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 השפעת היחסים בין המתנחלים לחיילי צה"ל בגדה -נייר עמדה

 המערבית
 

עדויותיהם של למעלה מאלף חיילים ועד היום רואיינו ונאספו  2004בשנת ' מאז הקמת ארגון 'שוברים שתיקה

וחיילות ששירתו בשטחים. העדויות הרבות מאפשרות לזהות ולתאר את עקרונות ההפעלה של צה"ל בעת 

ביצוע המשימות עליהן הופקד על ידי הדרג המדיני. בין היתר, מתארות העדויות את היחסים ההדוקים ואת 

מתנחלים. העדויות מצביעות על האופן בו לוקחים שיתופי הפעולה המובנים הקיימים בין צה"ל לבין ה

 המתנחלים חלק, לצד ובשיתוף גורמי הביטחון, באכיפת השליטה בפלסטינים.

לצד מיליוני הפלסטינים החיים תחת משטר צבאי בגדה המערבית וכפופים לדין הצבאי הישראלי, חיים גם 

ים המתנחלים בבתי המשפט בישראל מאות אלפי אזרחים ישראלים הכפופים לחוק הישראלי. כך, נשפט

והחוקים הנאכפים עליהם הם חוקי מדינת ישראל. אלא שהמתנחלים אינם רק אזרחים ישראלים הזכאים 

להגנת הצבא ושלטון החוק הישראלי וכפופים לו: בפועל, עדויות החיילים לאורך השנים מצביעות על היותם 

 ינים. של המתנחלים שותפים פעילים לשליטה הצבאית בפלסט

בין צה"ל למתנחלים שורר קשר הדוק: יחידות צבאיות רבות מוצבות סמוך להתנחלויות ואף בתוכן; לעתים 

קרובות מתנחלים מכבדים את החיילים באוכל ובקפה, מציגים לחיילים סקירות היסטוריות, גיאוגרפיות 

 ופוליטיות ואף מארחים חיילים לסעודות בבתיהם. 

שנם מתנחלים המשולבים ולוקחים חלק בפעילות צבאית מובהקת, פוקדים על חיילים מן העדויות עולה עוד שי

ומדריכים אותם ואף משתתפים בהליכי קבלת החלטות ועיצוב המדיניות המבצעית )למשל, בהשתתפות סדירה 

במפגשי הערכות מצב של הדרג הצבאי(. פעמים רבות החיילים בשטחים מקבלים ומבצעים את הוראותיהם של 

נחלים ורכזי הביטחון של ההתנחלויות, במיוחד במה שנוגע למדיניות האבטחה בהתנחלויות, להגדרת מת

תחומי ההתנחלויות ולגירוש פלסטינים מאדמות חקלאיות הסמוכות להתנחלויות. כך מצליחים המתנחלים 

צה"ל ולשם  לנשל פלסטינים מאדמותיהם ולאורך זמן אף להרחיב את תחום ההתנחלויות, תוך ניצול חיילי

קביעת "עובדות בשטח". לעתים קרובות, מתנחלים תוקפים או מתגרים בפלסטינים, בין השאר כדי להביא 

 להתערבות הצבא וליצירת עימות בין כוחות הביטחון הישראלים לפלסטינים. 

עוד עולה מן העדויות כי גם כאשר פעולות המתנחלים חורגות מהמדיניות המוכתבת על ידי ראשי מערכות 

בדרך כלל במסגרת מאמצים לדחוק פלסטינים מאדמותיהם, להטריד או לפגוע  -הביטחון וממסגרת החוק 

ן אלו, תמצא המתנחלים והממסד הישראלי נשארים באותו צד של המתרס. במקרי עימות מעי -בפלסטינים 

לרוב "פשרה" בין כוחות הביטחון לבין המתנחלים, המאזנת בין עניינו של הצבא למנוע חיכוך בין המתנחלים 

לפלסטינים לבין עניינם של המתנחלים להשתלט על שטחים נוספים או להרחיק את הפלסטינים מהאזור. כך, 

פכות פעמים קרובות לחילוקי דעות בין משמעיות, הו-גם פעולות שבנסיבות רגילות מהוות הפרות חוק חד

המתנחלים לרשויות אכיפת החוק ובסופו של דבר מובילות לפשרה, המתקיימת בדרך כלל על חשבונם של 

 הפלסטינים וזכויותיהם. למעשה, דווקא ברגעי "משבר" אלו נחשפת השותפות העמוקה בין הצדדים המובילה 
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זרחי ישראל, אינו נאכף עליהם כלל. במידה והפשרות בין לידי כך שהחוק הישראלי, החל על המתנחלים כא

 צה"ל למתנחלים משקפות את עניינם של המתנחלים, פעולות צה"ל משרתות אף את שאיפותיהם הפוליטיות. 

חשוב לציין כי במקרי עימות בהם יבחר צה"ל לנסות ולאכוף את החוק על המתנחלים, למשל במסגרת ביצוע 

ים, או מניעת פעולות אלימות עתידיות של המתנחלים כלפי פלסטינים, פעלו מעצרים של מתנחלים אלימ

המתנחלים לא פעם על מנת לחבל במשימות הצבא ואף נהגו באלימות כלפי גורמי אכיפת החוק הישראלים, 

צבא ומשטרה. פעילות מסוג זה, שנועדה לסכל או להרתיע את  כוחות הביטחון מלפעול, כוללת לעיתים שימוש 

ול של הקשרים האישיים הקיימים בין המתנחלים לבין כוחות הביטחון, ואף שימוש במערכות ואמצעים וניצ

מבצעיים של צה"ל )למשל, מערכות הקשר הצה"לי(, אליהן יש למתנחלים  גישה במסגרת שילובם בפעילות 

 המבצעית.  

