על ליקויים צביעה, 2015 ביוני 

 ישראל של התנהלותה הערכתיסודיים בדו"ח האו"ם ביחס ל

 בהתחשב פעולתו אופן על"ל צה את בחשיו ,"איתן"צוק  במבצע

 מדיניות 53.היברידית ללוחמה האופייניות המורכבות בנסיבות

אחת  לאנופלת  היאנטען כי  הלגבי, רצועהב המבצעים שניב הירי

 מעשים, כללה לא מעט "מלחמה יפשע" של הקטגוריה תחת

 יש ,מכך היתר. מעורבים בבלתי פגיעהה צמצוםשתכליתם 

 מקובלל ביחס זהירות משנה נקטהצה"ל  מדיניותש אףאומרים 

 האלו המעשים בין .לעולם מסביב דומות במלחמות נהוגלו

 ללחימה המיועד בשטח שפוזרו כרוזים :הבאים הצעדים כלולים

הזהירו מפני תקיפה  וכן הודעות קוליות בטלפונים הביתיים

של  הגדול שרובם קריאה) וקראו לאזרחים לצאת מהשכונה

פעמים רבות לפני הפצצת  ,כן כמו. (לה נשמעאכן  אזרחי עזה

"הקש  המכונה בפעולה קטנהפצצת התרעה  "לצה שיגרמבנה 

                                                           
 :לפירוט ראו 50

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16119.  
אמריקאים ואירופאים מנאט"ו אשר הוקם במטרה לתת מכון מחקר המופעל על ידי גנרלים  51

 , כפי שמוסבר באתר הרשמי של הארגון:21-מענה משפטי מקצועי לאתגרי הלחימה של המאה ה
 group.org/about.html-military-level-http://www.high   

 : 70-72ראו מסקנותיו של הדו"ח, עמ'  52
-gaza-2014-assessment-group.org/pdf/hlmg-military-level-http://www.high

conflict.pdf 
53 Geoffrey Corn, Analysis of the U.N. Report on the 2014 Gaza Conflict: The 
Distorting Effects of Flawed Foundations, JINSA, June 2015.  
http://www.jinsa.org/files/AnalysisOfTheU.N.Report_ProfCorn.pdf  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16119
http://www.high-level-military-group.org/about.html
http://www.high-level-military-group.org/pdf/hlmg-assessment-2014-gaza-conflict.pdf
http://www.high-level-military-group.org/pdf/hlmg-assessment-2014-gaza-conflict.pdf
http://www.jinsa.org/files/AnalysisOfTheU.N.Report_ProfCorn.pdf
http://www.jinsa.org/files/AnalysisOfTheU.N.Report_ProfCorn.pdf
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לתושבים לפנות מיד את בתיהם ירי פגז קטן שאמור לסמן " )בגג

פגשו חיילי צה"ל את  בהןש נדירותהובפעמים  54(,לפני הפצצה

 אף על, אויב לוחמי כאל אליהם התייחסו לא הם עזה תושבי

 ציוו אלא, הרבות ההתרעות לאחר הלחימה בשדה שנשארו

  .הקרב התחולל לא בהן שכונות אל מהשכונה להתפנות עליהם

כי לפעולות אלו ישנו מחיר מבצעי לא פשוט  ,בנוסף, להבין חשוב

בשל אבדן האפשרות להפתיע את האויב שמצדו יכול להיערך 

, כן כמוההתרעה.  תנהילקראת כניסת צה"ל לשכונות לגביהן נ

 כוחות נגד בנוי בשטח ללחימה סדיר צבא של כניסה כי ספק אין

, מסיבי אש בכוח שימוש ללא, למחצה סדירים או סדירים בלתי

 המשחקת לידי האויב.  תאפשרי הבלתי גבול על משימה היא

 צדקת את בוחנים כאשר לעמוד חשוב עליהן נוספות נקודות ישנן

שטח בנוי, כגון: האם אוכלוסיית המקום נתונה  של והפצצת

 לאוכלוסייה ניתן האם? בשבי הארגון הלוחם או שמא תומכת בו

גם לאחר  האם? מהאזור להתפנות מנת על הדרוש הזמן

 לגבי אינדיקציה ישנה כאשר זהירות ננקטת הלחימהשמתחילה 

 בוחנים כאשר? הלחימה באזור מעורבים בלתי אזרחים מצאותיה

 במקומות דומים לחימה למתארי בעזה הלחימה את ומשווים

 פעל"ל צה כי דומה 55,בווייטנאם הלחימה כגון, בעולם אחרים

פגיעה בבלתי  ועלמנ מנת על האמצעים בכל ונקט יתרה בזהירות

 מעורבים. 

