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  ח בצלם בנושא שיפוט צבאי"מענה לדו :הנדון

  

כפי שאושר על ידי הגורמים המוסמכים , ח בצלם בנושא שיפוט צבאי"ענה לדול במ"להלן תגובת הגורמים המוסמכים בצה
  .טיםבמשרד המשפ

  

  )הטענות המרכזיות (חלק כללי

רכות משפט הקמות למרות שמע. מערכת המשפט הצבאי קמה מכוח דיני המלחמה והיא מערכת משפט מיוחדת )1

בשנה האחרונה הוקם בית משפט לנוער , אינם כוללות הוראות מיוחדות לשיפוט קטינים בנפרד, מכוח דיני מלחמה

מאפשר , שהוקם מגן על זכויות הקטיניםלנוער  הצבאי בית המשפט . םבאופן ששיפר את ההגנה על זכויות הקטיני

מקנה חופש ביטוי חופשי יותר גדול לקטינים וגם מאפשר לדון ביתר הרחבה , דיון של קטינים בלא נוכחות בגירים

 .על אחריות ההורים כתחליף לענישה

הכולל שימוש בקטינים על ידי ארגוני ון למרות בקשתנו מארגון בצלם לדון בסוגיית שיפוט קטינים באופן מלא הג )1

 160הועברו לידיעת בצלם כ . (ע חמורות שהסבו למוות או לפציעות לאזרחים ולכוחות הביטחון"הטרור לביצוע פח

יידוי אבנים או זריקת פצצות שגרמו למוות או , ע חמורות על ידי קטינים"מקרים של מעורבות בעבירות פח

 הארגון בצלם בחר שלא לדון בסוגיית שיפוט הקטינים באופן מאוזן ולא ) הביטחוןלפציעות של אזרחים או כוחות

 .דן בשימוש הנעשה בקטינים על ידי ארגוני הטרור באופן הפוגע בזכויות האדם והנוגד את הדין הבינלאומי

וצים של בית המשפט הצבאי נוכח בחסמים ואיל, למרות מספר רב של ניסיונות בהם נעשו תסקירי מבחן לקטינים )2

ח פעולה "אשר רואים בעבירות פע, חוסר שיתוף פעולה מצד הרשויות הפלסטיניות הנאשמים או הוריהם

עובדה המלמדת על קושי ממשי באפקטיביות . הדבר המסכל יישום תסקירי מבחן אף אם אלו נעשים. אידיאולוגית

 ).פסקת התסקירים, 38בעמוד (ח  "של הנחיות לשיקום קטינים גם הוכרה וצוינה על ידי בצלם בגוף הדו

נציין לא ניתן לבצע בדיקה של טענות בדבר שיעור האלימות כלפי קטינים בעת מעצרם הנסמכות על סקרים עלומי  )3

שקיפות בפרסום הוא דבר אלמנטארי בעת פרסום האשמות בפומבי ובמיוחד למול ארגון בצלם הידוע לטובה . שם

ומשהתברר גילו , נעצר פלסטיני שיידה אבנים, באירוע המדובר בבית אומר  .ח"כמי שיודע להגיש תלונות למצ

לא התקבלה תלונה , כמו כן. יש לציין כי הכוח נהג כשורה וללא אירועים חריגים. הצעיר הועבר לטיפול הוריו

  .מגורמי הקישור

מגלים רגישות , תרבין הי, בהם השופטים, ח התבטאויות של שופטים בבתי המשפט"ארגון בצלם מצטט בגוף הדו )4

דבר המראה כי בתי המשפט יוזמים ומרחיבים במשפט הצבאי את ההגנה על זכויות , לסוגיית זכויות הקטינים

פסיקתם יצרה שינוי . כמוכן השופטים שחררו ממעצר במקרים רבים בהם לא נשמרו זכויות הקטינים. קטינים
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ת השופטים וקיומו של בית משפט לנוער מבטאים מעורבו. בעבודת המשטרה ושיפור בהגנה על זכויות הקטינים

  .ח"רגישות לסוגיית הנוער דבר שלא קיבל ביטוי הולם במסקנות הדו

במקום למצות את כוחן של , הכדאיות של סנגורים מקצועיים המייצגים את הקטינים לסגור עסקאות טיעון )5

מוסד הסדרי של בחירת עסקת טיעון מלמדת על בחירת כדאיות והגנה מועדפת על זכויות הקטין בדרך הראיות 

הבחירה הבלעדית . הטיעון זכה לגושפנקא פעם אחר פעם על ידי בתי המשפט השונים ובראשם בית המשפט העליון

חשוב . אם להגיע להסדר טיעון בתיק מסוים מצויה בלעדית בידיו של הנאשם שמיוצג בסופו של דבר על ידי עורך דין

 .בניגוד למצב בישראל, ית כמעט כל הנאשמים מיוצגים במשפטםלהדגיש כי במערכת המשפט הצבא

 

 : תגובת יחידת בתי המשפט

ח מפורטות חלק "בדו. שופטי בתי המשפט הצבאיים משקיעים מחשבה רבה בנושא, ח"כפי שעולה היטב מקריאת הדו

כלל מערכות אכיפת החוק הלכות אלה השפיעו רבות על . מההלכות שהתקבלו בבתי המשפט הצבאיים ביהודה ושומרון

כל אלה הביאו לשיפור משמעותי . והביאו לתיקוני חקיקה ולכינונו חסר התקדים של בית משפט צבאי לנוער, באזור

וליצירת איזון ראוי בין האינטרס הציבורי ובין זכויות הפרט של , באכיפת החוק כלפי קטינים ובטיפול המשפטי בעניינם

במערכות משפטיות העוסקות באכיפת חוק באזורי , ח ורע להקפדה דומה על זכויות קטיניםאין א, למיטב ידיעתנו. הקטין

  .או במערכות הפועלות מכח דיני התפיסה הלוחמתית, סכסוך

  :מצאנו להוסיף מספר הערות כלליות ופרטיות כדלקמן, עם זאת

ים המשקפים היטב את המציאות בתי המשפט הצבאיים באזור יהודה ושומרון דנים במגוון תיקים ביטחוניים ופליל

בתי המשפט חרתו על דגלם את ההקפדה על קיום הליך הוגן . הביטחונית המורכבת מולה נדרשת מדינת ישראל להתמודד

משתקפים היטב גם בטיפול , המנחים את השופטים הצבאיים במלאכתם היומיומית, כללים אלה. ועשיית משפט צדק

  .המשפטי בעניינם של קטינים

                

החל מגרימת מוות בכוונה ונגזרותיה , הקטינים הבאים בשערי בתי המשפט הצבאיים מואשמים בעבירות רבות ומגוונות

, ח"כאמור בדו. ח"אליהן מתייחס הדו,  ועד לעבירות של ידויי אבנים1)המקבילה של עבירת הרצח בכוונה תחילה בישראל(

י נוכח הסיכון המשמעות. 2"והוא עלול לפצוע ואף להרוג, הנעשה בדרך כלל בידי צעירים, מעשה אלים"ידויי אבנים הוא 

, אשר לפעמים מתבטא באופן מעשי בפציעה קשה ואף בהריגה של חיילים ואזרחים תמימים, לחיי אדם הטמון בעבירה זו

על כל , י נקיטת הליכים פליליים נגד המעורבים בביצוע עבירות אלה"ע, קיים אינטרס ציבורי מובהק להילחם בתופעה

  .  ובמקרים מתאימים אף מעצר עד תום ההליכיםהעמדה לדין, המשתמע מכך לעניין מעצר חשודים וחקירתם

  

                                                      
כתב האישום שהוגש לאחרונה נגד קטין בגין מעורבותו הלכאורית ברצח בני משפחת פוגל בישוב ,   דוגמא אחת מיני רבות1
  ).עוואד'  נץ"התוב 2395/11) שומרון(תיק (יתמר א
מ "לדוגמה ע(התופעה מוכרת על רקע עשרות תיקים שהתבררו במהלך האינתיפאדה הראשונה . 1ש "ח ליד ה" ראה בדו2

 'נץ "התוב 4586/90/עז, עואד' ץ נ"התוב 4581/90/עז, אלחמארנה'  נץ"התוב 4554/90/עז, ץ"התוב'  נעלקם 51/95ש "איו
אך גם בשנים האחרונות כאשר נדונו בבתי המשפט הצבאיים לא מעט תיקים בהם כתוצאה מיידוי אבנים נגרמו , )ששניה

 אלבכרי'  נץ"התוב 33/03' ע, ]860) 16 (06) לא פורסם(פדאור  [צבח'  נץ"התוב 190/02' ראה ע(נזקי גוף קשים עד כדי מוות 
עויס  2901/09' ע, אלוחש'  נץ"התוב 2567/09+1377/10' ע, ץ"התוב'  נצנובר 2773/10' ע, ]772) 26 (04) לא פורסם(פדאור [

 ).ץ"התוב'  נ'ואח
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עמד גם בית המשפט העליון בשורה של , שיש בה כדי להצדיק מעצר עד תום ההליכים, על מידת המסוכנות של ידויי אבנים

יידוי אבנים בשוטרים ובמכוניות חולפות הפך חלק מסדר יומנו ": חאמדהשופט חשין בעניין ' כך למשל ציין כב. פסקי דין

אולם אבן הפוגעת בראשו של אדם . מעט מראות את הסיכון שבמעשה-וקשה שלא להתרשם כי עיננו כהתה לא, הלאומי

שהרי , גם גילו הצעיר של המשיב אין די בו. וחלילה לנו כי נתעלם מסיכון זה, עלולה להורגו נפש או להופכו נכה לכל חייו

  . 3..."' פגיעתה רעה לא פחות מאבן אשר ידה אותה איש מבוגר15אבן אשר ידה אותה נער בן 'כפי שנאמר במקום אחר 

  

מי שבזדון משליך אבנים לעבר כלי רכב ומסכן ": עויסאתובראן בעניין 'השופט ג' אמר כב, ואף חריפים יותר, דברים דומים