נון השליטה הצבאית היחסים ההדוקים בין הצבא למתנחלים אינם מקריים: לאורך השנים התפתח מנג

בשטחים באופן שבו יש למתנחלים תפקיד מרכזי במערכת המנהלת את חיי הפלסטינים ומבטיחה את האחיזה 

 .ישראלית בשטחים

הם אינם   -נראה שבעיני כוחות הביטחון הישראלים המתנחלים הם בני ברית החולקים עימם אויב משותף 

בפלסטינים. עדויות החיילים חושפות את מעמדם המיוחד  אזרחים מן השורה, אלא שותפים פעילים לשליטה

של המתנחלים בשטחים: הם משמשים כשותפים לפעילות מבצעית, זוכים להגנה כאזרחים ישראלים 

 ובמקרים רבים לפטור מציות לחוק, שאינו נאכף עליהם. 
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 לקט עדויות חיילים

 
 מלווים אותם כל בוקר

 
 רס"ל  :דרגה

 455שריון  -מילואים  : יחידה
 חברון :אזור

 2013תקופה: 

ליד חוות מעון, היה שם איזה כפר ערבי, והיו כמה ילדים שהיו הולכים לבית ספר מנקודה לנקודה, היינו 
עם תיקי בית ספר, הולכים על שביל, מאחוריהם ג'יפ משוריין  12מלווים אותם כל בוקר. ילדים בני שמונה עד 

וירה צבאית כבדה, נשקים בהכנס. והם עוברים את זה יום יום, פעמיים עם חיילים עם אפודים ונשקים, או
ביום, כל החיים שלהם. למה כל זה קיים? כי זה עובר ליד חוות מעון, והמתנחלים זורקים עליהם אבנים או 

מציקים להם אז אתה שומר עליהם מפני המתנחלים, שלא יציקו להם. הם תמיד נוסעים על הציר בצורה מאוד 
מאוד פראית, לא מתחשבים בכלל בקיומם של ילדים. אני לא יכול להגיד שהיה איזה מקרה שמישהו מאוד 

עלה על ילד, אבל אתה צועק לילדים לרוץ לקצה ונותן לרכב של המתנחל הפורע לעבור שם בפראות ולהשאיר 
  את כולנו אפופים באבק ואבנים.
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 בתים של מתנחלים בתוך המוצב

 
 לביא  :יחידה

 חברון  :אזור
 2008: תקופה

אני זוכר את ה"בום" שאני קולט שיש לי בתים של מתנחלים בתוך המוצב. יש את הבית הזה, יש שם את 
 הקרוואן, יש שם קרוואן וחצי שהם יושבים בתוך המוצב. אתה יודע על מה אני מדבר?

 רומנו? בית
 לא, בית רומנו זה הישיבה, עם מדרגות שעולות מהישיבה למוצב.

 מדרגות ברזל?
כן. אז כשאתה מסיים את המדרגות מולך יש שני בתים, שתי משפחות. קוראים לזה שכונת הקרוואנים, או 

 שיש לזה שם, אני לא יודע.

 והם מסתובבים לך במוצב?
כן, חופשי, הם יוצאים מהש"ג ]שער כניסה[. ביום שבת אסור לסגור את הש"ג כי הם צריכים לעבור. לא ייאמן, 

סגור את הש"ג כי זה כאילו, אתה יודע, זה שבת, אתה לא תפתח ותסגור. למרות שיש חייל למעלה, הוא אסור ל
 חייב להישאר ככה פתוח כדי שהם יוכלו ללכת.

 אבל זה הפריע לכם בתור חיילים?
ם, אותי זה חירפן. שיגע אותי. באמת חירפן אותי. גם אני זוכר, גם בשלב יותר מאוחר, שהיה לנו אחד המפקדי
היה לו איזה ויכוח עם איזה חייל שהלך ככה, לא משנה, ויכוח לגיטימי, והמפקד הזה נתן צרחה, שאגה על 
החייל הזה. החייל היה חייל בעייתי, בקיצור, אז המפקד הזה צעק עליו משהו. ופתאום יוצא מתוך, נפתח 

, צורח על המפקד: "מי אתה חושב החלון הזה של הבית, איזה מתנחל ג'ינג'י כזה, אתה יודע, שהיה מוכר כזה
שאתה שאתה צועק עליו ככה?". צרחות. אתה יודע... "בוא'נה, אתה חושב, תגיד, אתה לא מתבייש? מה זה 

עניינך בכלל? אתה זה, הוא פה, הוא שם...". כאילו יוצא להגנתו של החייל. וכולם, אתה יודע, כולם מתחילים 
ועק על המתנחל: "סתום את הפה, כנס לבית, למה מי אתה?", בשיא ויכוחים איתו וזה, ואחד הסמלים בא, צ

הצדק. מי הוא בכלל שהוא פותח, פוצה פה? יכול להוציא את הראש, להגיד תפסיק לצעוק אתה עושה לי רעש. 
מילא, אני יכול לקבל, אבל מה הוא מתערב בכלל? ואז אחד הקצינים נכנס לדבר איתו. אתה יודע איך זה, נו. 

