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אודותינו    

oיש דין הוא ארגון זכויות אדם ישראלי

o  יש דין פועל למימוש חובתה של ישראל כמעצמה כובשת להגן על
אוכלוסיית השטח הכבוש

oיש דין פועל לפי הסטנדרטים של המשפט הבין לאומי

oדרך העצמה  , בחרנו להתמקד בנושא של הגנה על אזרחים בשטח כבוש
של הליכי אכיפת חוק



תחומי טיפול יש דין    

oפלסטינים על  הליכי אכיפת החוק בתלונות של

עבירות שביצעו לכאורה אזרחים ישראלים    

o  הליכי אכיפת החוק בתלונות של פלסטינים בגין עבירות שביצעו

.לכאורה אנשי כוחות הביטחון

oגזל אדמות ומניעת גישה



מתודולוגיה

:אופן פעילות הארגון

אוספים        , מראיינים את הקרבנות והעדים: שטח•

מתעדים את הזירה ומלווים למשטרה, מסמכים

מעקב אחר וניטור של החקירות: טיפול משפטי•

גיבושו לדוחות וניסוח המלצות  , ניתוח המידע שנאסף: מחקר•

לשיפור המצב

פעילות הסברה ופעילות משפטית לקידום יישומן של ההמלצות  •

.שגובשו



תיקי יש דין בחלוקה לסוג עבירה
(עבירות של אזרחים ישראליים)

37.37%

41.45%

14.87%

6.32%

ירי ואלימות

עבירות ברכוש

השתלטות על 
אדמות

אחר



 מתיקי חקירת עבירות שביצעו 91%

ישראלים נגד פלסטינים נסגרים ללא 

הגשת כתב אישום  

91%

7.5%

1% 0.5%

תיקי חקירה שהתקבלה בהם החלטה של גורמי החקירה 
והתביעה

תיקי חקירה שנסגרו בלא  
הגשת כתב אישום

תיקי חקירה בהם הוגש כתב 
אישום

כתב האישום נמחק

אבד



מתיקי החקירה נסגרים בעילות   90%-כ

המעידות על כשלון החקירה

"עבריין לא נודע"מהתיקים נסגרו בעילה  65.62%•

"חוסר ראיות מספיקות"נסגרו בעילה  23.65%•

"היעדר אשמה פלילית"נסגרו בשל  8.84%•

"חוסר עניין לציבור"נסגרו מ 1.99%•



מתיקי חקירה בעבירות אלימות  85.6%
נסגרים ללא הגשת כתב אישום

85.60%

12.80%

0.80% 0.40% 0.40%

תיקי חקירה שנסגרו 
בלא הגשת כתב אישום

כתב אישום

התיק בהתליית הליכים 
עד לאיתור הנאשם

התביעה משכה את 
כתב האישום

אבד



מתיקי החקירה בעבירות ברכוש   96% 

נסגרים ללא הגשת כתבי אישום

96.98%

2.26%
0.38% 0.38%

תיקי חקירה שנסגרו בלא  
הגשת כתב אישום

כתב אישום

התביעה משכה את כתב 
האישום

אבד



אכיפת החוק על אזרחים ישראלים           

פגיעה בעצי זית  

2005-2011אירועי פגיעה בעצים בשנים 

                    עוקב החקירות אחריהן  127 -מ אחתרק 

אישוםדין הובילה עד כה להגשת כתב יש 



כתב אישום אחד הוגש בגין פגיעה

בעצי זית 

1

96

12
3 2

הוגש כתב אישום

(ן"על)עבריין לא נודע 

חוסר ראיות מספיקות

אין אשמה פלילית

עילה לא ידועה

מוצג במספרי תיקים



אכיפת החוק על כוחות  

נתונים -הביטחון 

מהתלונות אחוזים וחצי רק שלושה 

שמתקבלות במשטרה הצבאית החוקרת 

ובפרקליטות הצבאית בדבר עבירות  

לכאורה חיילים באזרחים  פליליות שביצעו 

פלסטינים וברכושם בגדה המערבית  

אישוםמתורגמים לכתבי 



י חקירהא–אכיפת החוק על כוחות הביטחון 

           מההודעות שנמסרו בשל חשד לביצוע          38% -ב 

      עבירות של חיילים נגד פלסטינים לא נפתחה             

חקירה פלילית

–תחקירים  267מתוך 

הוחלט על פתיחה בחקירה 

(11%)מקרים  30-ב

(2007-2011)



אדמות

פלישות חקלאיות•

פלישה באמצעות בניית מאחזים•

מניעת גישה•



פלישה חקלאית בקדום



: לאדמותמניעת גישה 

הקמת גדר לא חוקית באדמות

בע'גהכפר 



ערטיסבל 'גהמאחז : י בניה"פלישה ע

בנית שכונה על אדמות פלסטיניות פרטיות



יש דין הליכי –בניה באדמות פלסטינים 

.  עתירות העוסקות בבנייה בלתי חוקית 13

צווי ביניים של בית המשפט העליון 11

  חמישה מבין הצווים הופרו

.הפרות חמורות אלה לא זכו לאכיפה הולמת מצד הרשויות

6

5

2

צו ביניים

הופר צו ביניים

לא ניתן צו



שרה בדיעבדהכ –אדמות 

עתירת יש דין למימוש
צו הריסה שהוציא

המנהל האזרחי לכביש  
המחבר בין עלי למאחז  

על אדמות , "היובל"
פרטיות של תושבי 

נסתיימה , הכפר קריות
בהכרזה על אדמות 

הכפר שעליהן הכביש  
מדינהכאדמות 



פרישת הליכי יש דין בתחום האדמות


