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 ההתמודדות ע המשט הטורקי 

 

 

  מבוא

 פתח דבר

ל על שש ספינות שהיו בדרכ� לעזה במסגרת משט " השתלט צה�31.5.10ב
במטרה להפר את הסגר הימי על רצועת עזה )  המשט הטורקי�להל� (מחאה 

אשר מטרתה ללבות , ובוקציהוליצור פר, �3.1.09שהטילה ישראל על הרצועה ב
,  מפליגי�770%במשט הטורקי נטלו חלק כ. את הביקורת כלפי מדינת ישראל

 �להל�  (Marmara Mavi הפליגו על אניית נוסעי% בש% � מה% �600 כ�רוב% 
רוב המפליגי% היו אזרחי% טורקיי% ומקצת% אזרחי% בני "). מרמרה"

חברת : ובכלל אלה, ראליתובה% ערבי% בעלי אזרחות יש, לאומי% אחרי%
 מנהיג הפלג הצפוני של התנועה ,ראאד צלאח' הכנסת חני� זועבי ושיח

 13נתקלו הכוחות משייטת " מרמרה"במהל( ההשתלטות על ה .האסלאמית
וכתוצאה מכ( , באלימות קשה מצד המפליגי%) י" חה�להל� (של חיל הי% 

 מקרב �55יטת וונפצעו תשעה מלוחמי השי, נהרגו תשעה מנוסעי האנייה
ההשתלטות על חמשת כלי השיט האחרי% עברה ללא נפגעי% וללא . המפליגי%

 .אירועי% מיוחדי%

י הוציאה פקודה לאכיפת הסגר הימי המוטל על רצועת עזה "מפקדת חה
מתווה מסגרת כללית וגמישה "הפקודה . ולמניעת כניסת כלי שיט לרצועת עזה

ואמורה , "המנסי% להפר סגר ימילמבצעי עצירה והשתלטות על כלי שייט 
בהתא% לאופי האירוע הספציפי ונסיבותיו ועל פי פקודה "להיות מופעלת 

י או בהתא% להנחיות "אותה אמורה להפי* מחלקת מבצעי% בחה" משלימה
פקודה נוספת הוצאה לאכיפת הסגר הימי . מפקדה ממונה שיועברו לכוח בי%

 . המוטל על רצועת עזה כלפי המשט הטורקי

ארבעה מה% התקיימו לאחר הטלת הסגר .  משטי11%למשט הטורקי קדמו 
בהתייחסות . י"הימי ומארבעת% נמנעה הכניסה לעזה לאחר התערבות של חה

 התייחסות משרד �להל�  (�31.8.11משרד ראש הממשלה לטיוטת הביקורת מ
ללא התנגשויות "כי אלה בוצעו , צוי� בקשר לעצירת ארבעת המשטי%) %"ראה

 �להל� (ללא ביצוע עבודת מטה , ללא מעורבות של ראש הממשלה, ימותאל
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"על ידי המטה לביטחו� לאומי וללא כינוס של הקבינט) ט"עמ
1

פירוט . (
 ). המשטי% ותוצאותיה% ראו בנספח

 ובכלל זה היותו חריג �המידע שממנו השתמעה כוונה לבצע את המשט הטורקי 
 מספר �לי השיט שייקחו חלק בו לעומת המשטי% הקודמי% מבחינת מספר כ

המשתתפי% בו השתייכות% והעובדה כי את המשט מוביל הארגו� הטורקי 
2IHH - � בדיוני% שנערכו בראשות , במקביל. 2010 החל להצטבר בראשית שנת

כי בידי מפליגי% , ט את החשש"העלה שהב, 2010ט החל בראשית מאי "שהב
 להיער( לאפשרות של פתיחה באש ל"והוא הנחה את צה, במשט יהיו כלי נשק

מר , הדרג המדיני הבכיר ובראשו ראש הממשלה, כמו כ�; מצד המפליגי%
 �להל� (שר החו* , )ט"שהב �להל� ( שר הביטחו�, )%" ראה�להל� (בנימי� נתניהו 