 לא קרה עם זה כלום בסופו של דבר. בקיצור,

 אכלתם איתם בארוחות שבת?
אני בחיים לא הסכמתי ללכת. הזמינו אותי מלא פעמים, לא הסכמתי ללכת בחיים. תמיד מזמינים. מה זה 

 תמיד? הם מזמינים אותך לפעמים: "בוא, שב איתנו פה, בוא לארוחת שבת". לא הייתי הולך בחיים.

 כשהייתי שם לאחרונה, היה שם שער.מה האינטראקציה איתם? 
 הם עוברים. אם הם הולכים לבית הדסה הם הולכים משם.

 איפה הם מחנים את האוטו?
]מספר עמדה[ כאילו. לא יודע איפה הם חונים.  38-לא יודע, נראה לי שהם חונים אותו למטה, בבית רומנו, ב

 יש לך אינטראקציה, אתה רואה אותם.
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  והילדים שלהם?
ים לך במוצב עם אופניים, חופשי לגמרי. ואני זוכר גם, זה הכי הזוי, שאני זוכר שאנחנו עושים מתרוצצ

חמש עשרה דוסים שהיו שם, לא -עשר –לא, עזוב אותם, מילא הם  –תרגולות למטה במוצב ואני קולט כאילו 
של צה"ל, עומדים יודע, באו לחברון למערת המכפלה, עומדים ומסתכלים כאילו. בתוך המוצב, מוצב צבאי 

עומדים  –ומסתכלים. אתה יודע, מתאמנים אם מישהו מתקיף כאילו מהצדדים וכולם זה, זה כזה מגניב וזה 
ומסתכלים. ופתאום, אתה יודע, אתה אומר לעצמך: "בוא'נה זה הזוי, הזוי לגמרי. מה אתם עושים פה?" אתה 

 יודע, ולאף אחד זה לא נראה מוזר. 
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 בשום צורה וגם די מעצבןזה לא נראה טוב 

 
 50נח"ל  : יחידה

 חברון  :אזור
 : 2010 תקופה

 בגדול, איך אתה יכול לתאר את היחס של היישוב היהודי כלפיכם וכלפי הפלסטינים? איך זה התבטא?
יחס מאוד מגעיל, אני די סבלתי שם, כולם די סבלו שם מהיישוב היהודי. מצד אחד הם היו אומרים לנו: תודה 
שאתם שומרים עלינו והחבר'ה של בית חב"ד היו באים ומביאים לנו קרטיבים, שתייה, חטיפים לעמדות. קפה 

קחת מהם אוכל. גם ביישוב בלילה. היה מאוד נחמד אבל יש הרבה חבר'ה שעקרונית, פשוט לא הסכימו ל
היהודי עצמו הרבה שבתות, באו אלינו עם ארוחת צהריים כאילו מוכנה וזה, איזה שהוא חייל בא, לקח את 

הצלחת וזרק אותה לפח מול העיניים שלהם בכוונה. מקרים קיצוניים כאלה. וכאילו היה את הצד של להיות 
אם עשינו משהו שלא מצא חן בעיניהם, אז היו מקללים נחמדים ולהגיד תודה ולברך אותנו ולתת לנו אוכל ו

אותנו ומתעמתים איתנו. היה אחד שפשוט בא עם קאטר ובכניסה למוצב, הש"ג זה שער חשמלי, שער ברזל 
חשמלי שעובד על מסילה חשמלית עם כפתור. היה שם אחד שגר בשכונה ליד המוצב שהכעיס אותו שאנחנו 

פשוט בא עם קאטר וחתך את הכבל. פתחנו אותו בכוח. מה שקורה זה מפעילים את השער בשבת. אז הוא 
שנוהל שבת של השער הזה שמלפני כניסת השבת ועד צאת השבת, השער פתוח למעבר של בן אדם ורק אם 
ה)ג'יפ( חפ"ק צריך לצאת אז פותחים וסוגרים. הכעיס אותו שעשינו את זה. הוא פשוט בא וגזר ואז קראו 

 ם מה לעשות עם זה, הם לא יעשו עם זה כלום.למשטרה. לא היה לה

 למה? איך אתה מסביר את זה שלא? הוא פגע במוצב של צה"ל.
זה יחסי יהודים כאילו, זה משטרה בקריית ארבע. מכירים אותם אישית, את החבר'ה האלה. המשטרה גם 

ון והוא בקשר עם באה לשם, כאילו יש משפחות שבאים לאכול אצלם. הקב"ט של היישוב היהודי גר בחבר
 המשטרה. אין לי איך להסביר את זה.

 היה ויכוח איתו או שהוא פשוט בא עם הקאטר וחתך וזהו? מה היה שם?
אף אחד לא חשד בו, הם גם יוצאים מהשער הזה והולכים למערת המכפלה, והרגיז אותו שפותחים וסוגרים 

 זה. בא אליו קצין והתחיל להתווכח איתו. בשביל הרכב של החפ"ק אז הוא פשוט בא והוציא קאטר ועשה את

 מה הלך שם?
 לא יודע, לא הייתי.