יהיו מניעו וזהותו הלאומית , בנים בשוטרים הבאים להשליט סדר במקום של התפרעותהיודה א, את התנועה בדרכים

הרי שבמידה , כי מעלה הוא על עצמו כי מסוכן הוא ובהיותו כזה, חייב לדעת מראש, יהא גילו אשר יהא, אשר יהיו

  4"....סיכוייו להשתחרר ממעצר קלושים וחלופת מעצר לא תאיין את מסוגלותו לשוב לסורו, וייתפס

בלא קשר , בתי המשפט הצבאיים מקפידים הקפדה יתירה על זכויותיהם של הקטינים הבאים לפניהם, אף על פי כן

  .ח"והדבר בא לידי ביטוי גם בדו, לחומרת העבירה בה הם נאשמים

  

אולם מאז ומעולם דלות החקיקה לא מנעה מבתי , מן הראוי לציין עוד כי החקיקה באזור ביחס לקטינים מצומצמת למדי

ובמיוחד בשלב של גזר , בשלבים השונים של ההליך הפלילי, המשפט הצבאיים לתת משקל ממשי לגילם הצעיר של נאשמים

ובמיוחד מי שזה עתה , כשעניין לנו בקטין"...וציין כי , 2000 בית המשפט הצבאי לערעורים התייחס לכך  כבר בשנת. הדין

יש , אשר התמזל מזלו ולא גרם לפגיעה של ממש ברכוש או בנפש, הנעדר הרשעות קודמות, נכנס לגיל האחריות הפלילית

בחיק מקום להמנע מענישה מחמירה ולהשאיר לקטין פתח של תקווה וסיכוי לתקן את דרכיו כשהוא בסביבתו הטבעית ו

  5." משפחתו

  

כך נהגו בדיוני מעצר . ח מביא דוגמאות אחדות לכך  שבתי המשפט הצבאיים קלטו נורמות שונות מתוך הדין בישראל"הדו

ש "ליד ה, 144ש "ח ליד ה"ראו לדוגמא המפורט בדו(ם ממעצר גם אם כתוצאה מכך שוחררו חשודים או נאשמי, של קטינים

המשפט על שחרור חשודים הורו בתי , כמו כן. 6כשלעתים הטעם היחיד לכך הוא גילם הצעיר, )187-  ו185ש " וליד ה150

  . לעיתים אפילו כאשר מדובר בזכות שנקבעה בפסיקה ולא בחקיקה מפורשת, כאשר נפגעה אחת מזכויותיהם ונאשמים

, בתי המשפט קבעו כי חקירת לילה: נפרט בקצרה כמה דוגמאות בולטות, להלן. ח"הדוגמאות לכך רבות וחלקן פורטו בדו

. 7למרות שמגבלות אלה עדיין לא נקלטו בדיני האזור, ר בישראל עשויה להוביל לשחרורבניגוד למגבלות שנקבעו בחוק הנוע

כאשר דנו , כיוצא בזה  נתנו בתי המשפט משקל לפגיעה בזכות הייצוג. 8כך נקבע גם ביחס לחקירה שלא על ידי חוקר נוער

אף מניעת ייצוג כתוצאה מסגירת מחסומים הביאה בהזדמנויות שונות לשחרור חשודים . 9בהארכת מעצרם של קטינים

 ההלכות הברורות שיצאו מלפני בית המשפט לפיהן התמשכות יתירה של על כל אלה יש להזכיר את. 10ונאשמים קטינים

 
 .731-732' עמ ,729, )4(ד נד"פ, ח"ממ' מדינת ישראל נ 7171/00פ "בש 3
 .הדגשה אינה במקורה, 3587' עמ ,3584, )1(2007על -תק, מדינת ישראל' ע נ"מ 1655/07פ "בש 4
 ].657) 11 (00) לא פורסם(פדאור  [הצבאי התובע'  נחטיב 58/00י " עד5
אושר  (ואגא'ח'  נץ"התוב 4380/08) יהודה( תיק ,ץ"התוב' נברקאן  1307/10מ "ע, הוארין'  נץ"התוב 1176/11מ " לדוגמא ע6

 ).בערעור
 . ר"נא'  נץ"התוב 2912/09מ "ע, ץ"התוב'  נעלאם 2763/09מ " ע7
 . לעילעלאם עניין 8
 . לעילר"נא עניין 9

 .ע"א'  נץ"התוב 3664/09מ " לדוגמה ע10
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באותו . 11במיוחד כאשר מדובר בקטינים שראוי לסיים במהירות את משפטם, ההליכים עשויה להביא לשחרור ממעצר

וכך נהגו גם במקרה של קטין שנפגע , 12הורו בתי המשפט על שחרור נאשמים קטינים שלא הובאו לדיון בעניינם, אופן

   13.ובעקבות זאת שוחרר ממעצרו, בהיותו במעצר

  

וביתר שאת בעבירות של , כך נעשה בכל סוגי העבירות. גם בעניין הענישה ניתן משקל רב לגילו הצעיר של הנאשם, כאמור

רמת ענישה ,  ככל שעלה בידינו לבדוק, זאת ועוד. רמת הענישה בהן אינה מן הגבוהות, שלמרות חומרתן, יידוי אבנים

ביטוי לכך ניתן למצוא גם . 14בתי המשפט בישראל במקרים דומיםהמקובלת באזור אינה עולה על רמת הענישה הקיימת ב

עונש החמור ביותר שנגזר על קטין מקבוצה ה (14-שמצביע על רמת ענישה נמוכה במיוחד לקטינים בני פחות מ, ח עצמו"בדו

  ). כמניין ימי מעצרו, עמד על תשעה ימי מאסר, 2010 -2009בשנים , זו

  

נוצרה הפרדה , לא למותר לציין כי עוד בטרם כניסתו לתוקף של תיקון החקיקה שהביא לכינונו של בית משפט צבאי לנוער

שהכירו בצורך ליצור מסגרת , וולונטרית של בתי המשפט הצבאייםביוזמה , דה פקטו בין שיפוט קטינים ושיפוט בגירים

לערב בהליכים את , נועדה בין היתר לאפשר לקטין להתבטא באופן חופשי יותר, מסגרת נפרדת זו. נפרדת לנאשמים קטינים

רם הגיעו השיפוט הנפרד התייחס לנאשמים שט. הוריו של הקטין ולתת משקל ממשי לשיקולי השיקום בענישתו של הקטין

למצב שהחל כבר שנה ויותר קודם , ותיקון החוק נתן למעשה מעמד סטטוטורי, בהתאם לגיל הבגירות בישראל, 18לגיל 

  . בכל הנוגע לשיפוט נפרד של קטינים, לכן

כמו גם חוסר , המניע האידיאולוגי העומד פעמים רבות מאחורי מעשי העבירה, )175ש "בסמוך לה(ח "כפי שצוין בדו, אכן

כל אלה מצמצמים במידה ניכרת את , שיתוף הפעולה של הנאשמים ושל גורמי הרשות הפלסטינית בגיבוש תוכניות שיקום

עם . למרות היתרונות הבולטים של פתרונות כאלה על פני דרכי הענישה המקובלות, האפשרות לפנות לפתרונות שיקומיים

ויעשו , בלי קשר לחומרת המעשים המיוחסים להם, של קטיניםבתי המשפט הצבאיים ימשיכו להקפיד על זכויותיהם , זאת

  .כל שניתן בכדי למצוא במקרים המתאימים  פתרונות שיקומיים יצירתיים

  

  

  

  

  :ח"נבקש להעיר הערות אחדות על אי דיוקים שונים שנפלו בדו, לצד האמור

  

נאמר בפסקה , "הפרת זכויותיהם של קטינים פלסטינים החשודים בידויי אבנים"תחת הכותרת , בפרק השלישי  .א

זכויותיהם של קטינים פלסטינים מופרות הפרה בוטה בכל שלבי ההליך המתנהל נגדם מן "הראשונה כי 

לרבות בתי , יםוכי האחראים להפרות הם הגופים שדרכם הקטינים עובר" עובר בחקירה ובמשפט...המעצר

 
ח ושוחרר על רקע זה בתום חודשיים ממעצרו על אף שהואשם " שהוזכר רבות בדוא"ד' נץ "התוב 1411/11מ " לדוגמה ע11

 . ירות חמורותבעב
  .ת"א'  נץ"התוב 3/02מ "ע. 10
 .7.3.10מיום  מ"אלדוגמה החלטה בעניינו של . 11
 8 -  ו14קטין בן ,  העליוןי בית המשפט"בתיק זה אשר נדון ע: פלוני נגד מדינת ישראל 1212/05פ "ע: ראה לדוגמה.  12

אשר נשפט בית המשפט המחוזי לשלושה חודשים לריצוי בפועל ועונשו הוקל , חודשים נאשם ביידוי אבנים נגד רכב ביטחון
 -  ו14 בן 590/2000) ם-י(פ "תוכן , רוכה טרם נגזר דינו חודשים וחצי בשל שהייתו בתנאים מגבילים תקופה אוהוא הועמד על

 . ר אוטובוסים ונידון לארבעה חודשי מאסר חודשים שיידה אבנים לעב4
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הכללת בתי המשפט בין הגורמים שאחראים להפרת זכויותיהם של קטינים מקוממת ואינה , בכל בכבוד. המשפט

אשר מלמדות על מאמץ עקבי ומתמשך של בתי המשפט להגן על , עולה בקנה אחד עם העובדות שפורטו לעיל

כבר . ח עצמו"דות שפורטו בהרחבה בדוהיא אף עומדת בניגוד לעוב. זכויותיהם של הקטינים הבאים בשעריו

בפסקה שלאחר מכן נאמר כי בתי המשפט הצבאיים מובילים ויוזמים שינויים שיש בהם כדי לשמור על זכויות 

ח מוזכרות לא מעט החלטות "בדו, זאת ועוד. ח מובאים פסקי דין רבים המשקפים זאת"ובהמשך הדו, הקטינים

