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: בהם,פעילות הארגון מתקיימת תודות לתרומתם האדיבה של יחידים וקרנות שונות
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 התכנים והדעות בחוברת זו אינם.רשימת תורמים זו משקפת תורמים לארגון נכון לתאריך הפרסום
.מבטאים את עמדת התורמים והשותפים שלנו והן על אחריות שוברים שתיקה בלבד
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הקדמה
ארגון "שוברים שתיקה" הוקם בשנת  .2004מאז ועד היום אסף ופרסם הארגון עדויות
של למעלה מאלף חיילים וחיילות ששירתו בשטחים הכבושים .העדויות מתארות אלפי
אירועים שהתרחשו באזורים שונים וביחידות שונות ,מהם אפשר ללמוד על שיטות
ועקרונות הפעולה של צה"ל בשטחים ,וכן על המשמעויות המוסריות שבאכיפת משטר
צבאי על מיליוני הפלסטינים החיים בשטחים.
דוח זה מתמקד בעדויותיהם של חיילים ששירתו בגדה המערבית שהתנחלויות
ישראליות מצויות בלבה .העדויות מתארות את מערכת היחסים העמוקה בין המתנחלים
ובין צה"ל ,את מאפייניה ואת השלכותיה .הן מתארות מציאות בה מתנחלים משתתפים
באופן פעיל בהשלטת המשטר הצבאי על הפלסטינים ,ומלמדות כי לעתים קרובות
משמש הצבא כלי בידי מתנחלים לשם חיזוק אחיזתם ושליטתם בשטח.
העדויות מצביעות גם על כך שמתנחלים מעורבים באופן שוטף בפעילות מבצעית
ומשפיעים על אופן ביצועה ,לעתים אף כסמכות פיקודית לכל דבר ועניין ,ולוקחים
חלק בהליכי קבלת החלטות הנוגעות לפעילות המבצעית .כמו כן ,הם מפעילים
בהזדמנויות שונות שתדלנות פוליטית בקרב החיילים באופן המשפיע על השקפת
עולמם ,שיקול דעתם ותפקודם המבצעי.
היחסים הקרובים בין חיילי ומפקדי צה"ל ובין המתנחלים מצטרפים להעדר הנחיות
ברורות באשר לסמכות החיילים לאכוף את החוק על מתנחלים .גורמים אלה משפיעים
על יכולת החיילים לבצע את משימותיהם ולעתים מגבילים אותה ,בפרט באירועים
שבהם נוהגים המתנחלים באלימות כלפי פלסטינים ורכושם או כלפי החיילים עצמם.
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הרקע לפרסום הדוח

פרשת אלאור אזריה ומעורבות מתנחלים באירוע הירי בחברון
ב 24-במרץ  2016ירה למוות החייל אלאור אזריה בעבד אל-פתח א-שריף ,מחבל
פלסטיני פצוע בחברון (להלן :פרשת אזריה) .בשבועות ובחודשים שחלפו מאז נחשף
הציבור בישראל למידע הנוגע למעורבותם של מתנחלי חברון באירוע .בעדויות שניתנו
במהלך הדיון המשפטי בפרשה ,וכן בפרסומים תקשורתייים שליוו אותה ,התברר עד
כמה עמוקה וקרדינלית הייתה מעורבותם של מתנחלי חברון באירוע ,ועד כמה גדולה
הייתה השפעתם על התנהלות החיילים והמפקדים לפני הירי ,בעת הירי ואחריו.
גילויים אלה אינם מפתיעים ואינם ייחודיים לפרשת אזריה .העדויות הרבות שנאספו
על ידי "שוברים שתיקה" במשך השנים מלמדות כי הקשר בין המתנחלים לצבא,
לרבות מעורבות המתנחלים והשפעתם על פעילות צה"ל בשטח ,הם חלק משגרת
היום-יום בשטחים זה שנים רבות.

הפנייה לרמטכ״ל
בעקבות פרשת אזריה פנה ארגון "שוברים שתיקה" לרמטכ"ל והביא לידיעתו אוסף
מייצג של עדויות חיילים ששירתו בגדה המערבית בשנים האחרונות (ראה נספח :מכתב
פנייה מטעם "שוברים שתיקה" לרמטכ"ל) .באוסף העדויות תוארו מקרים רבים ושונים
הנוגעים ליחסים שבין המתנחלים לצבא ,מהם אפשר ללמוד על מעורבות המתנחלים
בפעילות הצבאית ועל מידת השפעתם על פעילות צה"ל.