 מה היה אחר כך, תיקנו את השער?
 כן, תיקנו את השער.

 ובהמשך זה היה בסדר?
 כן.

 והוא לא עשה עם זה צרות יותר?
לא. גם עכשיו סגרו שם, החליטו בצעד די חכם, חבל שלא עשו את זה קודם, לסגור את השער, לרתך את השער, 

אין להם יותר מעבר דרך המוצב. מה שהיה קורה, יש את המוצב ויש את הש"ג, את השער שצמוד לכביש, ויש 
 עד שמגיעים לציר שיקאגו. מטר 10משפחות, שיש להם שער קטן שזה מעבר של 6-7את השכונה, זו שכונה של 
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 דרך המוצב?
כן. הרכבים שלהם חונים בחוץ וכל פעם הוא היה צריך לפתוח להם את השער וזה. והם יודעים שהם קוראים: 

"ש"ג תפתח לי את השער בבקשה", אז פותחים להם, אין עם זה שום בעיה. זה כמו לפתוח לחיילים. אבל כשיש 
נה הזאתי, עוברים, עושים לך פרצוף ומצפים ש... אומרים להם: "תגידו ילדים בשכו 20ילדים, יש שם איזה 

בבקשה ש"ג, תפתח לנו את השער, נפתח לכם את השער בשמחה". ואז הם לא אהבו את זה, שיש מישהו 
שאומר להם מה לעשות, בעיקר שזה חיילים. הם עשו פרצוף ונעמדים ליד השער ואם זה היה הילדים הגדולים 

היו פותחים את השער בכוח, ואז היינו קוראים לחיילים שנמצאים למטה, ומעכבים אותם, את  יותר הם פשוט
הילדים האלה. כי זה שער חשמלי וזה הורס אותו. לקראת הסוף כזה, הילדות הקטנות הסכימו להגיד: ש"ג 

 לאט.-תפתח לי בבקשה, ולמדו את הפרצופים שלנו לאט

 ם( איתם?הדבר הזה היה שגרתי, התקלים )החיכוכי
 כן. לצערי.

 בתוך מוצב, איך זה בא לידי ביטוי? תספר גם קצת על מה זה אומר שיש שכונה
לא שכונה בתוך מוצב, פשוט השכונה עצמה נקראת שכונת מתקנים, המוצב נקרא מוצב מתקנים. פשוט צמוד. 

 ויש את הדלת הזאת, ועכשיו אין אותה, עכשיו חייבים ללכת מסביב ליד הישיבה.

 בתקופתכם הם כן היו עוברים?אבל 
 כן.

 איך זה נראה שהם עוברים דרככם?
זה לא נראה טוב בשום צורה וגם די מעצבן, ילדים היו באים אלינו, פותחים את הדלת של החדרים והיו 

נכנסים, וזה היה הדבר הכי מרגיז בעולם והיו חלק שהתחברו איתם והיו משחקים איתם, והזמינו את 
, אתה לא יכול 7-10רוחות. אבל הרבה חבר'ה זה מאוד עצבן אותם, זה ילדים קטנים בני המשפחות הביתה לא

 להגיד: ילד, עוף מפה. באיזה שהוא שלב היו התפרצויות עליהם.

 מה למשל?
)שש שעות משמרת, שש שעות מנוחה ופעילויות  6-6ימים עושים  4סתם כאילו חיילים יורדים סופשבוע, 

הנותרים ישנים. ילדים באים ופותחים את הדלת ואם יש שם מישהו ער, מתחילים  6-, אז ב8-8אחרות( או 
  לדבר איתו. זה הכי מעצבן בעולם.
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 הוא בעצם אזרח והוא אומר לצבא מה החוקים

 יחידה: מגלן
 אזור: דרום הר חברון

 2002תקופה: 
 

)אבטחת יישובים( עם החיילים באשכולות ובעוד יישוב שסמוך לזה. זה לא היה באשכולות,  שים“עשיתי אבט
ואיזשהו כפר שנמצא  ,אני לא זוכר איזה יישוב זה היה. אבל שהיינו שמה, יש את ההתנחלות, את היישוב

מאות שניים. והם )הפלסטינים( עובדים את האדמה שלהם באזור שמה, מרחק של חמש -במרחק של קילומטר
מטר בוואדי מתחת. ההתנחלות יושבת על הכיפה )ראש הגבעה(, ומתחת בוואדי יש איזה קצת... עובדים את 

שאיזה פעם אחת הם היו שם )החקלאים הפלסטינים(, עבדו את  ,האדמה. מה שזכור לי, זה גם כן במעורפל
רות שהיא היתה בהתרחבות זה כבר מחוץ לגדר של היישוב, למ האדמה. באים, פתאום יוצאים )מתנחלים(, 

בדיוק... אז רצנו לאיפה שהיה בהתרחבות, לאיפה שהיה בבנייה. פשוט צעקנו להם... לא ירו שם או משהו 
   .כזה, אבל פשוט גירשו אותם משמה. אני לא יודע אם הם הלכו

  מי גירש אותם? 

שם, הם -תי ואת החיילים... "פהט )אזרח, קצין הביטחון של ההתנחלות( בא, קרא לנו, הקפיץ אותנו, או“הקב
אני לא יודע אם הם   ,אני יודע? בקיצור, צועק להם“, מסיגים את הגבול, הם מתצפתים, הם אמאייאת...