כגון גורמי , קרים ספציפיים שבהם אכן הייתה פגיעה של גופים אחריםשמתייחסות למ, של בתי המשפט הצבאיים

 15.וכתוצאה מכך שוחררו קטינים ממעצר, בזכויותיהם של קטינים, החקירה או הכליאה

 

עובדה זו אינה . נאמר כי נוכחות ההורים אינה נדרשת בדיונים אלו,  בפרק העוסק במעצר עד תום ההליכים  .ב

אינו , שמקנה מעמד סטטוטורי להורים במהלך המשפט, אמנם תיקון החקיקה בדבר שיפוט קטינים. מדויקת

תירה על העיקרון של בפומביות הדיון אולם בתי המשפט הצבאיים מקפידים הקפדה י, מתייחס לשלב המעצר

במקרים מסוימים אף שוחררו ממעצר . במיוחד כאשר מדובר בקטינים, ועל נוכחות המשפחות בפרט, בכלל

 .נאשמים אשר נמנעה מבני משפחותיהם הגישה לבית המשפט

  
אולם , "בית המשפט הצבאי לנוער אמנם מנסה לזרז את ההליכים"בפרק העוסק בעסקאות טיעון נאמר נכונה כי   .ג

בית המשפט הצבאי ". השופטים הצבאיים רואים בהימשכות ההליכים תופעה לגיטימית"לחלוטין אין זה נכון כי 

, פרק העוסק בסנגורים בבתי המשפטכפי שמפורט בהרחבה ב. לנוער עושה כל מאמץ לזרז את ההליכים ככל שניתן

אשר מרבה בבקשות לדחיית הדיונים למורת רוחו , חלק גדול מהתמשכות ההליכים רובץ לפתחה של ההגנה

בית המשפט לא מהסס להורות על שחרורם של עצורים בעילה של התמשכות , כמו כן. המופגנת של בית המשפט

ת טענה מפי אחד העצורים כי עורך דינו אמר לו שהעדים יוכלו בפרק זה מובא.  לעיל9ש "כפי שנזכר בה, ההליכים

מפני שכאשר , הטענה נראית על פניה מופרכת ולא סבירה. להגיע רק בעוד שמונה חודשים ושיישאר עד אז במעצר

לא יאפשר בית המשפט הצבאי לנוער לתביעה לדחות עדותו של עד מעבר לימים , עסקינן בקטין הנתון במעצר

 .בודדים

  
מחסור במוסדות שיקום המקובלים הן על בית המשפט והן על "ח בצדק כי "נאמר בדו, פרק העוסק בתסקיריםב  .ד

כן ". מונעים הצגת חלופות מאסר לקטינים, לצד עניינים הנוגעים לפוליטיקה פנים פלסטינית, גורמים פלסטינאים

וצוינה העובדה כי חלק , קוק לשיקוםהחברה הפלסטינית אינה רואה בנער המיידה אבנים כמי שז, נאמר כי ככלל

נעשים כל העת ניסיונות למציאת , יחד עם זאת. מהנאשמים לא מוכנים לשתף פעולה עם הרשות הפלסטינית

קטין שעבר עבירות רכוש ואלימות נשלח לחלופת , 1192/10) יהודה(כך למשל בתיק . פתרונות שיקומיים יצירתיים

ולמרבה הצער , פ"ככל הנראה בהוראת הרש, הקטין שוחרר משם מייד. תמעצר במעון נעול של הרשות הפלסטיני

אשר התברר כי סבלה ,  הועברה נאשמת4953/10) יהודה(בתיק , לעומת זאת. לאחר זמן קצר חזר לסורו ונעצר שוב

 .ט רווחה"למוסד לנערות של הרשות הפלסטינית בתיאום עם קמ, מאלימות במשפחה

 

כפי שכבר ציינו . י המשפט הצבאיים עם הגורמים שפוגעים בזכויות הקטיניםשוב נמנים בת, בפרק המסקנות  .ה

.  ח עצמו"ועם הדברים שנאמרו בדו, לא ברור כיצד מסקנה זו מתיישבת עם כל האמור לעיל, בהערה הראשונה

 
 אשר 1367/11ח וכן החלטה בתיק יהודה " אשר חלקים ממנו מצוטטים בהרחבה לכל אורך הדו2912/09מ " כך לדוגמא ע15

 .שעות החקירהמוזכרת בפרק הנוגע ל
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היא טענה , הטענה כי מערכת המשפט הצבאית כופה עסקאות טיעון במקום לנהל הליך מסודר של בירור האשמה

 .ח"פרכת שאין לה כל בסיס בעובדות הנסקרות בדומו

  

כי מערכת בתי המשפט הצבאיים הובילה ויזמה שינויים במצב המשפטי ובנורמות , ניתן לקבוע ללא סייג, לסיכום

. ותוסיף לנהוג כך גם בעתיד, בכל הנוגע להקפדה יתרה על זכויותיהם של קטינים, ההתנהגות של גורמי האכיפה

הן על התנהגות גורמי החקירה , המשפט הצבאיים משמעות אופרטיבית והשפעה מיידית בשטחלהחלטות של בתי 

יוסיפו לפעול , השופטים הצבאיים היושבים בדין. והכליאה והן על קידום החקיקה המעגנת את זכויות הקטינים באזור

י בין הגנה על זכויות אדם וימשיכו לעסוק במלאכה הקשה של מציאת האיזון הראו, לפי מיטב מצפונם ושיקול דעתם

  . ובין הגנה על שלום הציבור וביטחון המדינה מן הצד השני, מן הצד אחד, וזכויות קטינים בפרט, בכלל

נער ... אשר... גוי עז פנים"מערכת בתי המשפט הצבאיים באזור יהודה והשומרון רחוקה מרחק רב מאותו , הנה כי כן

אשר נזכר בחלק , )ז"ט, ח(הוא הפסוק בזכריה ,  לבטא את פעילותהנראה כי הפסוק המתאים יותר". לא יחון

  ."אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם": מפרסומיה

  

  : גובת הפרקליטות הצבאיתת

ידי קטינים פלסטינים באזור -וזו המבוצעת על, נבקש תחילה להתייחס באופן כללי לעבירת יידוי האבנים בכלל 

לאחר מכן נבחן אחת לאחת אותן . טות הצבאית בעניינם של קטינים כאמורוכן לאופן טיפולה של הפרקלי; בפרט

בשים לב לנתונים ולפרטים , ככל שנוכל לעשות כן, ח ואשר דורשות את התייחסותנו"טענות המועלות בטיוטת הדו

  . המזהים המצויים בטיוטה

. הינה עבירה חמורה, קל וחומר לעבר כלי תחבורה נוסע, אדם או רכוש, עבירת יידוי אבנים לעבר נתיב תחבורה )1
משבש את אורח החיים התקין ומבטא קריאת תיגר על , המדובר במעשה היוצר סיכון מוחשי לפגיעה בגוף וברכוש

כרטיס "היא משמשת כ, פעמים. עהלחקירה ולמני, המדובר בעבירה קלה לביצוע וקשה לאיתור. שלטון החוק
. ממנו עלולה לצמוח פעילות חבלנית חמורה ביותר, שלב ראשוני במדרג פעילות הטרור, ע"לעולם הפח" כניסה

והן , רכב אזרחיים וצבאיים- באזור יהודה והשומרון תופעת יידוי האבנים מתרחשת הן בצירי תנועה כנגד כלי
 . באזורי מגורים כנגד כוחות הביטחון

, המדובר בעבירה המבוצעת באזור כמטבע עובר לסוחר. יש ליתן את הדעת אף להתפשטותה, צד חומרת התופעהל )2
חלה בשנים האחרונות , ח"כעולה מהנתונים המצוינים בטיוטת הדו. בסדר גודל של אלפי אירועים מדי שנה בשנה

במגמה , ר צורך באכיפה קפדניתמתעור, על רקע זה. אף עלייה ניכרת במספר התקיפות באמצעות יידוי אבנים
הדבר . להרתיע משתתפים פוטנציאליים בביצוע העבירות ולספק הגנה נאותה לציבור, לצמצם את מספר האירועים

 . והן במעצרם של מיידי אבנים עד לתום ההליכים, אמור הן במישור הענישה

 כי בכל תיק יש לשקול לבקש מבית היא, החלה על רשויות התביעה בישראל, כי הנחיית פרקליט המדינה, יודגש )3
להורות על מעצרו של מיידה אבנים עד לתום ההליכים וכן על התביעה בישראל לדרוש עונש של מאסר , המשפט
, זה יגבר ככל שמדובר בריבוי אירועים של יידוי אבנים. כאשר הדגש הוא על אמדן הסיכון הנשקף מן הנאשם, בפועל

תקיפתם של שוטרים או . שטרם חלפה, בירה או בביצועה על רקע תקופת מתיחותברקע אידיאולוגי לביצועה של הע
ככל שיש בה ביטוי לעוינות ייחודית כלפי רשויות , חיילים עשויה אף היא להצביע על סיכון להישנות המעשים

 .  כי המדובר בשיקולים שכוחם יפה ואף ביתר שאת למציאות השוררת באזור יהודה והשומרון, ברי. 16אכיפת החוק

                                                      
 . 10סעיף , )24.12.09: עדכון אחרון( מדיניות האכיפה בעבירות של יידוי אבנים – 2.19'  הנחיה מס16
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קבעו בתי המשפט , חרף האמור. ולרוב חוטאים בה צעירים ואף קטינים, תופעת יידוי האבנים אינה חדשה עמנו, אכן )4
והן כדי , מיידי האבנים נוכח סטייתם מן השורההן כדי לגמול ל, על מציאות קשה זו נכון להגיב ביד קשה"כי 

בחר בית המשפט העליון להטיל שבעה חודשי מאסר בפועל על קטין שזרק , נוכח האמור.  17"להרתיע את הרבים
 . 18וזאת נוכח קיומן של נסיבות מקלות, אבנים לעבר מכוניות נוסעות