                                                           
שמשרד הפנים בעזה פרסם הודעה נגד נוהל "הקש בגג" של צה"ל: "אנו קוראים  זאת על אף 54

לאזרחים שלא לשתף פעולה עם ההודעות האלה ולא לעזוב את הבתים ולהתנהל בצורה שקטה" 
(Ynet ,10.07.14.) 

 : "כללי ההתערבות הקרבית של האמריקנים בווייטנאם".223, עמ' מלחמותראו וולצר,  55
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לא ברור האם ועל אלו "ש. שונשוב לטענות ארגון  כעת

 הפרותקריטריונים הסתמכו שוברים שתיקה בקבעם שבוצעו 

ודומה שאת ההתייחסות לאמצעי  ,אדם זכויות של בוטות

הזהירות בהם נקט צה"ל, כאמצעים שמומחי ביטחון ובכללם 

ראשי  לשעבר, נויימןוקלאוס  דנאטלורד ריצ'ארד  גנרלים כמו

שוברים  56,המטה הכללי של צבאות בריטניה וגרמניה )בהתאמה(

עדות אחת  אין הארגון עדויות כלבשתיקה מצאו כלא רלוונטיים. 

 כזו או, בבלתי מעורבים לפגיעה מכוונת שאיפההמלמדת על 

ו נמנש הכללים בארבעת עומדת אינהיסוד סביר להניח כי  ישנוש

 "ששוהעדויות והפרסומים השונים של  מקריאת. לעיל

כזו  אהי בעיניהם מוסרית לחימהשבתקשורת, משתמע כביכול 

 המזוהה קונקרטי לאיום כתגובה נורים פגז וכל כדור כל בהש

 בלתי שיפגעו סיכוי כל של מראש שלילה תוך, בוודאות

של  מקובלת נורמה באף מעוגנתאינה  כזודרישה  57.מעורבים

 ומלמדת על חוסר הבנה של תורת הקרב וההכרעה. ,לחימה

של הארגון לעיתונות לאחר פרסומי עדויות מבצע צוק  הודעהה

 של האש הפעלת מדיניות את לצבוע עז רצון על מלמדתאיתן 

 :מלחמה פשעי של בצבעים"ל צה

מהעדויות נחשפה תמונה קשה הנוגעת למדיניות הלחימה 

בין היתר, על מדיניות ל במבצע. העדויות הצביעו, ה"של צ

ירי חסרת הבחנה שהובילה לפגיעה ולהרג של מאות 

אזרחים חפים מפשע; העברת מידע מוטעה לכוחות הקרקע 

                                                           
 . group.org-military-level-http://www.highלביוגרפיות של חברים נוספים בארגון ראו:  56
"שוברים שתיקה" לשעבר, את נוהל "הקש בגג" בפני , מנכ"לית ארגון תיארה דנה גולןכך למשל  57

(, כאשר טענה כי צה"ל אינו מוודא שכל האנשים שאמורים להיות 2015הפרלמנט האירופי )יוני 
 בבית אכן יוצאים לאחר פצצת ההתרעה.

http://www.high-level-military-group.org/biographies.html
https://www.youtube.com/watch?v=kIRVZ7xtVDk
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על כך שהפעילות מתבצעת באזורים ריקים מאזרחים, בעוד 

שבפועל נותרו בהם אזרחים חפים מפשע; הוראות פתיחה 

 באש חסרות תקדים במתירנות ובקלות שלהן; וירי של

אלפי פגזי ארטילריה שאינם מדויקים אל עבר שכונות 

  58מגורים.

זו מסתמכת על השערות בלבד, משום שאף לא עדות אחת  הודעה

מצליחה להראות קשר בין מדיניות הירי ובין "הרג של מאות 

אזרחים חפים מפשע". בעדויות מעטות אף מזכירים החיילים כי 

 בכל מהלך המבצע לא נתקלו בתושבי עזה: 

  : בתקופה שהייתם שם ראיתם פלסטיני חמוש?שאלה

: כלום, אני לא ראיתי בן אדם חי. חוץ מהחבר'ה תשובה

  59שאיתי במחלקה וקצת שריונרים.