ל היו "% והשר לענייני% אסטרטגיי% וכ� הרמטכ"המשנה לראה, )ח"שה
 . מודעי% למעורבות הטורקית במשט

ובי� השאר עסק בגיבוש התכנית , י להיער( למשט" החל חה2010בר בינואר כ
ל הנחה את "הרמטכ. המבצעית להתמודדות מולו ובהכנת הכוחות המבצעיי%

 .והנושא הוצג לשר הביטחו�, ל הרלוונטיי% להיער( למבצע"גורמי צה

בתקופה שקדמה למשט התקיימה ג% פעילות מדינית שנועדה למנוע את 
% ואנשי% "ובה נטלו חלק ראה, ו לחלופי� למנוע את הגעתו לעזהיציאתו א

וכ� , )ט" משהב�להל� (ומשרד הביטחו� ) ח" משה�להל� (משרד החו* , ממשרדו
ט שנועדה להתמודד ע% המשט "התקיימה פעילות הכנה נרחבת בהובלת משהב

, ב"ארה, מול טורקיה, בי� השאר, הפעילות המדינית נעשתה. לאחר עצירתו
בעקבות מאמצי% אלה . שוודיה ואירלנד, יוו�, דרו% קוריאה, קפריסי�, י%מצר

מאמצי% אלה החלו . צומצ% מספר כלי השיט במשט מתשעה לשישה
וזאת במטרה לסכל , משהתחוור היקפו החריג של המשט עוד בטר% יצא לדרכו

וזאת במטרה לסכל את הגעתו , ונמשכו ג% לאחר יציאתו לדר(; את יציאתו
הפעילות המדינית שנעשתה בהקשר זה מפורטת בהרחבה בפרק . עזהלרצועת 

. העוסק בתהלי( קבלת ההחלטות בנוגע להתמודדות ע% המשט הטורקי שלהל�
% "כי לגבי המאמצי% המדיניי% שקיי% ראה, % נמסר"בהתייחסות משרד ראה

היתכנות גבוהה של הרי שמאמצי% אלו מורי% על "% הטורקי "עצמו מול ראה

% הטורקי "אול% ראה, )ההדגשה במקור" (משט באמצעי� מדיניי�סיכול ה
למרות היענותו , מלעצור את המשט, בניגוד לרוש% שיצר, נמנע בסופו של דבר"

 ". של ראש הממשלה לבקשותיו

__________________ 

 .הכוונה לוועדת השרי� לענייני ביטחו� לאומי  1
2  IHH) Insan Hak Hurriyetleri Ve Insani Yardim Vakfi (רויות ולסיוע י הקר� לזכויות אד� לח�

ע� ו ששית� פעולה ע� החמאס ,פלסטיני בעל אוריינטציה אסלאמית� ארגו� טורקי פרו�הומניטרי 
 .Free Gazaלאומי בש� �ארגו� בי�
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 כינס � לאחר שחלק מאניות המשט הטורקי כבר הפליגו לדרכ� � �26.5.10ב
"שביעייה"% את פורו% ה"ראה

3
נושא עקרונות ההיערכות דיו� ב" במסגרת 

דיו� זה עסק בסוגיות הקשורות ". עזה]ל] [הטורקי[משט ]ה[לקראת 
. להתמודדות ע% המשט הטורקי ולמענה לו בתחו% הדוברות וההסברה

" חיתו( מצב"לצור( , % כינס דיו� זה בעקבות המלצת מזכירו הצבאי"ראה
לקראת נסיעתו בהעדר התקדמות בהיבט המדיני ו, והיוועצות בנושא ההסברתי

החלטה "כי ה, %"בתו% הדיו� קבע ראה. ב בערב אותו יו%"המתוכננת לארה
". לתת לה% לעבור או לעצור אות% בטכניקות שונות"היא בי� " האמיתית