כי נקודת המוצא לגיבוש מדיניות התביעה לעונש הינו מקרה , כי אף הנחיית פרקליט המדינה קובעת, עוד יודגש )5
ללא רקע ,  שהוא חלק מחבורה16בידי קטין כבן , באירוע בודד, דוי אבנים לעבר רכב פרטי נוסעטיפוסי של יי

לו תטען , עונש המוצא למקרה הטיפוסי. עברייני קודם וכאשר לא נגרמה פגיעה כלשהי כתוצאה מיידוי האבן
 . 19ירותשלא בדרך של עבודות ש,  חודשי מאסר לריצוי בפועל3-4הינו עונש של , התביעה בישראל

מעצר , ככלל, לפיה בעבירות של יידוי אבנים יש לבקש, מדיניותה העקרונית של התביעה הצבאית, לסיכום עניין זה )6
עולה בקנה אחד עם פסיקת בית המשפט , עד תום ההליכים ולעתור לאחר הרשעת הנאשם לריצוי מאסר בפועל

 .העליון באשר לענישה הראויה בעבירה זו וכן עם הנחיית פרקליט המדינה החלה על רשויות האכיפה בישראל

שדן , והוקם בית משפט צבאי לנוער, לפני כשנתיים תוקן הצו בדבר הוראות ביטחון, ח"כפי שאף צוין בטיוטת הדו )7
אף שלפי לשון הצו בית המשפט אמור לדון אך בעניינם של קטינים עד לגיל  (18לגיל בפועל בעניינם של נאשמים עד 

תוך איזון עם , תיקון החקיקה העניק הגנות נרחבות יותר מבעבר לקטינים הנשפטים בבתי המשפט הצבאיים). 16
  . המציאות הייחודית השוררת באזור

שטרם , ש הייתה רק השלב הראשון מתוך מהלך כולל"כי הקמתו של בית המשפט לנוער באיו, נבקש לציין, כמו כן )8
בשנה האחרונה . שמטרתו לשפר את זכויותיהם של קטינים שמתנהלים כנגדם הליכים משפטיים באזור, הסתיים

שמטרתה לבחון תיקוני חקיקה נוספים שמטרתם הגנה על זכויותיהם , נוהלה עבודת מטה בין ארגונית מורכבת
בשים לב לפניות , בין היתר, זאת. ש"ינים שמתנהלים כנגדם הליכים פליליים באיוהדיוניות והמהותיות של קט

 .עבודת מטה זו צפויה להסתיים בחודשים הקרובים. שהתקבלו במערכת הביטחון בהקשר זה

הלכה למעשה עורכות רשויות התביעה הצבאית בקרה הדוקה ביחס למעצרם של קטינים . לא זאת אף זאת )9
מעצרו של כל קטין כאמור דורש את אישורו , כך, אף למעלה מן הנדרש בתחיקת הביטחון, )16עד לגיל (פלסטינים 

כמו גם תקופת , ההחלטה בדבר עצם המעצר. של גורם משפטי בכיר בתביעה שאינו נמנה על רשויות החקירה
לאחר קבלת ידי הגורם המשפטי הבכיר -מתקבלת על, המעצר הראשונית עד להבאת החשוד הקטין בפני שופט צבאי

פעולות , המצב הראייתי בתיק, נסיבות ביצוע העבירה בה נחשד, כל הנתונים הנוגעים לחשד העומד כנגד הקטין
  . החקירה שנעשו ואלו שעוד צפויות וכן גילו של הקטין

  

  

  

  

 

  " רקע משפטי–קטינים בהליך הפלילי : "התייחסות לפרק )10

מפורטות תקופות המעצר המרביות , "משך הזמן עד להגשת כתב אישום"תחת הכותרת , ח"בטיוטת הדו, כמו כן )11
הן ביחס לבגירים והן , נבקש לציין כי תקופות אלו עומדות בפני קיצור משמעותי. ש לפני הגשת כתב אישום"באיו

 משרד 3368/10ץ "עליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק בבגהודעה על כך נמסרה לבית המשפט ה. ביחס לקטינים
 האגודה 4057/10ץ "ובג, ל באזור"מפקד כוחות צה, שר הביטחון ואלוף פיקוד המרכז' נ' האסירים הפלסטיני ואח

בטקסט שליד , ח"אשר נזכרים גם בטיוטת הדו, ל באזור יהודה ושומרון"מפקד כוחות צה' נ' לזכויות האזרח ואח
  .49-  ו48השוליים הערות 

 "נתונים על ענישת קטינים שהורשעו ביידוי אבנים: "התייחסות לפרק )12

                                                      
 ). השופט לוי' כב; 21.4.2009, טרם פורסם(מדינת ישראל ' גדיר נ 411/09פ " ע17
 .  שם18
 . 6סעיף , )24.12.09: עדכון אחרון( מדיניות האכיפה בעבירות של יידוי אבנים – 2.19'  הנחיה מס19
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אין כל התייחסות מפורטת לשיקולים הרבים . חוטא לטעמנו לאמת, ח"כפי שנעשה בטיוטת הדו, ניתוח הנתונים )13
 ניתן להתייחס קל וחומר שלא. שעומדים בבסיס הענישה בעניינם של קטינים פלסטינים שהורשעו ביידוי אבנים

מספר (שאינם מביאים לידי ביטוי את נסיבות ביצוע העבירה , ולממוצעים של עונשים" חציונית"לתקופת מאסר 
האם נגרם נזק לרכוש או פגיעה באדם כתוצאה מיידוי , המטרה אליה נזרקו האבנים, הפעמים בהם יידה אבנים

עברו , גילו של הנאשם בעת ביצוע העבירה ובעת ההרשעה, )אירוע ספונטני או תקיפה מתוכננת מראש ועוד, האבנים
 . ב"נסיבות אישיות מיוחדות וכיו, הודיה וחרטה כנה, חלוף הזמן מאז ביצוע העבירה, )אם קיים(הפלילי של הנאשם 

. תנאי ולעתים אף קנס כספי או תקופת מאסר תמורתו-מאסר על, רכיבי הענישה באזור כוללים מאסר בפועל, ככלל )14
כמו גם עם קנס , תנאי- המאזן את תקופת המאסר בפועל עם תקופת המאסר על, המדובר בתמהיל ענישה, לרוב
וכך הוא בעניינם של רוב הקטינים הנדונים בבתי המשפט , דווקא כאשר תקופת המאסר בפועל הינה קצרה. כספי

ו והן ביחס לתקופה לגביו הן ביחס לאורכ(תנאי -הרי שקיימת חשיבות רבה לרכיב הענישה של מאסר על, הצבאיים
במיוחד כאשר הוא מצוי בגיל , מנת להרתיע את הנאשם הקטין מביצוע העבירה בעתיד- הדבר נועד על). הו חל

במסגרתו תקופת , לא פעם אף רכיב הקנס מוטל על הנאשם כחלק מתמהיל ענישה. 20הבגרות המועד לפורענות
 . מנת לאזן בין שני הרכיבים-ועל, המאסר בפועל הינה קצרה מהמקובל

כי המדובר היה במי , יודגש. 21קטין נדון לעונש מאסר בפועל בן עשרים חודשיםח מביאה מקרה בו "טיוטת הדו )15
בית המשפט התחשב בכך שלא נגרם נזק . שהיה חבר בחוליה שזרקה בקבוקי תבערה ואבנים ואף שני מטעני זווית

כי הנאשם , עוד יצוין. ממעשיו של הנאשם ובגילו הצעיר וכיבד את הסדר הטיעון שנכרת בין הצדדים לעניין העונש
אלא במקרה חמור , ברי כי אין המדובר באירוע קלאסי של זריקת אבן,  מקוםמכל.  בעת מתן גזר הדין15היה כבן 
 . שוודאי לא ניתן להסיק ממנו על תקופת מאסר חריגה באורכה ביחס למקובל, בהרבה

ח נמנעה "כי טיוטת הדו, שעניינו ענישת בגירים שהורשעו ביידוי אבנים ח"ביחס למקרה המודגש בטיוטת הדו, יצוין )16
בהסכמת , וכי בית המשפט הצבאי לערעורים החזיר על כנו, עור ההגנה על פסק הדין התקבלמלהזכיר כי ער

הגם שבית המשפט לערעורים הסכים עם הקביעה כי יש , זאת. את הסדר הטיעון שנכרת בין הצדדים, התביעה
 .22לעצור את השחיקה ברמת הענישה המוטלת על נאשמים ביידוי אבנים

 "הפרת זכויותיהם של קטינים פלסטינים החשודים ביידוי אבנים: "התייחסות לפרק )17

כי מעצרם של , נעיר). כמו גם עיכובם של קטינים מתחת לגיל האחריות הפלילית(ביחס לפרק העוסק במעצר  )18
ככל שהנסיבות הביטחוניות מאפשרות , מתבצע או בסמוך למועד ביצוע העבירהחשודים בביצוע עבירות באזור 

, להבנתנו, העובדה שמעצר יזום מתרחש בשעות הלילה נתונה. כאשר המדובר במעצר יזום, או בשעת לילה; זאת
רה שעניינם הבטחת ביצוע המעצר ושמי, אך נובע ככלל מטעמים ביטחוניים גרידא, דעתו של הכוח העוצר-לשיקול

  .    על ביטחונו של הכוח העוצר

 

) אם כי נכתבת בעברית(כי חקירתם של קטינים מבוצעת בשפה הערבית , נעיר עם זאת, ביחס לפרק העוסק בחקירה )19
אמצעית מנסיבות - בלתיכך שניתן להתרשם בצורה, )לרוב באודיו אך לעתים אף בווידאו(וככלל הן מוקלטות 

חקירתם של קטינים פלסטינים באזור עומדת  בסייגים רבים , בפועל. החקירה ומהאופן בו נגבתה האמרה מהחשוד
 .   המצויים בחוק הנוער בישראל

