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שנועד נוסף שעבר, כי הכנסת בישראל חוקקה חוק  בחודשהתבשרו  הפלסטיניםתושבי השטחים 

 ות כוחות הביטחון. להקשות עליהם להשיג פיצויים מנזקים שנגרמו להם כתוצאה מפעיל

עד היום, היה יכול תושב שטחים שנפגע כתוצאה מרשלנות או זדון של חייל, שוטר או איש שב"כ 
להגיש תביעה לפיצוי בבית משפט בישראל. ישראל הערימה קשיים ומכשולים רבים על תביעות כאלה, 

גיע לאמת. לפני פעמים רבות חסמה הגעת עדים, או ביצעה חקירות שטחיות שמנעו מהתובעים לה
כשלוש שנים העבירה הכנסת חוק שחייב את כל התובעים להגיש תלונה על האירוע בתוך שישים יום 

 ולכלול בתלונה זו פרטים מקיפים על הנזק שנגרם להם ועל עדי הראייה. 

יחד עם זאת, למרות הקשיים הללו, מאות תביעות של תושבי שטחים כנגד הצבא, המשטרה והשב"כ, 
תנו פסקי דין שפסקו פיצויים משמעותיים יבבתי המשפט בישראל. בחלק מהתביעות אף נהתבררו 

 לתובעים וחייבו את המדינה לשלם סכומים גבוהים. 

כעת להקשות עוד יותר על תושבי שטחים לקבל פיצוי מהמדינה על פגיעות  תישראל מבקשממשלת 
עות של תושבי שטחים כנגד כוחות שנגרמו להם. החוק החדש שהתקבל מעניק לישראל חסינות מתבי

הביטחון. חסינות זו מוענקת באופן רטרואקטיבי, לגבי כל הפעולות של כוחות הביטחון בשטחים החל 
, שנפגע מירי, מהשטחים פלסטינימשמעות החסינות הזו היא ש. 2000העשרים ותשע בספטמבר מ

, לא יוכל 2000צבאי, החל משנת מכות, או טיל תועה או אפילו בתאונת דרכים בה היה מעורב ג'יפ 
 להגיש תביעה רגילה לבית המשפט בישראל. 

בארגון טרור )ישראל רואה במרבית הארגונים הפועלים  חברכמו כן מונע החוק מכל מי שנחשב 
 בשטחים ארגוני טרור( להגיש תביעה בבית המשפט בישראל. 

אחד החריגים לחוק החדש יש מספר חריגים, אשר עשויים לאפשר קבלת פיצויים במקרים מסוימים. 
לתבוע חייל אשר פעל באופן חמור במיוחד, אולם רק לאחר שחייל זה הורשע בבית דין צבאי.  מאפשר

כך למשל, חייל שגנב כספים מתושב שטחים בעת חיפוש בבית, והדבר התגלה למפקדיו הישראליים 
תושב השטחים שכספו אחר כך ם החליטו להעמיד את החייל לדין ולהענישו, במקרה כזה יוכל וה

 נגנב, לתבוע את החייל ואת המדינה בבית המשפט. 

חריג חשוב נוסף, הוא תביעה בגין נזק לעצור. תושב שטחים שנעצר על ידי ישראל, יוכל לתבוע בגין 
 ר. מכות, השפלות, או נזק אחר שנגרם לו בעת המעצ

חריג אחר הוא אפשרות של תביעה כנגד המנהל האזרחי, בגין פעולות של המנהל, בעיקר פעולות 
במישור האזרחי ולא הביטחוני, כגון הריסת בית שנבנה ללא היתר, קנסות שונים, או החרמת צאן 

 ותוצרת חקלאית.

ול מתן פיצוי החוק מחייב את שר הביטחון להקים ועדה שתדון בתביעות של תושבי שטחים ותשק
במקרים מיוחדים. חשוב להדגיש, כי אין מדובר בבית משפט, אלא בוועדה של פקידים מהממשל 

 הישראלי.

, כי בית המשפט העליון הישראלי, בג"צ, יפסול את החוק בשל היותו נוגד את אפשרותקיימת עדיין 
יכו להגיש תלונות ערכי הדמוקרטיה וזכויות אדם. עד שירחש נס זה, חשוב שתושבי השטחים ימש

ולהילחם על זכויותיהם. בכל מקרה של פגיעה ברכוש או בגוף רצוי מאוד לאסוף את החומר ולפנות 
לבדוק האם קיימת אפשרות לתביעה, למרות החוק. ייתכן מאוד שהמקרה כדי לעורך דין באופן מיידי 

יהיה להגיש בקשה לוועדה נופל בגדר אחד החריגים. גם אם לא ניתן יהיה להגיש תביעה רגילה, ניתן 
 הישראלית, אשר בסמכותה להעניק פיצוי במקרים מיוחדים. 
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