אחר כך אני עושה איתו פטרול עם “. לכו מפה, לכו מפה”הלכו. אבל אני זוכר שהוא בא, מתחיל לצעוק להם: 
ה של היישוב, על הציר גישה כבר לתוך היישוב אבל עדיין האוטו, אז הוא רואה ילדה קטנה משחקת בכניס

אבל בא מתחת, בוואדי. רואה ילדה,  –זה לא היה מגודר היישוב הזה לגמרי  –מתחת, עדיין מחוץ לגדר 
לא הבנתי. עשיתי לו: מה צעקת לילדה? אז “. ראסק”שמעתי צועק לה משהו בערבית, מהמגפון, כזה משהו 

משהו כזה. המצב שם בעצם שמי שהמפקד “. פה עוד פעם אני שובר לך את הראשאם תסתובבי ”הוא עושה: 
איפה  , לפלסטינים( להיות(איפה מותר להם   ,שבעצם הוא אומר לך מה מותר, מה אסור שלך זה אותו אזרח, 

 –אסור להם להיות... אישור לירי באוויר הוא אומר לך, למרות שאני ברמת העיקרון המפקד הצבאי הבכיר 
ט( להגיד להם לירות, וגם כן, בשיקול דעת. אבל ברמת העיקרון, “בשטח יכול )הקב –כן?  ,מה שזה בכירכ

ט של היישוב שמחליט “פ, קצין מהאזור, זה הקב“מתווה מדיניות. זה לא איזשהו גורם צבאי מוסמך, איזה מ
מה המגבלות שלו ומה מה מותר ומה אסור. מצב די מצחיק כשאתה חושב על זה, שבעצם אזרח אומר לצבא 

 החוקים.
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 מנהלים את הצבא ברמה האופרטיבית

 
 רס"ל : דרגה

 455שריון  -מילואים   :יחידה
 חברון  :אזור

 : 2013 תקופה

)רכז ביטחון שוטף צבאי, מתנחל האחראי על בטחון  היה תרגיל במעון. איך שהגענו, מצא אותנו הרבש"ץ
הישוב( וחילק לנו פקודות. אחת מהפקודות שלו היה להעמיד אותי באיזושהי נקודה, שאני אאבטח, והם כולם 

רצו לכיוון כלשהו. נגמר התרגיל ואני אמרתי "איך אתם שמים אותי בנקודה שאפשר פשוט לירות בי". ואז 
ייתה החלטה שלי, זה הייתה החלטה של הרבש"ץ". הרבש"ץ אמר "אני מפקד המפקד שלי אמר "זה לא ה

השטח, אני נותן את הפקודות, כשמגיע הצבא אני מכווין אותו". המסר בסופו של דבר היה שבאירוע הרבש"ץ 
מנהל את הצבא ולא הצבא מנהל את הרבש"ץ. המתנחלים הבהירו לנו שהם לא רק מנהלים את המת"ק 

קישור( ברמת השטחים הצהובים ]בשלב מוקדם יותר בעדות תיאר העד סגירת שטחים )מנהלת תיאום ו
לתנועת פלסטינים על ידי הצבא[, הם גם מנהלים את הצבא ברמה האופרטיבית. הם בעצם מגנים על היישובים 

  שלהם עם הנשקים שהצבא סיפק להם, ואנחנו בעצם מגבים את המתנחלים.
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 פן או בעייתיהבנתי שזה לא משהו יוצא דו

 
 סמ"ר  :דרגה

 נח"ל : יחידה
 רמאללה ואל בירה  :אזור

 2014: תקופה

 

, אנחנו שומרים על העצור. כדאי לציין שלא היה לנו שום דרך לתקשר אותו. הוא מדבר רק 14עצרנו בחור בן 
ערבית, אנחנו מדברים עברית ואנגלית, אין שפה משותפת. ]הוא[ היה צריך ללכת לשירותים, לא היה לו איך 

נו את הרמז. הוא אמר חמאם, הבנו להסביר לנו, היינו צריכים לנחש את זה. הוא עשה עם הרגליים מספיק, הב
את זה. אין תדרוך לגבי מה צריך לעשות עם עצורים, מה שצריך זה להסתכל עליו, לוודא שהוא לא מנסה 

לברוח או עושה משהו טיפשי ולוודא שיש לו אוכל ומים, או שירותים כשצריך. מגיעים לחורש ירון, מרוקנים 
מפות, מכניסים אותו ועושים עליו משמרות עד שמשטרה, שב"כ  את האולם מכל המודיעין שיש בו, שלא יראה

מגיעים לקחת אותו משם. בזמן הזה שוב לוקחים אותו לשירותים, מכסים לו את העיניים, מחזירים אותו. 
אוכל, מים, מה שהוא צריך, אבל אין מעבר לזה. ואז מגיע הרבש"ץ )רכז ביטחון שוטף צבאי; תושב האחראי 

לות( של אחת ההתנחלויות באזור עם מצלמה, נכנס ומבקש לתחקר אותו. אין לי מושג מי על ביטחון ההתנח
זה, הוא מצדו מדבר עם העצור בערבית, לוקח ממנו שם, מספר של ההורים, מספר שלו. כשהוא הגיע אמרנו לו 

יק. הולך לחכות, הלכנו לברר מה הסיפור ואז אמרו לנו שהמ"פ אישר לו לתחקר. בהתחלה חשבנו שזה שב"כנ
, אקדח. כשהבנו שזה לא מישהו מהשב"כ המ"פ דיבר אתו אבל הוא נתן את האישור. הוא 16Mעל אזרחי, 

 תחקר אותו, בעיקר לקח ממנו את המספרים של ההורים שלו.