"ש אינו מנתח באלו פעולות של צה"ל נהרגו האזרחים שו ארגון

הבלתי מעורבים. ייתכן שנהרגו בחיסולים ממוקדים של מחבלים 

אש למקורות ירי בהם היו מצויים ומשגרי רקטות, או בהשבת 

אזרחים, או בניסיון למנוע חטיפת חיילים באירועי המשבר 

'עיה והן ברפיח בניסיון החטיפה של הדר סגב, הן בקרב בלחימה

. אין ספק שגם בהפגזות נהרגו אזרחים שלא שעו לאזהרות גולדין

את המידע לגבי שיעור ההרוגים  "ששוהצבא, אך אין בידי 

 יש להם אך הם אינם משתפים בו. ,בהפגזות אלו, או לחילופין

 "ש לא הצליחו להביא עדויות של פגיעה מכוונת בחפים מפשעשו

 בהן( 2,3,8,13,17,22) רבות עדויות ישנן, לפיכך. במבצע צוק איתן

 מתחשבות שלא מאד מקלות באש פתיחה הוראות מתן מתואר

                                                           
 .press-http://www.shovrimshtika.org/inside/tzukמתוך האתר הרשמי של ארגון שו"ש:  58
 .24-24, עמ' צוק איתן 59

http://www.shovrimshtika.org/inside/tzuk-press
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 מומשו אלו הוראות בהן עדויות מצאנו לא אך, כלל מפשע בחפים

 מעורבים בלתי אזרחים עם מפגש מתואר בהן בעדויות. בפועל

שאין פגיעה בהם אלא פינוי או הבהרה שהם  ברור (13-, ו4)למשל 

צריכים לצאת מהמקום. אדם מן השורה שקורא את הקובץ יוצא 

שאין על פי  אףעם תחושה שנהרגו חפים מפשע בלי כל הבחנה, 

 מלבד תיאורי מלל ואווירה. בסיסלתחושה זו 

-ו 3עדויות בהן נפגעו חפים מפשע )שתי מצאנו  "יצוקה עופרת"ב

( אך אין טענה כי זה נעשה בכוונה ולא מתוך תחושת איום. 13

 פתיחה הוראות, "איתן צוק"עדויות רבות מתארות, בדומה ל

 בעדות אך(, 7,8,9,10,11,12) מפשע בחפים מתחשבות שאינן באש

 כאשר מיד השתנוהפתיחה באש  הוראות כיצד מתואר עצמה 13

: "כשפתחו את הבית הראשון בבתים מעורבים בלתי מצאונ

ברטוב, השתנתה המדיניות, הייתה יותר סריקה. בבית השני 

הייתה משפחה, אז לא פתחנו ברטוב. צעקנו להם עד שהם יצאו, 

מרגע שהאדם הזה נהרג, נדמה לי שהוא דפקנו חזק על הדלת. 

היה מבוגר, שינו מיד את המדיניות וזה היה יותר בכיוון של 

 לסרוק ופחות לפתוח באש".

כל זאת, בבחינת העדויות שהעלנו במדגם, נמצאו כמה  אחר

 ולא במדויק המתרחש את מתארות אכןעדויות, שבמידה והן 

מלחמה.  יפשעב מדוברו ייתכן, רלוונטיים פרטים מסתירות

 ייתכן, בעופרת יצוקה מתארת פגיעה בחף מפשע 14עדות  ,למשל

קשה  ,עדותב שנמסרו הפרטים מיעוט מפאת. מבצעי צורך ללאש

לאחר  תהצבאי ותהפרקליט ידי על נבדק זה אירוע אםהלבדוק 
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ישנן  "שיובדווקא  60.החקירה בגורל עלה מה ,כן אםהמבצע, ו