ידי - מימושה על-כי מניעת מפגש אין משמעותה אי, נבקש להעיר. דין-ביחס לפרק העוסק בזכות להיפגש עם עורך )20
לכל חשוד נמסר בשפה המובנת לו כי הוא . מבחינה עובדתית ומשפטית כאחד, להבחין בין שני המצביםויש , החשוד

בתנאים המצויים , ד"למעט אם הוא מנוע מפגש עם עו, טרם תחילתה של החקירה, דין-רשאי להיוועץ עם עורך
 . מטעם זה או אחר, ר עליהלכל חשוד עומדת זכות הבחירה אם לממש את הזכות שהודעה לו והוא רשאי לוות. בדין

פי הדין - ונציין אך זאת כי החשוד היה מנוע על, שמשפטו תלוי ועומד, אף כאן מוזכר בטיוטא עניינו של נאשם )21
כן אין - ועל, ש"שהחומר בעניינם הועבר למח, כן מוזכר עניינם של שני קטינים אחרים. 23דין-מפגישה עם עורך

 . באפשרותנו להתייחס לכך

 
הרי שהדבר , תנאי ארוך במיוחד-ח כדוגמא לעונש מאסר על" של טיוטת הדו64ש " ואכן בשלושת המקרים המאוזכרים בהקשר זה בה20

 ). 12-14בני (וזאת נוכח היותם של הנאשמים משוחררים ממעצר ובעיקר בשל גילם הצעיר ,  כתחליף למאסר בפועלנעשה
 . ח" בטיוטת הדו70ש "ה. דלאש' התביעה הצבאית נ 3522/09ש יהודה " תיק בימ21
 ). ל כוכב"השופט סא' מפי כב, 1.2.11פסק הדין מיום  (ביעה הצבאיתהת' ורסאנה נ 1081/11י " עד22
 . ח והטקסט העיקרי בסמוך" לטיוטת הדו109ש " ראו ה23
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, לפיכך. כי ככלל שעת החקירה של החשוד נגזרת משעת המעצר, נבקש להעיר. ביחס לפרק העוסק בשעת החקירה )22
  . ייתכן כי החקירה תבוצע בסמוך לכך, )כאשר עסקינן במעצר יזום, היינו(לעתים אם החשוד נעצר בשעת לילה 

אם הוא חשוד בעבירה שנעברה בסמוך , ער בישראל ניתן לחקור קטין בשעות הלילהכי אף לפי חוק הנו, יש להדגיש )23
רת פשע בשל תקופת והיחס לעבירת יידוי האבנים הוא כאל עבי( או שהעבירה היא מסוג פשע 24למועד מעצרו

שככלל מתקיימים , בסייגים מסוימים) אל אף שסיווג סוגי עבירות אינו קיים בדין האזור, המאסר המוטלת בגינה
 שעמם שוחח 30שלושה קטינים בלבד מתוך , ח"כי אף לפי טיוטת הדו, בשולי הדברים אוסיף. 25בחקירות מסוג זה

 . אכן נחקרו בלילה, הארגון ונעצרו במהלך הלילה

הובא , הבתמיכה בטענה בדבר הפגם שיש בחקירה המתרחשת בשעות היום לאחר שנמנעה מהחשוד שינה בליל )24
כי התביעה הצבאית הגישה ערר , למען הדיוק יש להוסיף. שצוין אף לעיל כמי שמשפטו תלוי ועומד, דא"עניינו של א

 כי לא ברור כלל עד כמה הייתה –א  שלא כפי שקבע בית המשפט קמ–אולם נקבע , הערר נדחה. על שחרורו ממעצר
אשר ככל , השפעה של ממש לשעת החקירה ולפגמים נטענים אחרים על חופשיות מסירת הודאותיו של הנאשם

מנת -נקבע כי לא די היה בטענה זו כשלעצמה על, לפיכך. הנראה חזר על הדברים גם לאחר שהתייעץ עם הסנגור
 . 26) לבסוף בשל טענה להתמשכות הליכיםששוחרר(להצדיק את שחרור של הנאשם ממעצר 

נבקש להעיר כי הטענות שהועלו כאן הינן כלליות ואינן מבוססות על ראיות " שיטת ההפללות"ביחס לפרק שעניינו  )25
כמו גם בחינת השאלה אם יש מקום , כי מעצרם של קטינים, יודגש. נטעןאו החלטות שיפוטיות המאשררות את ה/ו

בין אם מקורן של הראיות , נעשית בצורה קונקרטית בשים לב לחומר הראיות המצוי בתיק החקירה, להעמידם לדין
 .  בהודאת החשוד ובין אם מקורן בעדויות של אחרים

לא זאת אף . 28ידי בית המשפט הצבאי לערעורים-אושר על, 27ח"המאוזכר בטיוטת הדו, ז"כי מעצרו של א, יצוין )26
, ים לעבר ציר תנועהאלא שהנאשם הודה במשפטו בכך שבמשך תקופה ניכרת במספר הזדמנויות יידה אבנ, זאת

 .29יפים צבאיים שחלפו במקום'וחלק מהאבנים אותן יידה אף פגעו בג

הסתיים בהודאתו בבית המשפט הצבאי בשתי עבירות של יידוי , 30ח"המאוזכר בטיוטת הדו, א"גם עניינו של נ )27
 . 31ל"אחת מהן לעבר כוחות צה, הנאשם הודה בשתי הזדמנויות של יידוי אבנים, בניגוד לנטען. אבנים

כי אף לפי הנתונים שהובאו בטיוטת , כפי שציינו בעבר, נבקש להעיר, ביחס לפרק שעניינו מעצר עד תום ההליכים )28
, כפי שציינו לעיל, עוד נציין.  שנים14בפועל כמעט ואין נאשמים בעבירות של יידוי אבנים שטרם מלאו להם , ח"הדו

ידי גורם משפטי בכיר שאינו נמנה על הרשות - עלנקצבת) 16עד לגיל (כי תקופת המעצר הראשונית של קטינים 
ובדרך כלל מובא חשוד שהינו קטין כאמור בפני שופט עוד בתוך התקופה הנקובה ) ש או סגנו"פרקליט איו(החוקרת 

אשר בוחנת האם יש , עם סיום החקירה מועבר תיק החקירה לידי התביעה הצבאית. בפקודת המעצר הראשונית
מנת להגיש את כתב האישום לבית -ואם התשובה לכך חיובית פועלת על, צועה של עבירהראיות כנגד החשוד לבי

אף בתוך תקופת המעצר , ובדרך כלל בעניינם של קטינים תוך זמן קצר ביותר, המשפט הצבאי בהקדם האפשרי
  . הראשונית

ם הודה במשפטו ביידוי נבקש לציין כי המדובר במי שבסופו של יו, ח"צ שהובא בטיוטת הדו"ביחס לעניינו של צ )29
 . 32תנאי ולקנס כספי-אבנים לעבר כוחות הביטחון ונדון במסגרת הסדר טיעון למאסר על

כי אין זה מדויק לטעון כי בחקיקה הצבאית אין כל אזכור של אמצעים , נעיר, ביחס לפרק העוסק במשפט גופו )30
 לצו בדבר הוראות ביטחון מעניק אפשרות לבית 180סעיף . חלופיים שניתן לנקוט לצורך ענישה במקום מאסר

 . לעונש אחר) או בנוסף(קום וזאת במ, משפט צבאי שהרשיע אדם להורות על מתן התחייבות להימנע מעבירה

 
 ). ח" לטיוטת הדו24' עמ (22:00 ונחקרו לאחר השעה 20:00כן לא הייתה מניעה בחקירת הקטינים שנעצרו בסמוך לשעה - ועל24
, כי ברי שהקטינים שנעצרו בשעת לילה לא נחקרו על אירועים שהתרחשו בסמוך למעצרם, בשולי הדברים אוסיף. י לחוק הנוער9 סעיף 25

 .  אין בכך פסול אף לפי חוק הנוער, כאמור, ממילא. ת היו נעצרים בזמן אמת במקום האירוע ולא בדיעבד במעצר יזוםשכן אחר
 ). ל בנישו"המשנה לנשיא סא' כב, 27.4.11החלטה מיום  (א"ד' התביעה הצבאית נ 1411/11מ " ע26
 . ח והטקסט העיקרי בסמוך" בטיוטת הדו141ש "או ה ר27
 ). ם נח"השופט אל' מפי כב, 15.12.09החלטה מיום  (התביעה הצבאית' אלזעול נ 3568/09מ " ע28
ח הודה במשפטו כי באופן קבוע במשך שנתיים "גם ע). 28.1.10גזר דין מיום  (אלזעול' התביעה הצבאית נ 5164/09ש יהודה " תיק בימ29

שהודה , ש"והדברים דומים אף בעניינו של י; )4.1.09ר דין מיום גז, 5154/09ש יהודה "תיק בימ(נהג ליידות אבנים לעבר ציר תנועה 
 ). 1.2.10גזר דין מיום , 5022/09ש יהודה "תיק בימ(במשפטו כי יידה אבנים לעבר ציר תנועה בהזדמנויות רבות 

 . ח והטקסט העיקרי בסמוך" לטיוטת הדו144-145ש " ראו ה30
 ). 1.10.09גזר דין מיום  (אבו רחמה' התביעה הצבאית נ 3757/09ש יהודה " תיק בימ31
 . צאפי'  התביעה הצבאית נ1858/10ש יהודה "תיק בימ. ח והטקסט העיקרי בסמוך" לטיוטת הדו151ש " ה32
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ח אינה נוגעת בהכרח למערכת המשפט "נדמה כי הביקורת שמותחת טיוטת הדו, ביחס לפרק שעניינו עסקאות טיעון )31
ידי - אף שזה זכה לגושפנקא פעם אחר פעם על, אלא המדובר בביקורת עקרונית כנגד מוסד הסדרי הטיעון, הצבאית