כי הוא מבקש לשמוע את דעת% של משתתפי הפורו% , % אמר עוד"ראה
 כ( ובעקבות; השרי% ומשתתפי% נוספי% בדיו� הביעו את עמדת%; בנושא

 .% למנוע את הגעת המשט"החליט ראה

 75ההשתלטות נעשתה במרחק של . ל על ספינות המשט" השתלט צה�31.5.10ב
נתקלו " מרמרה"במהל( ההשתלטות על ה. מייל ימי מערבית לחופי ישראל

, באלימות קשה מצד המפליגי%) י" של חה13שייטת (הכוחות המשתלטי% 
 ייה ונפצעו תשעה מלוחמי השייטת וכתוצאה מכ( נהרגו תשעה מנוסעי האנ

  . מפליגי% מנוסעי האנייה�55ו

 :בעקבות המשט הטורקי בלטו המהלכי% הבאי%

% על הקמת " החליטה מועצת זכויות האד% של האו2010בתחילת יוני  . א
 פרסמה הוועדה 2010בספטמבר . ועדה מטע% המועצה לבדיקת אירועי המשט

הייתה הפרה בוטה של "עולה הישראלית כי הפ, בדוח נקבע. את דוח החקירה
נוכח התנהלותה המוטה נגד ישראל של ". זכויות אד% והחוק הבינלאומי

ישראל לא שיתפה פעולה ע% עבודת ועדה זו ודחתה , המועצה לזכויות האד%
 .את מסקנותיה

% גינתה את פעולותיה של ישראל במשט "מועצת הביטחו� של האו . ב
% מר בא� קי מו� על הקמת "ל האו" הכריז מזכ2010י וביול, 2010בתחילת יוני 

בי� , בוועדה השתתפו. לבדיקת אירועי המשט) ועדת פלמר(% "ועדה מטע% האו
 פורס% 2011בספטמבר . חנובר כנציג ישראל ונציג מטורקיה'יוס0 צ, השאר

אשר אשרר את חוקיות הסגר הימי על עזה ואת זכותה של מדינת , דוח הוועדה
 .0 אותוישראל לאכו

ולאחר , טחוניי% ע% מדינת ישראלטורקיה הקפיאה את היחסי% הבי . ג
ג% הורידה את דרג היחסי% הדיפלומטיי% ע% , פרסו% מסקנות ועדת פלמר

; ישראל והודיעה על גירוש חזרה לישראל של שגריר ישראל בטורקיה

__________________ 

; ח אביגדור ליברמ�"ט אהוד ברק ושה"שהב; � בנימי� נתניהו"כלל את ראה" שביעייה"פורו� שרי ה  3
שר ; יעלו�) בוגי(משה , השר לענייני� אסטרטגיי�; ד� מרידור,  על שירותי המודיעי�השר הממונה

 .ח"בדיו� עצמו לא השתת� שה. הפני� אלי ישי והשר בני בגי�
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ומצרי% פתחה , ניקרגואה הודיעה על ניתוק היחסי% הדיפלומטיי% ע% ישראל
 .סחורות למעבר 2007את מעבר רפיח שהיה סגור מאז 

ועדת המעקב של ערביי ישראל הכריזה על שביתה כללית ביו% שלאחר  . ד
 .והתקיימו מספר הפגנות ברחבי האר*, המשט

 44/ החליטה ועדת השרי% לענייני ביטחו� לאומי החלטה ב�20.6.10ב . ה
ח לקבל החלטות על צעדי% ופעולות "ט ושה"שהב, %"להסמי( את ראה

,  החליטו השרי�29.6.10%ב; עברי% מול רצועת עזהפרטניי% ליישו% מדיניות מ
למעט רשימה של פריטי% אסורי% , כי תותר כניסת% לעזה של כל הפריטי%

. שימושיי%�אמצעי% תומכי לחימה ופריטי% בעייתיי% דו, הכוללת כלי נשק
אשר הרשות , הוחלט להתיר הכנסת חומרי בנייה לפרויקטי%, נוס0 על כ(