 9 ,8 ,7עדויות  ,למשל. חשש לביצוע פשעים קיים בהןכמה עדויות 

הבאים  האירועים ים, בהן מתואר"כיבוש השטחים"בקובץ  11-ו

 פירוק, אנושי כמגן בעציר שימוש, בעציר התעללות: בהתאמה

 מפשע בחפים ופגיעה מעורבים בלתי ידי על מסוכנת תחמושת

 שבין הלחימה מתקופת בעדויות מדובר. בשכם מבצעים במהלך

 וייתכן, הפרקליטות על ידי להיבדק להן היה שראוי, 2000-2002

 אירוע על עדות מצאנו לא שבדקנו העדויות בכל. בעבר נעשה שכך

לביצוע פשע מלחמה,  ותסביר יש בה, 2003 שנת לאחר שקרה

 .לעיל תיארנומעופרת יצוקה אותה  עדותמלבד ה

 :7' מס גרף

 

                                                           
באופן כללי, לא מצאנו בדוחות של שו"ש התייחסות למעקב אחר פעילות הפרקליטות או  60

 פעילויות תיקון שנעשו על ידי צה"ל.

12% 

88% 

 חשש לפשעי מלחמה ביהודה ושומרון

 קיים

 לא קיים
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 ?לאירוע והסיבות ההקשר את מציגה תהעדו האם .7

מתחזקת או נחלשת בהתאם  עדות של אמינותה, רבה במידה

 מה אודות מידע ניתן האם: לבהירות התמונה הניתנת לקורא

 אותם ההישגים ברורים האם? בעדות הניתן לאירוע שקדם

 אמורים והי הם ומה ,באירוע להשיג החייל או היחידה רצתה

 לדפוס נוגעת העדות? כמו כן, כאשר יותר כללית במסגרת לשרת

 מדובר? וכאשר כך לנהוג הצבא את הביא מה: הצבא של פעולה

 ?מחמירות לחילופין או, מקלות נסיבות ישנן האם: בתקלה

להבין את  ניסיון כלמהעדויות אין  71%-פי הבדיקה שלנו, ב על

 ניסיון קיים 28.6%-ב ורק, עדותב הנמסרתההקשר לתקרית 

  .כזה

, (10 מס' עדות) "השטחים כיבוש" קובץב ;רבות לכך הדוגמאות

 כדי תוך חיסול בפקודת התחלפה המעצר פקודת בו מבצע מתואר

מודה שאינו יודע מה גרם  נותן העדות מיחידת שלדג .המבצע

, לשינוי, אך הוא משער שהמח"ט הורה לחסל. הוא גם רומז

 שניתן אף על, "לדם צמא"ב מדובר כימבוסס,  בלתי באופן

מגוון סיבות מבצעיות שיכולות להביא לשינוי  הדעתעל  להעלות

. לאחריו לא אשר אינן מועברות לחיילים בזמן מבצע ואף כזה

 חוסלו ,לחיסול העיקרי היעד את שהיווה המחבל עם יחד, לבסוף

העדות סבור כי מדובר בחפים  נותןו, נוספים מחבלים שלושה

 גם. אחד מחבלורק  אךלהרוג  תהיהי המבצע מטרת שכןמפשע 

לא  למחרת בעיתון האחרים שלושת של החבלני העבר פירוט

מריצים בדיחות על  כ"השבשכנע אותו: "אני יודע שבמחנה של 

ברור ששמועה כזו רחוקה מלהוות  מניקים הרגנו".איזה כלּו

 אינדיקציה לחשיבות חיסולם של המחבלים.
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     מתאר החייל כי "יצוקה עופרת"מ העדויות בקובץ 9' מס בעדות

היו מקרים מאוד אבסורדיים במהלך השהות שם. היה יום 

שישבנו ושתינו קפה בצהריים, פתאום טנק המג"ד שנמצא 

חמישה מטרים לידנו, ירה פגז לבניין. למה הוא ירה? לא 

יודע למה. אולי הוא קיבל התרעה ואולי לא, אבל לא הייתי 

 את הפלוגה.  "להעיר"בהאזנה. לי זה נראה כבלי סיבה, 

זו לא חריגה: פעמים רבות החיילים פירשו סיטואציות בלי  עדות

שהיו להם את הכלים לעשות זאת מלבד תחושת בטן. עקת הקרב 

ועיבודים מאוחרים של חוויות קרביות עלולים לגרום לחייל 

 להשלים את המידע החסר לו בלי ביסוס.