 איך אתה יודע את זה, הוא אמר לך את זה אחר כך?
אתו קצת. הוא אמר לי מה הוא אמר, זה לא היה כל כך מעניין מלבד הקטע הזה  שאלתי אותו אחר כך,דיברתי

 של לקחת טלפונים.

 כמה זמן הוא תחקר אותו?
 לא הרבה. רבע שעה.

 ומה הוא עשה עם המצלמה?
מה הוא עשה? צילם לו את הפנים בעיקר. צילם את הפנים, לדעתי גם האיר עליו, הוא יודע שזה תמונה אז הוא 

 מונת פרופיל.לקח גם ת

 איך הגיב הנער הזה?
הוא שיתף אתו פעולה בגדול. לא יודע מה הוא חשב, אבל כל מי שדיבר אתו בערבית הוא שיתף אתו פעולה. גם 
 כשהנהגים הגיעו וצעקו עליו שהוא עושה לעצמו בעיות ושיפסיק לעשות שטויות הוא הגיב אותו דבר, ענה להם.

 תחקר עצור של הצבא?שאלת את המ"פ אחר כך למה רבש"ץ מ
שאלתי את המ"מ שלי, לא היה לו יותר מדי מה להגיד. הוא לא זה שנתן את האישור. הבנתי שזה לא משהו 

יוצא דופן או בעייתי. גם הרבש"ץ דיבר, הוא לא הגיע לשם בגנבה. הוא הלך לדבר עם המ"פ, עם המ"מ שעשה 
  את המארב.
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 ף מטעים או לעקור מטעיםיורדים חבר'ה מיצהר לשרוף שדות או לשרו

 
 סגן : דרגה

 401פלס"ר שריון   :יחידה
 אזור שכם  :אזור

 2011: תקופה

 

בגזרה הזו באותה תקופה הפעילות היא להגן על ערבים מיהודים בעיקר, היהודים שם הם בעייתיים פלוס. יש 
לך התקהלות, יורדים חבר'ה מיצהר לשרוף שדות או לשרוף מטעים או לעקור מטעים. המאבטח האזרחי 

ה, אבל הוא תושב ביצהר משתף אתם פעולה, הוא לא מסגיר אותם. הוא אולי שומר את הדברים על אש קטנ
יצהר. האנשים האלה הם השכנים שלו. ביצהר יש מדרשה שהתושבים המקומיים טוענים ששם מרוכזים 

הקיצוניים; שהיישוב עצמו לא מאוכלס בקיצוניים אבל הישיבה הזאת מאכלסת את הקיצוניים. הסיורים 
ם ליישוב, הם עושים סיבוב, ]הצבאיים[ של הגזרה נוסעים בכל הגזרה ומגיעים גם לשם לפעמים. הם עולי

מסתכלים, מאבטחים. אחד הסיורים עומד שם ויורדים אליהם שלושה חבר'ה מהישיבה הזאת, אני כבר לא 
זוכר אם רעולי פנים או לא, אבל הם היו נוהגים הרבה פעמים להיות רעולי פנים. ממה שאני זוכר הם מתחילים 

סכין ומפנצ'רים להם את הגלגלים של הרכב -שולפים סכין להתגרות בהם, המתיישבים בחיילים, באיזשהו שלב
מעלות לעבר הכלום של השומרון, הפוך מהם במופגן, הכי  60-בפרצוף. אותו מ"כ מסתובב, מכוון את הנשק ב

ויורה כדור באוויר. על הירייה הזאת הוא קיבל ביקורת מטורפת מהמח"ט. הוא לא מגיע  –הפוך מהם שאפשר 
שה תחקיר ברמת מח"ט, יכול להיות שגם מפקד אוגדה, על העובדה שהוא ירה. העובדה למשפט מח"ט אבל נע

מעלות הפוך מהכיוון היא אירוע  60-זה אירוע. העובדה שירית ירי באוויר ב –שמתנחלים פנצ'רו לך גלגל 
לא  שנחשב כשל חמור מאוד. ואז החיילים שואלים "מה אני אמור לעשות במצב כזה". אמרו ]להם[ "איך זה

 ברור לכם? אתה צריך להגיע ולפוצץ מכות את הישראלים, היהודים".