בפנייה נכתב כי נכון יהיה שמפקדי הצבא לא יעצמו עיניהם אל מול מציאות זו,
ויפעלו לבחינה של מערכת היחסים שנרקמה לאורך השנים בין המתנחלים לצה"ל,
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ושל השפעתה של מערכת יחסים זו על פעילות הצבא ועל יכולתם של חיילי צה"ל
לבצע את משימותיהם הרשמיות.

תשובת הרמטכ״ל  -פערים אל מול המציאות בשטח
ב 15-במאי  2016קיבל "שוברים שתיקה" תשובה מפורטת מלשכת הרמטכ"ל (להלן:
תשובת הרמטכ"ל) ,המתארת בהרחבה את הקשר שבין המתנחלים לצה"ל (ראה נספח:
מכתב התשובה מלשכת הרמטכ"ל) .מעיון מעמיק בתשובה עולים פערים ,כמה מהם
מהותיים ,בין האופן בו לשכת הרמטכ"ל רואה ומבינה את הקשר בין המתנחלים
וצה"ל ובין המציאות בה פועלים חיילי צה"ל בשטח ,כפי שהיא מתבטאת בעדויות
הרלוונטיות שנמסרו ל"שוברים שתיקה".
נוסף על כך החליטה לשכת הרמטכ"ל שלא לבחון את התופעות הפסולות המוצגות
בעדויות שהעביר לה הארגון ,אלא להתעלם מכמה מהן ולהכחיש באופן גורף את קיומן
של אחרות .הפערים שהוזכרו לעיל ,ההתעלמות מכמה מן התופעות והכחשת אחרות
הובילו להבנה כי ישנה חשיבות בניתוח נוסף ,מעמיק ומפורט של הנושא ובהצגת
המידע לבחינת הציבור .בכך עוסק דוח זה.
הדוח מתמקד בששה היבטים שדי בהם כדי ללמד על הקשר ההדוק בין הצבא למתנחלים,
על מאפייניו ועל השלכותיו .כל אחד מן ההיבטים הללו מומחש בדוח באמצעות מדגם
עדויות אשר מביאות לידי ביטוי את הבעייתיות והקושי הטמונים בו.

א .מעורבות מתנחלים בפעילות מבצעית
המתנחלים בשטחים אינם רק אזרחים ישראלים הזכאים להגנת הצבא וכפופים לשלטון
החוק הישראלי .חלקם מתפקדים גם כמשתתפים ,לצד גורמי הביטחון ,באכיפת
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השליטה הצבאית על האוכלוסייה הפלסטינית .מעדויות החיילים עולה כי מתנחלים
לוקחים חלק בפעילות צבאית ,מדריכים ,ואף פוקדים על חיילים ,וכן שהם שותפים
להליכי קבלת ההחלטות ולעיצוב המדיניות המבצעית של צה"ל.
הדמויות הבולטות בהקשר זה הן רכזי הביטחון בהתנחלויות (להלן :רבש"צים).
רבש"צים הם מתנחלים שהוסמכו מתוקף צו צבאי לפעול כגורם ביטחוני בשטחי
התנחלויות מוגדרים ובכפוף למפקדי הצבא.
בתשובת הרמטכ"ל נכתב כי "לרבש"צים אין סמכות פיקודית או היררכית כלפי
חיילים ,והם נפרדים משרשרת הפיקוד" (כל ההדגשות אינן במקור).
עדויות החיילים מראות כי המציאות בשטח שונה בתכלית :חיילים רבים מספרים
כיצד נדרשו להישמע להוראות הרבש״צים – ברוב המקרים תושבי התנחלות ובעלי
אג'נדה אידיאולוגית מובהקת – ולמלא אחר דרישותיהם כאילו היו דרג צבאי-פיקודי
לכל דבר ועניין .עדויות אחרות מראות כי חיילים המוצבים בהתנחלויות פועלים
על פי הנחיות הרבש"צים ,הנוגעות לעתים לתחומים מבצעיים דוגמת נהלי הפתיחה
באש ,הגדרת שטחי ההתנחלות והגדרת שטחים האסורים לכניסת פלסטינים ,בעיקר
בסמיכות להתנחלויות .במילים אחרות ,במקרים רבים מנצלים הרבש"צים את
סמכויותיהם כדי לקדם אינטרס מתנחלי מובהק – הרחבת שטחי ההתנחלויות ודחיקת
הפלסטינים מן האזורים הסמוכים להן.