'צוק איתן' נמנעות ומרבות מ'עופרת יצוקה'  עדויות, כאמור

. כפי שראינו לעיל, בעדויות המצויןלאירוע  ההקשר מלתאר את

שנגרם  הנרחבאת ההרס  מתארותעדויות רבות משני המבצעים 

צה"ל. אמנם מוזכר בעדויות  השתמש שבה הרבה התחמושתבשל 

בודדות כי צה"ל פיזר כרוזים ועשה מאמצים נוספים על מנת 

להרחיק אוכלוסייה אזרחית ממרחבי הלחימה, אך בכל זאת 

מידי  המקלות ,באש הפתיחה להוראות נוגעותה רבות עדויות

 לא"ל לצהומעבירות מסר לפיו  נמנעות מלהזכיר זאת לכאורה,

 . יאסיטונ באופן מעורבים בבלתי לפגוע אכפת היה
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28.60% 

71.40% 

 ?האם קיים ניסיון להבין את ההקשר

 כן

 לא

 :8' מס גרף 
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 סיכום

 המוסריות העוולות רקע על הוקם שתיקה שוברים ארגון

 לטענת"ש. ביו הישראלי הכיבוש מציאות, לדבריו, שיוצרת

 איסוף באמצעות" המושתקים"הקולות  השמעת, הארגון

 בלתי מציאות מייצר הכיבוש כי למסקנה מובילה העדויות

 מטרת .אדם זכויות של בערכים לזילות המובילה אפשרית

הארגון היא לפיכך הפסקת ההדחקה הקיימת בציבור הישראלי, 

הכבושים". אך ביחס להשלכות השליטה הישראלית ב"שטחים 

הארגון אינו מסתפק בכך, ובמהלך השנים הטענה שהפכה לקול 

הדומיננטי בקרבו היא שמדיניות הכיבוש כולה, ברמה 

-המערכתית שלה, מתנהלת ומונעת מתוך תפיסות העורכות דה

הומניזציה לאזרחים הפלסטינים. המסקנה המתבקשת לאור 

כולל זאת היא שיש לעצור את המציאות הזו בכל מחיר, 

 באמצעות פנייה לעזרתן של מדינות זרות. 

 המוצגות בעדויותהצבענו על מספר בעיות יסוד  זהבמחקר 

מוטה של זירות החיכוך ומושאי  בחירה: "ששובמסמכים של 

הנדרשים לאימות תוכנן של  מזהים בפרטים מחסורהביקורת, 

 מסקנותה בתקפותאלו פוגמות  בעיותהקשר.  היעדרהעדויות וכן 

 חייליו על הצבא התנהלות להערכת ביחסך העדויות מתו העולות

 בסיטואציות המתוארות בעדויות.  ומפקדיו

ראוי אף כי מחקרנו קיבל את כל העדויות שנדגמו כדוברות אמת, 

 ,יששכרוףאחר מדובר הארגון, דין  לאמטעם  עדות לציין

נגד  התיק 61כשקרית. לאחרונה והוכחהבפרקליטות  שנחקרה

                                                           
. 2017, נובמבר Ynet, נסגר התיק נגד דובר "שוברים שתיקה"טובה צימוקי,  61

5043901,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5043901,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5043901,00.html
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בו הוא  2017באפריל  של סרטון פרסוםנפתח בעקבות  יששכרוף