 אבל אם פלסטיני יזרוק אבנים?
 אימא שלו ותפרק לו את הכפר.-אתה תיכנס באימ

 לפי ההוראות של הצבא אין לכם יכולת לעצור ישראלים?
יש לך יכולת לעצור אותם. אם אתה נכנס למצב של עימות, אתה יכול להכניס להם מכות ולהכניע אותם, אתה 

לא יכול לדרוך נשק. הם שיבחו צוות של פלס"ר צנחנים שהגיע לאירוע דומה, השאיר את הנשקים אצל אחד 
ל לא להגיע למצב שבו אתה מהם, נכנסו והכניסו להם מכות. הם כאילו אומרים "תכניסו מכות למתנחלים, אב

דורך נשק ויורה באוויר". היו מקרים שהמתנחלים מתפרעים שם, אתה כמעט לא יכול לעשות שום דבר. 
המג"בניקים יכולים, אבל עד שאתה קורא למג"בניק האירוע יכול להיגמר כבר שש פעמים, מה גם שהם 

הם רצים ונכנסים לאחד  –נגד ערבים מסתירים אחד את השני. אתה רואה מישהו עושה פעולה אגרסיבית 
הבתים. עולים חזרה ליצהר, נכנסים לאחד הבתים, זהו. אין לך יותר מה לעשות כי כולם יחפו שם אחד על 

 השני.

 הייתה סמכות להיכנס לבתים ולהוציא אותם?
 בעיקרון, המג"בניקים עושים את זה. המג"בניקים מתעסקים ביהודים.

 היו מעצרים?
 ניסיונות, אני לא זוכר שמישהו מהם היה מוצלח במיוחד.היו 
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 במקרה שתקפו את הג'יפ עצרו מישהו?
לא. זה הגיע לתחקיר, אבל אין שום יכולת להוכיח מי זה. הוא ]המאבטח האזרחי[ רואה מישהו רעול פנים 

 שעושה את זה וחוזר חזרה לישיבה. הוא לא יגלה לך מי זה.

 רכות מצב שבועיות, חודשיות?מאבטחים אזרחיים יושבים בהע
הרבש"ץ )רכז בטחון שוטף צבאי, מתנחל האמון על בטחון הישוב( יושב בהערכות מצב גם של הפלוגה וגם של 

החטיבה.זה לא בדיוק הערכת מצב, נדמה לי שקראו לזה תיאום פעילות. אתה מתאם אתו פעילות שאתה 
לות מתואמת כדי שאם הוא רואה חייל צה"ל אז שיהיה עושה, יש לו קשר צה"לי ברכב. הוא חייב לדעת על פעי

בטוח שזה חייל צה"ל ולא מישהו שמחופש לחייל צה"ל, ולכן אתה צריך לתאם אתו את הפעילות שאתה עושה 
 ביישוב שלו.

 אם אתם מזהים תג מחיר ומדווחים בקשר הוא שומע את הדברים האלה?
ים יודעים שעדיף לא להתעסק עם מג"בניקים ושאפשר אתה מדווח לו. הוא שומע את הדברים האלה. המתנחל

להתעסק עם צה"ל כי מג"בניקים הם משטרה למעשה, יש להם יותר סמכויות לעצור ישראלים. היה קטע שהיו 
אפשר לראות מה קורה מאחור. הרכב עצמו הוא אטום והוא מטרה -נוסעים עם רכב זאב )רכב ממוגן( שאי

רוק בקבוקי צבע ונורות עם צבע ולהשפריץ על זה. אז היו נוסעים חיילים מפתה מאוד כי הם היו אוהבים לז
אפשר לראות אותם, מתגרים, ואז ברגע שיוצאים המתיישבים, קופצים -בפרונט ומג"בניקים מאחורה כשאי

המג"בניקים מאחורה ויכולים לעצור אותם. זה לא הצליח. לא הצליחו לגרות. דברים כאלה לא אומרים לו 
 , מדברים ישירות בפלאפונים.]לרבש"ץ[

  באיזה סוג של הערכות מצב יושבים אתכם הרבש"צים?
אנחנו התעסקנו עם יצהר. אתה עושה תיאום פעילות והוא רושם לעצמו. הוא יכול להציע "אולי תעשו ככה, 

 אולי תעשו אחרת, אולי תעשו פטרול פה".

 ?העליתם מולו את הסיפור שתוקפים אתכם חבר'ה מהישיבה שלו
ברור, הוא יודע את זה. לא חושב שהייתה תשובה קונקרטית. הוא בעדך כלפי חוץ. העובדה היא שבפועל אתה 
לא מצליח להגיע לאף מתיישב, אף אחד. הם מועלמים כולם. הם מוטמעים בשטח. הם מקבלים גיבוי ואין לך 

  סיכוי לתפוס אותם.
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 "הם תמיד היו אומרים "הוא חוצה קו אדום

 
 סמ"ר  :דרגה

 עורב נח"ל  :יחידה
 כרם-טול  :אזור

 2013: תקופה

 

מטר  300]היו לי[ מלא מפגשים עם חבר'ה מבוגרים ]פלסטינים[ כשהתצפית אומרים לי "יש רועה צאן 
מההתנחלות, לך תבדוק מי זה". אני מגיע, זה איזה חנטריש זקן עם שלושה סוסים ופרה ועם תעודה, ואז אני 

באופן קבוע זה היה על הזין שלי כי הייתי קובע עם הבן אדם בשטח מקום שהוא לא צריך להרחיק אותו. 
 יתקדם יותר ]לכיוון ההתנחלות[ שמוסכם על שנינו, והייתי אומר לתצפיות שילכו לחפש משהו יותר מעניין.

 התצפיות הן אלה שהעבירו לך את הדיווח?
ית אזרחית, זה שירות לאומי. יש להם חמ"ל כן. בהתנחלות שהיינו זה חרא של מצב כי התצפיות זה תצפ

תצפיות, אבל אין לי שום יכולת לדעת מה מניע את ההחלטות שלהם. הם תמיד היו אומרים "הוא חוצה קו 
 אדום". אני לא יודע את הקו האדום.