כי הבחירה הבלעדית האם להגיע , מכל מקום חשוב להדגיש.  העליוןובראשם בית המשפט, בתי המשפט השונים
, וחשוב להדגיש(דין מטעמו - ידי עורך- שמיוצג בסופו של דבר על, להסדר טיעון בתיק מסוים מצויה בידיו של הנאשם

 ). בניגוד למצב במדינת ישראל, כי במערכת המשפט הצבאית באזור כמעט כל הנאשמים מיוצגים במשפטם

כי אלו תלויים לרוב , שיש לזכור(כי אין ביסוס עובדתי לטענה כאילו התמשכותם של משפטי הוכחות , םנדמה ג )32
כאשר נאשם מודה בבית , מכל מקום. מהווה תמריץ להגעה להסדר טיעון) בעמדתם ובהתנהלותם של הסנגורים

יל לחתירה תחת עצם קיומן שכן כל סברה אחרת תוב, חזקה עליו כי הוא עושה כן מרצונו הטוב והחופשי, המשפט
 . של ערכאות שיפוטיות וערכי היסוד של השיטה הפלילית

חרף התקופה הארוכה יחסית בה , ידי בית המשפט הצבאי לערעורים- לא שוחרר על16ביחס למקרה שהובא לפיו בן  )33
 אוטובוס המדובר במי שבצוותא חדא עם אחיו המבוגר יידה אבנים לעבר. נבקש להתייחס בהרחבה, שהה במעצר

שכן האבנים פגעו , ואכן הנאשם ואחיו הצליחו במזימתם. בכוונה לפגוע בו או באנשים הנוסעים בו, ישראלי
ולפציעת , 9דבר שהוביל לפציעתה באורח בינוני של נוסעת כבת , אחת מהן חדרה פנימה וניפצה שמשה, באוטובוס

אך מדגים את המסוכנות הרבה הטמונה בעבירת ש, המדובר במקרה חמור מאין כמותו. נהג האוטובוס באורח קל
לאחר ההרשעה הגיעו . שבסיומו הורשעו בעבירה האמורה, הנאשם ואחיו ביכרו לנהל משפט הוכחות. יידוי אבנים

קנס , תנאי- מאסר על, במסגרתו נדונו כל אחד מהם לעונש של עשרים חודשי מאסר בפועל, הצדדים להסדר טיעון
ניתן אכן להבין את פסיקתו הנכוחה של בית המשפט הצבאי , בהקשר זה. 33טינה שנפגעהכספי ופיצויים לנוסעת הק

לא חרגה מהסביר ) הוא בחר לנהל משפט הוכחות, וכאמור(לערעורים לפיה התקופה בה שהה הנאשם במעצר 
 . בנסיבות העניין

הרי שהועברה , ידי התביעה הצבאית-י הנוגע לביטול כתבי אישום כנגד שמונה חשודים עלביחס למקרה הקונקרט )34
כי בשלבים מאוחרים , למען הסדר הטוב נחזור ונדגיש, עם זאת. התייחסות מפורטת בנושא בחודש אוגוסט האחרון

ביעה בחנה את לאחר שהת. העבירה ההגנה לידי התביעה חומר ראיות נוסף שלא היה בידי התביעה, של המשפט
הגיעו התביעה , לאור זאת. הגיעה למסקנה כי בשלב זה קיימים קשיים ראייתיים בתיק, חומר הראיות החדש

  . והסנגור להסכמה לפיה יבוטל כתב האישום בעניינם של השמונה

י כי היו למעלה מעשרה מקרים בהם הורו בת, מנתונים המצויים ברשותנו עולה. באשר לפרק שעניינו תסקירים )35
ההחלטה אם לקבל בעניינו של . רובם בעניינם של קטינים, המשפט הצבאיים על עריכת תסקיר מבחן לאחר הרשעה

ידי סנגורו של -ומועלית כבקשה בדרך כלל על, נתונה בידיו של בית המשפט הצבאי, נאשם שהורשע תסקיר מבחן
 . הנאשם

לא ניתן , חינת תוכנם של התסקירים כשלעצמםומב, כי ממספרם המצומצם של המקרים בהם נערך תסקיר, נדגיש )36
העדר שיתוף : הדבר נובע ממגוון סיבות. וזאת בלשון המעטה, להסיק על הצלחה ממשית בשימוש בכלי השיקום

העדר שיתוף פעולה של גורמי הרווחה ברשות הפלסטינית שאינם מכירים כלל בבתי המשפט , פעולה של הנאשם
 . ביצוע התסקיר ועודהעדר תשתית מקצועית ל, הצבאיים

, במיוחד כאשר היא מבוצעת באזור המצוי תחת תפיסה לוחמתית ובשונה מישראל, עוד נזכיר כי עבריינות מסוג זה )37
לעובדה זו חשיבות עת נדונה האפשרות לשלוח לתסקיר מבחן נאשם המצוי בסביבה . אינה זוכה לגינוי חברתי

צבאיים מחד ולא תוכל להוות משען לקטין שיניא אותו מן שדוחה מן היסוד את הלגיטימיות של בתי המשפט ה
 . אידיאולוגית מאידך-הדרך העבריינית

כי האפשרות לכלוא פלסטינים בבתי כלא בישראל , נעיר. בכל הקשור לשגרת הכלא ולשחרור ממעצר וממאסר )38
  . ידי בית המשפט הגבוה לצדק- אושרה לא פעם על

  נשמח לעמוד לרשותכם בעתיד )39

  

  

  