, לכאורה מתוודה על הכאת פלסטיני בחברון ללא צורך מבצעי

 . וכעת נסגר בעילת חוסר אשמה

 שוברים של הטענות בין הלימה חוסר יש כישלנו מראה  המחקר

 דוח באמצעות מתבררות שהן כפי עצמן העדויות לבין שתיקה

 זה פערו ייתכןכפי שניתן להיווכח מהכשלים שיתוארו כעת,  .זה

 .המציאות תמונתהמעוותת את  אידיאולוגית מהטיהנובע 

 להשפיע שעלולים כשלים מספר על מעידים המחקר ממצאי

 לנורמות ביחס המצטיירת הכללית התמונה על משמעותית

  :אזרחית אוכלוסייה מול השוטפת והתנהלותו"ל צה של הלחימה

 ביקורתית של העדויות מראה כיצד המפנה וההקצנה  בחינה

 ובמושאי הזירות בבחירת משתקפיםבטענות הארגון 

 העדויות הראשונות שבשנים בעוד: העדויות של הביקורת

 הארגון עבר השנים עם"ש, ביו"ל צה בפעילות בעיקר התמקדו

 רובן, כן כמו. בעזה הלחימה בסבבי"ל צה בהתנהלות להתמקד

על אירועים שנעשו בכוונה  ותמצביע העדויות של המכריע

פי פקודות ולא תוצרים של "עשבים שוטים".  תחילה ועל

ל שביקורתו שהמשמעות הברורה של הממצאים האלו היא 

של הצבא,  תישיטהכלפי דפוס הפעולה  נתארגון שו"ש מכוו

 ,ככזה שמשקף ריקבון מוסרי הניצב ביסוד הפעילות של צה"ל

 .מטרותיווממילא חותרת תחת הלגיטימיות הבסיסית של 

 בבחירת הארגון של המתודולוגיה כיצד מראים הממצאים 

 באופן מתבצעת, בעדויות המוצגות הזירות של והמקום הזמן

 בקנה עולה שלא נרטיב לבניית מסייעתה בצורהו סלקטיבי
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 העדויות אמינות על. ממצאים אלו מערערים העדויות עם אחד

והמצג הכללי שהן מייצרות. הארגון בחר לגבות רבות 

מעדויותיו בתקופת השיא של האינתיפאדה השנייה, שבה 

האינטנסיביות של פעילות צה"ל יחד עם המתיחות הכללית 

 בבירור בציבור הישראלי הגיעו לרמות גבוהות במיוחד. ניכר

כי לאחר שמפלס הטרור ירד ופעילות צה"ל נעשתה פחות 

ית, החיכוך עם האוכלוסייה האזרחית הלך ופחת, אינטנסיב

 יוצאות סטיות לגבי ש"שול שהגיעווממילא כמות העדויות 

 הארגון בוחר, כן כמו. וקטנה הלכה המוסריות מהנורמות דופן

 ולהציגה חברון מהעיר עדויות בגביית מאמציו רבימ את למקד

 מוקד מהווה שחברון ידוע בעוד, כולו"כיבוש" ל מייצג כמקרה

 פועל שבהן אחרות מזירות ערוך לאין גבוה חיכוך מקדם בעל

 החיילים עבור בהרבה מורכבות סיטואציות ומייצרת"ל צה

הזמן והמקום אינן  אלו של שבחירות כמובן. בה הפועלים

 קודרת תמונה גהציל כדי מושכל באופן נעשותמימות, והן 

 "ש.ביו"ל צה פעילות של הכללית מהמציאות בהרבה ובעייתית

 באמינות של מסמכי העדויות של שו"ש אינה  הבעייתיות

שו"ש  בבחירת העדויות, אלא גם בדרכי הצגתן. מסתכמת

מקמצים מאוד בפרטים הנמסרים בעדויות. עובדה זו בעייתית 

משני היבטים: היא מגבילה מאוד את היכולת להתחקות 

ה אחרי העדויות ולבדוק את אמינותן, ונוסף על כך היא מגביל

של היקפי התופעות המתוארות.  תאמיתיהאת יכולת ההערכה 

ההיבטים הללו אינם דבר של מה בכך, ומצביעים גם הם על 

של מציאות  תייחולשת העדויות של שו"ש בתיאור אמ

 "הכיבוש". 



 ניתוח עדויות  – שתיקה שובריםהאמת על פי 

50 
 

 של ההקשר הוא מהעדויות הנעדר נוסףחיוני  אלמנט 

. ידיעת פרטי אירוע מבלי היכרות עם בהן הנמסרים האירועים

ההקשר הרחב יותר שבו הוא התרחש היא כמעט נטולת 

משמעות, שכן רק הקשר הוא שמעניק לאירועים את מסגרת 

ההבנה ההכרחית של הנסיבות, האווירה וההשלכות שהינם 

 משקףעדר ההקשר ית שלהם. האמיתיחיוניים עבור בחינה 

 עדויות שיותר כמה להציג"ש שו ארגון רצון את שוב אפוא

 את המלווה המוסרית העוולה על טענתם את שיאששו

, מפורטת בחינה חשבון על בא זה רצון. הכיבוש מציאות

 .העדויות של וביקורתית מדויקת

 המסקנות, מובילות אותנו לערער על ואחרותאלו  תובנות

. הממצאים עצמו הארגוןמציג "ש מתוך העדויות ששושגוזרים 

"ש, הן באופן עקיף והן באופן שושלנו מערערים על מסקנות 

המסקנות הגורפות והדרמטיות של  כי עולה המחקר מןישיר. 