לשכת הרמטכ"ל טוענת כי "קיימת הפרדה ברורה בין הדיונים הנערכים עם גורמי
ההתיישבות לבין דיונים פנים-צבאיים ,ומכל מקום ,קבלת ההחלטות נעשית בידי
הדרג הצבאי המוסמך בלבד" .תיאור זה אף הוא אינו עולה בקנה אחד עם עדויות
המתארות כיצד מתנחלים השתתפו בדיוני הערכת מצב צבאיים ,הפעילו לחץ כדי
שיתקבלו החלטות המקדמות את האינטרסים שלהם ,ובמקרים מסוימים אף היו שותפים
בקביעת המשימות שהוטלו על כוחות הביטחון.
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עוד מצביעות העדויות על כך שהקשר עם המתנחלים משבש לעתים את הפעילות
המבצעית של צה"ל .כך למשל כאשר הצבא מבקש לסכל אלימות של מתנחלים כלפי
האוכלוסייה הפלסטינית (דוגמת אירועי "תג מחיר") ,פועלים המתנחלים ,לרבות בעלי
תפקידים ביטחוניים רשמיים (רבש"צים ,למשל) ,לשבש פעילות זו .שיבוש זה נעשה
במקרים מסוימים תוך ניצול יחסי הקרבה בין המתנחלים לגורמי הביטחון ,ובמקרים
אחרים באמצעות ניצול נגישותם למידע ולאמצעים צבאיים-מבצעיים שניתנו
למתנחלים מתוקף תפקידם ,כמו למשל רשת הקשר הצה"לית.
אם כן ,הקשר ההדוק בין המתנחלים לצבא ,שלפי תשובת הרמטכ"ל נועד להיות
"מרכיב משמעותי ביכולתו של צה"ל לממש את אחריותו הביטחונית במרחב" ,מנוצל
לעתים לרעה על ידי המתנחלים .כפי שמתואר בעדויות ,לעתים מנוצל קשר זה בכדי
לשבש את הפעילות המבצעית התקינה של צה"ל ,והוא סותר את ההתנהלות המצופה
מחיילי צה"ל .כל זאת בהתאם לאינטרסים הפוליטיים של המתנחלים.

ב .אי-אכיפת חוק על מתנחלים הפוגעים בפלסטינים או ברכושם
בגדה המערבית חיים מיליוני פלסטינים הכפופים לשליטת צה"ל ולחוק הצבאי .בה
בעת ,מאות אלפי אזרחי ישראל החיים באותו אזור – המתנחלים – כפופים לחוק
האזרחי הישראלי .העדויות חושפות כיצד מצב עניינים זה יוצר בלבול בקרב החיילים
והמפקדים באשר לסמכויותיהם ולתגובה הנדרשת מהם כאשר הם עדים לפעולות
אלימות או להפרות חוק מצד המתנחלים .היעדר העברת הנחיות וכללים ברורים,
המגדירים לחיילים את סמכותם במקרים כאלו ,מותיר את החיילים פעמים רבות
במבוכה ואף בחוסר אונים .הדבר נכון בפרט כאשר אלימות המתנחלים מופנית כלפי
פלסטינים ורכושם.
חיילים מתארים בעדויותיהם כיצד מפקדיהם ,ובהם גם דרגי קצונה בכירים ,הסתפקו
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במתן הוראות מגומגמות בהתייחסם לאופן הפעולה הנדרש מן החיילים במצבים שבהם
נוהגים מתנחלים באלימות .במקרים מסוימים הסבירו המפקדים לפקודיהם כי אין
לצבא כל סמכות לפעול במקרי אלימות כאלה ,שכן הטיפול בהפרות החוק והסדר של
המתנחלים ,כאזרחים ישראלים ,מצוי באחריותה ובסמכותה הבלעדית של משטרת
ישראל.