  בברכה

                                                                                                                מדור זכויות האדם ופניות הציבור  

 
 . עלאמי' התביעה הצבאית נ 2475+2476/08ש יהודה " תיק בימ33
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	1) עבירת יידוי אבנים לעבר נתיב תחבורה, אדם או רכוש, קל וחומר לעבר כלי תחבורה נוסע, הינה עבירה חמורה. המדובר במעשה היוצר סיכון מוחשי לפגיעה בגוף וברכוש, משבש את אורח החיים התקין ומבטא קריאת תיגר על שלטון החוק. המדובר בעבירה קלה לביצוע וקשה לאיתור, לחקירה ולמניעה. פעמים, היא משמשת כ"כרטיס כניסה" לעולם הפח"ע, שלב ראשוני במדרג פעילות הטרור, ממנו עלולה לצמוח פעילות חבלנית חמורה ביותר. באזור יהודה והשומרון תופעת יידוי האבנים מתרחשת הן בצירי תנועה כנגד כלי-רכב אזרחיים וצבאיים, והן באזורי מגורים כנגד כוחות הביטחון. 
	2) לצד חומרת התופעה, יש ליתן את הדעת אף להתפשטותה. המדובר בעבירה המבוצעת באזור כמטבע עובר לסוחר, בסדר גודל של אלפי אירועים מדי שנה בשנה. כעולה מהנתונים המצוינים בטיוטת הדו"ח, חלה בשנים האחרונות אף עלייה ניכרת במספר התקיפות באמצעות יידוי אבנים. על רקע זה, מתעורר צורך באכיפה קפדנית, במגמה לצמצם את מספר האירועים, להרתיע משתתפים פוטנציאליים בביצוע העבירות ולספק הגנה נאותה לציבור. הדבר אמור הן במישור הענישה, והן במעצרם של מיידי אבנים עד לתום ההליכים. 
	3) יודגש, כי הנחיית פרקליט המדינה, החלה על רשויות התביעה בישראל, היא כי בכל תיק יש לשקול לבקש מבית המשפט, להורות על מעצרו של מיידה אבנים עד לתום ההליכים וכן על התביעה בישראל לדרוש עונש של מאסר בפועל, כאשר הדגש הוא על אמדן הסיכון הנשקף מן הנאשם. זה יגבר ככל שמדובר בריבוי אירועים של יידוי אבנים, ברקע אידיאולוגי לביצועה של העבירה או בביצועה על רקע תקופת מתיחות, שטרם חלפה. תקיפתם של שוטרים או חיילים עשויה אף היא להצביע על סיכון להישנות המעשים, ככל שיש בה ביטוי לעוינות ייחודית כלפי רשויות אכיפת החוק. ברי, כי המדובר בשיקולים שכוחם יפה ואף ביתר שאת למציאות השוררת באזור יהודה והשומרון.  
	4) אכן, תופעת יידוי האבנים אינה חדשה עמנו, ולרוב חוטאים בה צעירים ואף קטינים. חרף האמור, קבעו בתי המשפט כי "על מציאות קשה זו נכון להגיב ביד קשה, הן כדי לגמול למיידי האבנים נוכח סטייתם מן השורה, והן כדי להרתיע את הרבים".  נוכח האמור, בחר בית המשפט העליון להטיל שבעה חודשי מאסר בפועל על קטין שזרק אבנים לעבר מכוניות נוסעות, וזאת נוכח קיומן של נסיבות מקלות. 
	5) עוד יודגש, כי אף הנחיית פרקליט המדינה קובעת, כי נקודת המוצא לגיבוש מדיניות התביעה לעונש הינו מקרה טיפוסי של יידוי אבנים לעבר רכב פרטי נוסע, באירוע בודד, בידי קטין כבן 16 שהוא חלק מחבורה, ללא רקע עברייני קודם וכאשר לא נגרמה פגיעה כלשהי כתוצאה מיידוי האבן. עונש המוצא למקרה הטיפוסי, לו תטען התביעה בישראל, הינו עונש של 3-4 חודשי מאסר לריצוי בפועל, שלא בדרך של עבודות שירות. 
	6) לסיכום עניין זה, מדיניותה העקרונית של התביעה הצבאית, לפיה בעבירות של יידוי אבנים יש לבקש, ככלל, מעצר עד תום ההליכים ולעתור לאחר הרשעת הנאשם לריצוי מאסר בפועל, עולה בקנה אחד עם פסיקת בית המשפט העליון באשר לענישה הראויה בעבירה זו וכן עם הנחיית פרקליט המדינה החלה על רשויות האכיפה בישראל.
	7) כפי שאף צוין בטיוטת הדו"ח, לפני כשנתיים תוקן הצו בדבר הוראות ביטחון, והוקם בית משפט צבאי לנוער, שדן בפועל בעניינם של נאשמים עד לגיל 18 (אף שלפי לשון הצו בית המשפט אמור לדון אך בעניינם של קטינים עד לגיל 16). תיקון החקיקה העניק הגנות נרחבות יותר מבעבר לקטינים הנשפטים בבתי המשפט הצבאיים, תוך איזון עם המציאות הייחודית השוררת באזור. 
	8) כמו כן, נבקש לציין, כי הקמתו של בית המשפט לנוער באיו"ש הייתה רק השלב הראשון מתוך מהלך כולל, שטרם הסתיים, שמטרתו לשפר את זכויותיהם של קטינים שמתנהלים כנגדם הליכים משפטיים באזור. בשנה האחרונה נוהלה עבודת מטה בין ארגונית מורכבת, שמטרתה לבחון תיקוני חקיקה נוספים שמטרתם הגנה על זכויותיהם הדיוניות והמהותיות של קטינים שמתנהלים כנגדם הליכים פליליים באיו"ש. זאת, בין היתר, בשים לב לפניות שהתקבלו במערכת הביטחון בהקשר זה. עבודת מטה זו צפויה להסתיים בחודשים הקרובים.
	9) לא זאת אף זאת. הלכה למעשה עורכות רשויות התביעה הצבאית בקרה הדוקה ביחס למעצרם של קטינים פלסטינים (עד לגיל 16), אף למעלה מן הנדרש בתחיקת הביטחון, כך, מעצרו של כל קטין כאמור דורש את אישורו של גורם משפטי בכיר בתביעה שאינו נמנה על רשויות החקירה. ההחלטה בדבר עצם המעצר, כמו גם תקופת המעצר הראשונית עד להבאת החשוד הקטין בפני שופט צבאי, מתקבלת על-ידי הגורם המשפטי הבכיר לאחר קבלת כל הנתונים הנוגעים לחשד העומד כנגד הקטין, נסיבות ביצוע העבירה בה נחשד, המצב הראייתי בתיק, פעולות החקירה שנעשו ואלו שעוד צפויות וכן גילו של הקטין. 
	11) כמו כן, בטיוטת הדו"ח, תחת הכותרת "משך הזמן עד להגשת כתב אישום", מפורטות תקופות המעצר המרביות באיו"ש לפני הגשת כתב אישום. נבקש לציין כי תקופות אלו עומדות בפני קיצור משמעותי, הן ביחס לבגירים והן ביחס לקטינים. הודעה על כך נמסרה לבית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק בבג"ץ 3368/10 משרד האסירים הפלסטיני ואח' נ' שר הביטחון ואלוף פיקוד המרכז, מפקד כוחות צה"ל באזור, ובג"ץ 4057/10 האגודה לזכויות האזרח ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, אשר נזכרים גם בטיוטת הדו"ח, בטקסט שליד הערות השוליים 48 ו-49. 
	13) ניתוח הנתונים, כפי שנעשה בטיוטת הדו"ח, חוטא לטעמנו לאמת. אין כל התייחסות מפורטת לשיקולים הרבים שעומדים בבסיס הענישה בעניינם של קטינים פלסטינים שהורשעו ביידוי אבנים. קל וחומר שלא ניתן להתייחס לתקופת מאסר "חציונית" ולממוצעים של עונשים, שאינם מביאים לידי ביטוי את נסיבות ביצוע העבירה (מספר הפעמים בהם יידה אבנים, המטרה אליה נזרקו האבנים, האם נגרם נזק לרכוש או פגיעה באדם כתוצאה מיידוי האבנים, אירוע ספונטני או תקיפה מתוכננת מראש ועוד), גילו של הנאשם בעת ביצוע העבירה ובעת ההרשעה, עברו הפלילי של הנאשם (אם קיים), חלוף הזמן מאז ביצוע העבירה, הודיה וחרטה כנה, נסיבות אישיות מיוחדות וכיו"ב. 
	14) ככלל, רכיבי הענישה באזור כוללים מאסר בפועל, מאסר על-תנאי ולעתים אף קנס כספי או תקופת מאסר תמורתו. לרוב, המדובר בתמהיל ענישה, המאזן את תקופת המאסר בפועל עם תקופת המאסר על-תנאי, כמו גם עם קנס כספי. דווקא כאשר תקופת המאסר בפועל הינה קצרה, וכך הוא בעניינם של רוב הקטינים הנדונים בבתי המשפט הצבאיים, הרי שקיימת חשיבות רבה לרכיב הענישה של מאסר על-תנאי (הן ביחס לאורכו והן ביחס לתקופה לגביו הו חל). הדבר נועד על-מנת להרתיע את הנאשם הקטין מביצוע העבירה בעתיד, במיוחד כאשר הוא מצוי בגיל הבגרות המועד לפורענות. לא פעם אף רכיב הקנס מוטל על הנאשם כחלק מתמהיל ענישה, במסגרתו תקופת המאסר בפועל הינה קצרה מהמקובל, ועל-מנת לאזן בין שני הרכיבים. 
	15) טיוטת הדו"ח מביאה מקרה בו קטין נדון לעונש מאסר בפועל בן עשרים חודשים. יודגש, כי המדובר היה במי שהיה חבר בחוליה שזרקה בקבוקי תבערה ואבנים ואף שני מטעני זווית. בית המשפט התחשב בכך שלא נגרם נזק ממעשיו של הנאשם ובגילו הצעיר וכיבד את הסדר הטיעון שנכרת בין הצדדים לעניין העונש. עוד יצוין, כי הנאשם היה כבן 15 בעת מתן גזר הדין. מכל מקום, ברי כי אין המדובר באירוע קלאסי של זריקת אבן, אלא במקרה חמור בהרבה, שוודאי לא ניתן להסיק ממנו על תקופת מאסר חריגה באורכה ביחס למקובל. 
	16) יצוין, ביחס למקרה המודגש בטיוטת הדו"ח שעניינו ענישת בגירים שהורשעו ביידוי אבנים, כי טיוטת הדו"ח נמנעה מלהזכיר כי ערעור ההגנה על פסק הדין התקבל, וכי בית המשפט הצבאי לערעורים החזיר על כנו, בהסכמת התביעה, את הסדר הטיעון שנכרת בין הצדדים. זאת, הגם שבית המשפט לערעורים הסכים עם הקביעה כי יש לעצור את השחיקה ברמת הענישה המוטלת על נאשמים ביידוי אבנים.
	18) ביחס לפרק העוסק במעצר (כמו גם עיכובם של קטינים מתחת לגיל האחריות הפלילית). נעיר, כי מעצרם של חשודים בביצוע עבירות באזור מתבצע או בסמוך למועד ביצוע העבירה, ככל שהנסיבות הביטחוניות מאפשרות זאת; או בשעת לילה, כאשר המדובר במעצר יזום. העובדה שמעצר יזום מתרחש בשעות הלילה נתונה, להבנתנו, לשיקול-דעתו של הכוח העוצר, אך נובע ככלל מטעמים ביטחוניים גרידא, שעניינם הבטחת ביצוע המעצר ושמירה על ביטחונו של הכוח העוצר.    