נחלשות כאשר נותנים  המתוארות התופעות היקףל ביחס"ש שו

הטיה הקיימת בארגון בנוגע לדרכי הבחירה על האת הדעת 

וההצגה של העדויות, כפי שהראינו ביחס לזמן ולמקום שמהם 

נגבות העדויות. זהו האופן העקיף של הערעור. אך מעבר לכך, 

בחינה ביקורתית של העדויות מראה כי ניתן גם לערער ישירות 

 "ש והמסקנות שהוא גוזר מתוכן כנביעהשועל דרכי הפרשנות של 

, מתוך בחינת אופי 4הכרחית. ראשית, כפי שהראינו בסעיף 

האירועים מתערערת הקביעה כי דווקא מציאות הכיבוש היא 

שגורמת לפגיעה בזכויות אדם ובחיי הפלסטינים. השוואת 

העדויות מפעילות הביטחון השוטף ביו"ש לעדויות מהלחימה 

בעזה מלמדת אותנו שיעור הפוך מזה שרוצים ללמד אותנו 
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"ש: ניכר בעליל כי המחיר אותו שילמה האוכלוסייה בשו

, גבוה 2005האזרחית ברצועת עזה, ממנה צה"ל נסוג בשנת 

. ואף לפני כן השנים באותן"ש יו אזרחיששילמו  מהמחירבהרבה 

 גםבהתאם  שהתבטאה, 2005 שנת מאז ש"ביו היחסיתהרגיעה 

 הפער את יותר מחריפה רק, מאז שנגבו משם העדויות במיעוט

 לאין הגבוה הפלישה מחיר וביןצה"ל  של השליטה מחיר שבין

 .ערוך

"ש עלתה שושנייה שעליה ניתן לערער ביחס למסקנות  נקודה

במחקרנו מתוך בחינת מושאי הביקורת של העדויות. בהמשך 

"ש למסור את עדויותיו שולזניחת ההקשר של האירועים, נוהג 

הייחודים לזירות  באופן שאינו נותן את הדעת על ההיבטים

ההתרחשות שלהן. בניגוד לכך, אנו הראינו כי כאשר בוחנים את 

 של המכריע רובן, מתגלה כי מזו זויו"ש ועזה בנפרד  זירות

העדויות החריגות במדגם בהן התקרית המתוארת בעדות אירעה 

העדויות  שלהרוב המכריע  מנגד, לקוחות מרצועת עזה, ושגגהב

יו"ש. הצגה ל ותמתייחסבהן נעשתה חריגה מפקודות הצבא  אשר

זו של פני הדברים אמנם אינה מערערת על ההיבטים הבעייתיים 

שקיימים באירועים ספציפיים כאלו ואחרים, אך יחד עם זאת יש 

"ש על דפוס פעולה בלתי מוסרי שובה בכדי לבטל את טענת 

אמה בין המלווה את כלל פעילות צה"ל. מסתבר כי ישנה הת

תוואי הלחימה לבין סגנון האירועים: מסתבר כי לא ניתן לדבר 

על אווירה של זילות בחיי אדם ובכבודם בפעילות הביטחון 

השוטף של צה"ל המובילה לריבוי אירועי שגגה, אלא בעיקר 

מדובר על חריגות מכוונות מנהלים. מנגד, מרבית האירועים 
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חימה של עזה, שנבעו מטעויות אנוש התרחשו בתוואי הל

 שבמהלכה טבעי יותר שיקרו טעויות אנוש.

"ש אינם ששוכללי של הממצאים עד עתה, ניתן לומר  כסיכום

מצליחים מכוח עדויותיהם לבסס את הטענות על כך שמציאות 

מוסרית  השליטה של צה"ל ביו"ש כרוכה ביסודה בפעילות לא

ובזילות הולכת וגוברת בערכם של חיי אדם וזכויותיהם 

 בסיסיות של הפלסטינים. ה

, מחקרנו הקדיש פרק נפרד לנושא הטענות על ביצוע פשעי לבסוף

בשנים האחרונות, אם  והחליט ש"שומלחמה מצד צה"ל. כאמור, 

באופן מודע ואם מכורח המציאות, להפנות את הזרקור אל 

פעילות צה"ל בעזה בשני המבצעים. עדויות הארגון, ויותר מכך, 

 פשעיהארגון לעדויות על פיהן ביצע צה"ל  הפרשנות של נציגי

סייעו להגברת הלחץ הבינלאומי על  ,בשני המבצעים מלחמה

לשפר הישגים  של ישראל ביכולתה לעיתים פגע זהלחץ  .ישראל

 62מול חמאס כתוצאה מהלחימה.