לאומי וכ� לפרויקטי% של בנייה �עליה% פיקוח בי�הפלסטינית אישרה ויש 
להרחיב את הפעילות במעברי% ; %"דוגמת זה שמבצע האו, למגורי%

ולייעל , כדי להגדיל משמעותית את נפח הסחורות העוברות בה%, היבשתיי%
שתי . את מדיניות הכניסה והיציאה של אנשי% מסיבות הומניטאריות

ות על העברת טובי� לרצועת עזה ההחלטות האמורות צמצמו את המגבל
שעניינה , 2007 מיולי 34/שהוטלו על הרצועה מכוח החלטת הממשלה ב

 .מדיניות ישראל כלפי עזה

גיורא ) 'מיל(את אלו0 , גבי אשכנזי) 'מיל(ל "רא, ל דאז" מינה הרמטכ�7.6.10ב
לי לבדיקת אירוע המשט "איילנד לעמוד בראש צוות תחקור מומחי% מטכ

בי� , ל דאז הנחה את הצוות לבדוק"הרמטכ).  ועדת איילנד�ל� לה(הטורקי 
את שיטת הפעולה שנבחרה ואת החלופות , את ההיערכות למבצע, השאר

 . את ההכנות המקדמיות ואת אופ� הביצוע, האפשריות לשיטה שהופעלה

הצוות הצביע על ליקויי% במספר נושאי% .  מסר הצוות את מסקנותיו�9.8.10ב
ל בגיבוש ובהצגה של חלופות "במעורבות צה: ובכלל זה, ל"מרכזיי% בצה

 בניתוח החלופות השונות שהיו ;בעבודת המודיעי�; מדיניות למבצע הצבאי
בנוהל הקרב וביחסי הגומלי� ; בתכנית ההשתלטות; קיימות לפעולה צבאית

בדוברות והסברה ו; בפיקוד ובשליטה במהל( המבצע; י"ל לבי� חה"בי� המטכ
משרד מבקר המדינה הביא בחשבו� את הליקויי% האמורי% . עבמהל( המבצ

ואת משמעות% בביקורת שער( לעניי� תהלי( קבלת ההחלטות ולעניי� הממשק 
כי , עוד מוסי0 משרד מבקר המדינה. שבי� הדרג המדיני לבי� הדרג הצבאי

י מתחילת ביצוע " של חה13ועדת איילנד ציינה לחיוב את פעולת חיילי שייטת 
את , ל לקראת עצירת המשט"את ההכנות הרבות שעשה צה, טותההשתל

ואת ההיערכות בנמל אשדוד לקליטת , י בהקשר זה"מעורבותו של מפקד חה
 .נוסעי המשט

ועדה ציבורית לבדיקת האירוע הימי מיו% " הקימה ממשלת ישראל �14.6.10ב
קל מר יעקב טיר) בדימוס(בראשות שופט בית המשפט העליו� " 2010 במאי 31

פעולות שנקטה "כדי שזו תגיש מסקנות בשאלה הא% , ) ועדת טירקל�להל� (
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... 2010 במאי 31מדינת ישראל למניעת הגעת כלי שיט אל חו0 רצועת עזה ביו% 
תאמו את כללי המשפט , ומטרותיה� וכ� ענייני% נוספי% הכרוכי% בכ(

"הבינלאומי
4

הכולל את , �23.1.11הוועדה הגישה לממשלה די� וחשבו� חלקי ב. 
 :הסעיפי% הבאי%

הנסיבות הביטחוניות להטלת הסגר הימי על רצועת עזה והתאמתו לכללי  . א
 .לאומי�המשפט הבי�

 לכללי �31.5.10התאמת הפעולות שנקטה ישראל לאכיפת הסגר הימי ב . ב
 .לאומי�המשפט הבי�

 .הפעולות שנקטו מארגני המשט והמשתתפי% בו וזהות% . ג

הטלתו של הסגר "כי , בי� השאר, חלקי של ועדת טירקל נכתבבדי� וחשבו� ה
 בהתחשב בנסיבות הביטחוניות ובמאמציה של ישראל �הימי על רצועת עזה 

 הייתה כדי� ובהתא% לכללי המשפט �למלא אחר חובותיה ההומניטאריות 
 לאכיפת הסגר הימי 31.5.10וכי הפעולות שנקטה ישראל ביו% ; לאומי�הבי�
 ".בהתא% לכללי המשפט הבינלאומיכדי� ו"היו 

 הודיע מבקר המדינה לכנסת על החלטתו לבדוק תהליכי% מסוימי% �15.6.10ב
על כי ; לנושאי ההסברה ולמודיעי�, הנוגעי% לדרכי קבלת ההחלטות בממשלה

בעבר כבר פרס% מבקר המדינה דוחות בנושאי% אלה וא0 התקיימו לגביה% 
ועל כי חלק ; ר מלחמת לבנו� השנייהבעיקר בתקופה שלאח, דיוני% בכנסת

, מבקר המדינה הודיע ג%". ביקורת מעקב"מהנושאי% בבדיקה נמצאי% כבר ב
בעצ% הפעולה המבצעית של הכוחות הלוחמי% הנמצאת "כי לא יעסוק 

בנושאי% משפטיי% שה% , ]ובידי ועדת איילנד[ל "בתחקירי% פנימיי% בצה
, "ידי הממשלה�לאומית על��בטיפולה של הוועדה שהוקמה בהשתתפות בי

,  הודעה זו לכנסת2010 אוגוסט �5 וב�4מבקר המדינה מסר ב]. ועדת טירקל[
בהחלטת מבקר המדינה על ביצוע הביקורת . % ולשרי% רלוונטיי%"לראה
מער( ; תהלי( קבלת ההחלטות: כי דוח הביקורת יכלול שלושה נושאי%, נקבע

 .המשט הטורקיועבודת המודיעי� לקראת ; ההסברה הלאומי

 

 פעולות הביקורת

משרד מבקר המדינה בדק את נושאי הביקורת שלעיל לסירוגי� בתקופה שבי� יוני 
תהליכי קבלת ההחלטות בממשלה בנוגע להתמודדות ע� .  א:   2011 למאי 2010

ל נבדקו "המשט הטורקי והממשק שהתקיי� בהקשר זה בי� הדרג המדיני לצה
במטה ; ח ובמשרד לנושאי� אסטרטגיי�"הבמש, ט"משהבב, �"במשרד ראה

, ל"בלשכת הרמטכ: ל"בצה; במזכירות הממשלה; )ל" מל#להל� (לביטחו� לאומי 
__________________ 
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) ת" אג#להל� (ובאג% התכנו� ) �" אמ#להל� (באג% המודיעי� , באג% המבצעי�, י"בחה
ובשירות , ")מוסד" ה#להל� (במוסד למודיעי� ולתפקידי� מיוחדי� ; ל"במטכ

עבודת גופי מער& ההסברה הלאומי שנטלו .  ב).   כ" השב#להל� (ללי הביטחו� הכ
� ובגופי "חלק באירוע המשט נבדקו במטה ההסברה הלאומי שבמשרד ראה

באג% , )'" דו#להל� (ל " בחטיבת דובר צה#ההסברה הראשיי� שנטלו בו חלק 
, ל"בדיקות השלמה נעשו במל. ט"ח ובמשהב"התקשורת וההסברה של משה

בנושא .  ג.   ח"� ובמשה"באמ, ל"ת שבצה"באג, לנושאי� אסטרטגיי�במשרד 
להפעלה ולשליטה של גופי המודיעי� , נערכה הביקורת בכל הקשור לתכנו�, המודיעי�

.ל"וצה) כ"שב, המוסד, �"אמ(
5

 

 

__________________ 
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