	19) ביחס לפרק העוסק בחקירה, נעיר עם זאת, כי חקירתם של קטינים מבוצעת בשפה הערבית (אם כי נכתבת בעברית) וככלל הן מוקלטות (לרוב באודיו אך לעתים אף בווידאו), כך שניתן להתרשם בצורה בלתי-אמצעית מנסיבות החקירה ומהאופן בו נגבתה האמרה מהחשוד. בפועל, חקירתם של קטינים פלסטינים באזור עומדת  בסייגים רבים המצויים בחוק הנוער בישראל.   
	20) ביחס לפרק העוסק בזכות להיפגש עם עורך-דין. נבקש להעיר, כי מניעת מפגש אין משמעותה אי-מימושה על-ידי החשוד, ויש להבחין בין שני המצבים, מבחינה עובדתית ומשפטית כאחד. לכל חשוד נמסר בשפה המובנת לו כי הוא רשאי להיוועץ עם עורך-דין, טרם תחילתה של החקירה, למעט אם הוא מנוע מפגש עם עו"ד, בתנאים המצויים בדין. לכל חשוד עומדת זכות הבחירה אם לממש את הזכות שהודעה לו והוא רשאי לוותר עליה, מטעם זה או אחר. 
	21) אף כאן מוזכר בטיוטא עניינו של נאשם, שמשפטו תלוי ועומד, ונציין אך זאת כי החשוד היה מנוע על-פי הדין מפגישה עם עורך-דין. כן מוזכר עניינם של שני קטינים אחרים, שהחומר בעניינם הועבר למח"ש, ועל-כן אין באפשרותנו להתייחס לכך. 
	22) ביחס לפרק העוסק בשעת החקירה. נבקש להעיר, כי ככלל שעת החקירה של החשוד נגזרת משעת המעצר. לפיכך, לעתים אם החשוד נעצר בשעת לילה (היינו, כאשר עסקינן במעצר יזום), ייתכן כי החקירה תבוצע בסמוך לכך. 
	23) יש להדגיש, כי אף לפי חוק הנוער בישראל ניתן לחקור קטין בשעות הלילה, אם הוא חשוד בעבירה שנעברה בסמוך למועד מעצרו או שהעבירה היא מסוג פשע (והיחס לעבירת יידוי האבנים הוא כאל עבירת פשע בשל תקופת המאסר המוטלת בגינה, אל אף שסיווג סוגי עבירות אינו קיים בדין האזור) בסייגים מסוימים, שככלל מתקיימים בחקירות מסוג זה. בשולי הדברים אוסיף, כי אף לפי טיוטת הדו"ח, שלושה קטינים בלבד מתוך 30 שעמם שוחח הארגון ונעצרו במהלך הלילה, אכן נחקרו בלילה. 
	24) בתמיכה בטענה בדבר הפגם שיש בחקירה המתרחשת בשעות היום לאחר שנמנעה מהחשוד שינה בלילה, הובא עניינו של א"דא, שצוין אף לעיל כמי שמשפטו תלוי ועומד. למען הדיוק יש להוסיף, כי התביעה הצבאית הגישה ערר על שחרורו ממעצר. הערר נדחה, אולם נקבע – שלא כפי שקבע בית המשפט קמא – כי לא ברור כלל עד כמה הייתה השפעה של ממש לשעת החקירה ולפגמים נטענים אחרים על חופשיות מסירת הודאותיו של הנאשם, אשר ככל הנראה חזר על הדברים גם לאחר שהתייעץ עם הסנגור. לפיכך, נקבע כי לא די היה בטענה זו כשלעצמה על-מנת להצדיק את שחרור של הנאשם ממעצר (ששוחרר לבסוף בשל טענה להתמשכות הליכים). 
	25) ביחס לפרק שעניינו "שיטת ההפללות" נבקש להעיר כי הטענות שהועלו כאן הינן כלליות ואינן מבוססות על ראיות ו/או החלטות שיפוטיות המאשררות את הנטען. יודגש, כי מעצרם של קטינים, כמו גם בחינת השאלה אם יש מקום להעמידם לדין, נעשית בצורה קונקרטית בשים לב לחומר הראיות המצוי בתיק החקירה, בין אם מקורן של הראיות בהודאת החשוד ובין אם מקורן בעדויות של אחרים.  
	26) יצוין, כי מעצרו של א"ז, המאוזכר בטיוטת הדו"ח, אושר על-ידי בית המשפט הצבאי לערעורים. לא זאת אף זאת, אלא שהנאשם הודה במשפטו בכך שבמשך תקופה ניכרת במספר הזדמנויות יידה אבנים לעבר ציר תנועה, וחלק מהאבנים אותן יידה אף פגעו בג'יפים צבאיים שחלפו במקום.
	27) גם עניינו של נ"א, המאוזכר בטיוטת הדו"ח, הסתיים בהודאתו בבית המשפט הצבאי בשתי עבירות של יידוי אבנים. בניגוד לנטען, הנאשם הודה בשתי הזדמנויות של יידוי אבנים, אחת מהן לעבר כוחות צה"ל. 
	28) ביחס לפרק שעניינו מעצר עד תום ההליכים, נבקש להעיר, כפי שציינו בעבר, כי אף לפי הנתונים שהובאו בטיוטת הדו"ח, בפועל כמעט ואין נאשמים בעבירות של יידוי אבנים שטרם מלאו להם 14 שנים. עוד נציין, כפי שציינו לעיל, כי תקופת המעצר הראשונית של קטינים (עד לגיל 16) נקצבת על-ידי גורם משפטי בכיר שאינו נמנה על הרשות החוקרת (פרקליט איו"ש או סגנו) ובדרך כלל מובא חשוד שהינו קטין כאמור בפני שופט עוד בתוך התקופה הנקובה בפקודת המעצר הראשונית. עם סיום החקירה מועבר תיק החקירה לידי התביעה הצבאית, אשר בוחנת האם יש ראיות כנגד החשוד לביצועה של עבירה, ואם התשובה לכך חיובית פועלת על-מנת להגיש את כתב האישום לבית המשפט הצבאי בהקדם האפשרי, ובדרך כלל בעניינם של קטינים תוך זמן קצר ביותר, אף בתוך תקופת המעצר הראשונית. 
	29) ביחס לעניינו של צ"צ שהובא בטיוטת הדו"ח, נבקש לציין כי המדובר במי שבסופו של יום הודה במשפטו ביידוי אבנים לעבר כוחות הביטחון ונדון במסגרת הסדר טיעון למאסר על-תנאי ולקנס כספי. 
	30) ביחס לפרק העוסק במשפט גופו, נעיר, כי אין זה מדויק לטעון כי בחקיקה הצבאית אין כל אזכור של אמצעים חלופיים שניתן לנקוט לצורך ענישה במקום מאסר. סעיף 180 לצו בדבר הוראות ביטחון מעניק אפשרות לבית משפט צבאי שהרשיע אדם להורות על מתן התחייבות להימנע מעבירה, וזאת במקום (או בנוסף) לעונש אחר. 
	31) ביחס לפרק שעניינו עסקאות טיעון, נדמה כי הביקורת שמותחת טיוטת הדו"ח אינה נוגעת בהכרח למערכת המשפט הצבאית, אלא המדובר בביקורת עקרונית כנגד מוסד הסדרי הטיעון, אף שזה זכה לגושפנקא פעם אחר פעם על-ידי בתי המשפט השונים, ובראשם בית המשפט העליון. מכל מקום חשוב להדגיש, כי הבחירה הבלעדית האם להגיע להסדר טיעון בתיק מסוים מצויה בידיו של הנאשם, שמיוצג בסופו של דבר על-ידי עורך-דין מטעמו (וחשוב להדגיש, כי במערכת המשפט הצבאית באזור כמעט כל הנאשמים מיוצגים במשפטם, בניגוד למצב במדינת ישראל). 
	32) נדמה גם, כי אין ביסוס עובדתי לטענה כאילו התמשכותם של משפטי הוכחות (שיש לזכור, כי אלו תלויים לרוב בעמדתם ובהתנהלותם של הסנגורים) מהווה תמריץ להגעה להסדר טיעון. מכל מקום, כאשר נאשם מודה בבית המשפט, חזקה עליו כי הוא עושה כן מרצונו הטוב והחופשי, שכן כל סברה אחרת תוביל לחתירה תחת עצם קיומן של ערכאות שיפוטיות וערכי היסוד של השיטה הפלילית. 
	33) ביחס למקרה שהובא לפיו בן 16 לא שוחרר על-ידי בית המשפט הצבאי לערעורים, חרף התקופה הארוכה יחסית בה שהה במעצר, נבקש להתייחס בהרחבה. המדובר במי שבצוותא חדא עם אחיו המבוגר יידה אבנים לעבר אוטובוס ישראלי, בכוונה לפגוע בו או באנשים הנוסעים בו. ואכן הנאשם ואחיו הצליחו במזימתם, שכן האבנים פגעו באוטובוס, אחת מהן חדרה פנימה וניפצה שמשה, דבר שהוביל לפציעתה באורח בינוני של נוסעת כבת 9, ולפציעת נהג האוטובוס באורח קל. המדובר במקרה חמור מאין כמותו, שאך מדגים את המסוכנות הרבה הטמונה בעבירת יידוי אבנים. הנאשם ואחיו ביכרו לנהל משפט הוכחות, שבסיומו הורשעו בעבירה האמורה. לאחר ההרשעה הגיעו הצדדים להסדר טיעון, במסגרתו נדונו כל אחד מהם לעונש של עשרים חודשי מאסר בפועל, מאסר על-תנאי, קנס כספי ופיצויים לנוסעת הקטינה שנפגעה. בהקשר זה, ניתן אכן להבין את פסיקתו הנכוחה של בית המשפט הצבאי לערעורים לפיה התקופה בה שהה הנאשם במעצר (וכאמור, הוא בחר לנהל משפט הוכחות) לא חרגה מהסביר בנסיבות העניין. 
	34) ביחס למקרה הקונקרטי הנוגע לביטול כתבי אישום כנגד שמונה חשודים על-ידי התביעה הצבאית, הרי שהועברה התייחסות מפורטת בנושא בחודש אוגוסט האחרון. עם זאת, למען הסדר הטוב נחזור ונדגיש, כי בשלבים מאוחרים של המשפט, העבירה ההגנה לידי התביעה חומר ראיות נוסף שלא היה בידי התביעה. לאחר שהתביעה בחנה את חומר הראיות החדש, הגיעה למסקנה כי בשלב זה קיימים קשיים ראייתיים בתיק. לאור זאת, הגיעו התביעה והסנגור להסכמה לפיה יבוטל כתב האישום בעניינם של השמונה. 
	35) באשר לפרק שעניינו תסקירים. מנתונים המצויים ברשותנו עולה, כי היו למעלה מעשרה מקרים בהם הורו בתי המשפט הצבאיים על עריכת תסקיר מבחן לאחר הרשעה, רובם בעניינם של קטינים. ההחלטה אם לקבל בעניינו של נאשם שהורשע תסקיר מבחן, נתונה בידיו של בית המשפט הצבאי, ומועלית כבקשה בדרך כלל על-ידי סנגורו של הנאשם. 
	36) נדגיש, כי ממספרם המצומצם של המקרים בהם נערך תסקיר, ומבחינת תוכנם של התסקירים כשלעצמם, לא ניתן להסיק על הצלחה ממשית בשימוש בכלי השיקום, וזאת בלשון המעטה. הדבר נובע ממגוון סיבות: העדר שיתוף פעולה של הנאשם, העדר שיתוף פעולה של גורמי הרווחה ברשות הפלסטינית שאינם מכירים כלל בבתי המשפט הצבאיים, העדר תשתית מקצועית לביצוע התסקיר ועוד. 
	37) עוד נזכיר כי עבריינות מסוג זה, במיוחד כאשר היא מבוצעת באזור המצוי תחת תפיסה לוחמתית ובשונה מישראל, אינה זוכה לגינוי חברתי. לעובדה זו חשיבות עת נדונה האפשרות לשלוח לתסקיר מבחן נאשם המצוי בסביבה שדוחה מן היסוד את הלגיטימיות של בתי המשפט הצבאיים מחד ולא תוכל להוות משען לקטין שיניא אותו מן הדרך העבריינית-אידיאולוגית מאידך. 
	38) בכל הקשור לשגרת הכלא ולשחרור ממעצר וממאסר. נעיר, כי האפשרות לכלוא פלסטינים בבתי כלא בישראל אושרה לא פעם על-ידי בית המשפט הגבוה לצדק. 