על פשעי  "ששושביצענו לעיל מראה כי גם לטענות  הניתוח

מלחמה אין כל בסיס ראייתי מוצק. אמנם, צה"ל השתמש 

בחימוש רב ברצועה ואכן נגרם נזק אדיר ונגבו חייהם של רבים, 

ביניהם גם כאלו שהיו בלתי מעורבים בלחימה. זאת אין לכחש. 

, לא ניתן לומר כי ש"שואך על אף זאת, גם לאור העדויות של 

מנת למזער פגיעה  רב המאמצים עליצה"ל לא השקיע את מ

בבלתי מעורבים. אי שימוש בכוח אש מרחוק בלחימה כזו הייתה 

                                                           
מרכז המידע למודיעין , 14עדכון מס'  –מבצע "צוק איתן" מתוך: "פעילות צה"ל ראו לדוגמא:  62

  ./info.org.il/he/20688-http://www.terrorism .2014יולי ולטרור על שם אלוף מאיר עמית, 

http://www.terrorism-info.org.il/he/20688/
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גורמת להפקרה של חיילי צה"ל ולסיכון בלתי פרופורציונאלי 

 שלהם, ברמה כזו שאינה נדרשת בדיני המלחמה. 

"ש עוסקות לא מעט בנושא הפעלת האש שוכן, עדויות  כמו

רג מסיבי של הצה"לית אך אינן מביאות ראיות ממשיות לה

אזרחים תמימים. העדויות מלמדות על הרס רב שנגרם בעטיין 

של ההפצצות, וניתן לשער כי נפגעו מהן לא מעט אזרחים, אך 

אכן הקשיב  האזרחיםשל  המכריע םלמעשה עולה מהן כי רוב

 בעדויותלהתרעות ועזב את השכונות בהן התנהלה הלחימה. 

בין הכוחות לאזרחים  הבודדות בהן מתואר מפגש פנים אל פנים

סיכון ממשי פעלו הכוחות  היהכי כל עוד לא  ניכרבלתי מעורבים, 

לעדויות מיו"ש,  בדומה. ללא פגע מזירת הלחימה לפנותםעל מנת 

סטיות מהפקודות או  מספרגם בעדויות מעזה ניתן למצוא 

פעולות לא מוסריות בהן צריך היה לטפל לאחר בדיקה. אך גם 

שסירבו בתוקף לשתף  ש"שוכאן, לא זו הייתה מטרתם של 

פעולה עם הצבא בבירור האירועים השונים, אלא דומה כי 

לגיטימציה גורפת לאופי -מכוונת בעיקרה ליצירת דה םמטרת

  הלחימה של צה"ל.

מצביע על פער  "שתיקה שוברים"מעדויות  100 ניתוח, לסיכום

המסקנות אותן מציג  ביןלמשמעותי בין הנתונים המתועדים 

 טענות"ש ועזה. איות והארגון בעניין התנהלותו של צה"ל בזיר

 במערכת זכויות אדם של בדבר זילות הולכת וגוברת הארגון

 שאינן ונראה המחקר ממצאי את הולמות אינן הצבאית

 שישראל נמצאת בה. מורכבתביטחונית הה במציאות מתחשבות

הנראה לעין צה"ל לא יוכל  בעתידכי  מסתמןנרצה או לא,  אם

לכתת חרבותיו לאתים, והוא יידרש להפעיל כוח באזורים 
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. צה"ל צריך להמשיך להקפיד שורש מכהאזרחיים בהם הטרור 

, ואם שמריי לאעל טוהר הנשק ולטפל כיאות בכל מקרה בו הוא 

יש צורך גם להיעזר לשם כך בארגונים אזרחיים שזו מטרתם. 

 רבימ. זה בתפקיד משירותו מאד"ש שונכון להיום התרחק ארגון 

 בעיקר אלא"ל, צה של שיפורוב כיום מושקעים אינם כוחותיו

 .קיומו של הלגיטימיות ערעורב