 מה המרחק?
עם המפקדים,  אין לי מושג ואני לא יודע אם הן יודעות. אני לא ראיתי את זה אף פעם כתוב. דיברתי על זה

אמרו "כן, יש קו אדום". רבש"צים )רכז ביטחון שוטף צבאי; מתנחל האחראי ביטחון הישוב(, אני מניח שהם 
יודעים, אבל הם מחמירים בדרך כלל עם הקו האדום שלהם. אני החלטתי לעצמי מה הקווים האדומים של 

ה היה בהתאם להגיון. כשאני ראיתי ההתנחלות, וזה היה בהתאם לאנשים שמאיימים על הקו האדום הזה וז
מטר מההתנחלות, והבן אדם צריך לעבור שם כדי להגיע לכפר שלו, אז לא עניין  500שזה רועה צאן שנמצא 

 אותי אם זה קו אדום או לא. ראיתי את הבן אדם, בדקתי שהכול בסדר.

 מטר מההתנחלות כבר קוראים לך להרחיק בן אדם? 500אלה היו המרחקים? 
ה באמת רחוק. ואני אומר לתצפית "את יודעת שזה רחוק, אנחנו לא מסכנים פה אף אחד", אני תמיד זה הי

הייתי מוצא איזה מניפולציה, אם זה היה לדבר עם המ"פ או פשוט לעמוד על זה בזכות עצמי. המ"פ יודע 
באיזה שדה, הם  שממה שהתצפיות מזהות לא יגיע מפגע. הוא יודע שאם יש חבורה של חמישה אנשים עומדים

לא מניחים שם מטען חבלה רב עצמה שיתפוצץ על כל ההתנחלות. מה שעניין אותנו באמת זה הצירים. בקבוקי 
תבערה על צירים, אבנים על צירים. השמירה ההרמטית הזאת על ההתנחלות, אני הרגשתי שזה לא מטרה של 

טינים יתקרבו יותר מדי, הם רוצים הצבא. שזה מטרה של הרבש"ץ ושל המתנחלים. הם לא רוצים שהפלס
להרגיש עוד יותר בטוחים, זה הגיוני.עם הרבש"צים הייתי צריך ללקק להם, להסביר להם את הסיטואציה. 

, הוא היה אחלה. 24/7עושים תרגילים משותפים, כל הזמן רואים אותו, הוא רבש"ץ  –ביחסים עם הרבש"ץ 
הוא בא, פרקנו יחד אתו והתחלנו ללכת, היינו הרבה יותר קרובים  פעם אחת קיבלנו דיווח, אני הייתי בסיור אז

לכפר ]הפלסטיני[ מאשר להתנחלות. יש נחל שמפריד בין לבין. היו שם חבר'ה שעשו מדידות לאדמות כי 
בדקתי מה הם עושים, דיברנו  -מקימים שם איזה טרסה, פלסטינים. הגעתי, עשיתי זיכוי על האנשים האלה 

רחיק אותם, אנחנו כל כך רחוקים, זה מגוחך. אני חושב שהוא גם ידע שאסור לו לעשות זיכוי אתם. אני לא א
שם, שהוא חרג מהגבולות שלו. אבל זה כל האופי הזה, הם ]הרבש"צים[ מאוד אוהבים לשמור על מתח גבוה. 

 הזמן שומרים  אני לא אגיד להם כן או לא, יכול להיות שבסופו של דבר בפעם אחת מאלף זה ישתלם שהם כל
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על מתח גבוה, כשבאמת יהיה משהו. מצד שני זה כבר מגוחך לפעמים. המ"פ אמר שהרבש"ץ הוא המפק"צ 
 אנשים. 20)מפקד צוות( הרביעי בפלוגה. כי יש לו כיתת כוננות, זה 

 חלק מהפלוגה או חלק מהפיקוד של הפלוגה?
היישוב הכי טוב, יש לו כיתת כוננות שהיא  חלק מהפיקוד יותר. אם יש אירוע אז הוא הכוכב, הוא מכיר את

מאומנת, הם מתרגלים את זה כל הזמן, חדירה ליישוב. אז אם יש משהו כזה הוא דמות חשובה שצריך שהיא 
תהיה, הוא מכיר את האזור יותר טוב והוא עובד בשיתוף הדוק עם המ"פ, כשזה בתוך היישוב. עובדים אחד 

ים גזרות ביחד. אני חושב שרוח הדברים זה שהיו מקשיבים לו ]לרבש"צ[. עם השני, פותחים מפות ביחד, מחלק
אם אין לך תודעה מספיק מפותחת אז אתה לא תבדיל ביניהם, אתה תחשוב שהוא אחד משלנו, שהוא נשמע 

לאותן הוראות פתיחה באש כי הוא מדבר באותה שפה, זה מבלבל. יש להם חמ"ל, יש להם מכשירי קשר, אבל 
זאת אומרת אין להם סמכות. יכול להיות שלו יש בתור רבש"צ, אני מניח שיש לו סמכות מיוחדת.  הם אזרחים.

 היו המון תרגילים עם כיתת הכוננות ועם הרבש"צים.

 