בעדויותיהם מתארים החיילים כיצד גם במצבים שבהם פעולות המתנחלים עומדות
בניגוד למדיניות מערכת הביטחון ובניגוד לחוק ,נוטה המערכת הצבאית לעמוד לצד
המתנחלים .מצבים אלו קשורים בדרך כלל למאמצי המתנחלים לדחוק את התושבים
הפלסטינים מאדמותיהם ,להטריד או לפגוע בהם וברכושם .בכמה מקרים המתוארים
בעדויות ,במקום לאכוף את החוק על אלו שמפרים אותו (המתנחלים) ,האירועים
נגמרים במעין "הסדרי פשרה" בין כוחות הביטחון בשטח ובין המתנחלים .כך למשל,
במקרים בהם חקלאים פלסטינים מבקשים לעבד את אדמתם באישור ובתיאום
מקדים עם כוחות הביטחון ,מתנחלים המגיעים למקום מתעמתים עם החקלאים
הפלסטינים ומאלצים את צה"ל להתערב .במקרים רבים ,בתגובה לעימותים מסוג
זה ובמטרה להשיב את השקט ואת הסדר לגזרה במהירות המרבית ,יפרידו חיילי
צה"ל בין המתנחלים לפלסטינים וירחיקו מן האזור את כל הנוכחים .התוצאה היא
שלמרות התיאום המוקדם וקיומם של האישורים הנדרשים ,נמנע מן הפלסטינים
עיבוד אדמתם.
בהסדרים אד-הוקיים אלו מגולמים רצון הצבא להשיג שקט בגזרה ולמנוע חיכוך ,וכן
שאיפתם של המתנחלים להרחיק את הפלסטינים מהאזור וכך להשתלט על שטחים
נוספים ,אולם האינטרס הפלסטיני נעדר מההסדרים .ברגעים אלו נחשפת השותפות
העמוקה בין הצדדים :פעולות צה"ל ברגעי המשבר וחתירתו להגיע ל"הסדרי הפשרה"
משרתים את עניינם של המתנחלים ואת שאיפותיהם הפוליטיות והטריטוריאליות,
על חשבון האוכלוסייה הפלסטינית.
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מציאות בלתי רצויה זו ,בצירוף עדויות המתארות ומדגימות אותה ,הובאה לידיעת
הרמטכ"ל בפניית הארגון אליו ,אך בתשובת לשכתו לא הייתה כל תגובה לנושא.

ג .אלימות מתנחלים כלפי חיילי צה"ל
עדויות החיילים מתארות מקרים רבים של אלימות מתנחלים כלפי חיילי צה"ל.
תקריות אלה מתרחשות לרוב במקרים בהם הצבא פועל באופן הנוגד את האינטרס
הפוליטי של המתנחלים .חיילים העידו על מקרים בהם ניסו למנוע פגיעה של מתנחלים
באוכלוסייה הפלסטינית או ברכושה ,או על מקרים בהם ביקשו לאפשר לחקלאים
פלסטינים נגישות לאדמותיהם או לביתם – והמתנחלים הגיבו באלימות מילולית
ופיזית לא רק כלפי הפלסטינים ,אלא אף כלפי החיילים עצמם .העדויות מצביעות
על כך שבעוד שלעתים מדובר בהתנהגות אלימה וספונטנית של מתנחלים יחידים,
במקרים אחרים מדובר היה דווקא בהתארגנות מסודרת שכוונה לפגיעה ברכוש צבאי
ובוצעה כפעולת "תג מחיר" בתגובה לפעילות של כוחות הביטחון.
בדומה למקרי אלימות כלפי האוכלוסייה הפלסטינית ,גם במקרים בהם אלימות
המתנחלים הופנתה כלפי החיילים ,העידו חיילים וקצינים כי לא היו מצוידים בהנחיות
ברורות באשר לאופן בו עליהם לפעול .בכמה עדויות מספרים החיילים שמפקדיהם
אף הורו להם במפורש שלא לפעול מול אלימות מצד מתנחלים .מצב זה עומד בניגוד
מובהק להוראות ולנהלים הברורים שמקבלים החיילים באשר לאופן הפעולה המצופה
מהם באירועי אלימות מצד פלסטינים כלפי מתנחלים או כלפי כוחות הביטחון.
גם תופעות אלו בצירוף עדויות המתארות ומדגימות אותן הובאו לידיעת הרמטכ"ל,
אך תשובת לשכתו לא כללה תגובה לנושא.
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ד .אבטחת אירועים ופעילויות פנאי של מתנחלים על ידי חיילי צה"ל
במסגרת משימתו של צה"ל לשמור על ביטחונם של המתנחלים אזרחי ישראל החיים
בגדה המערבית  -נדרש הצבא לאבטח כעניין שבשגרה גם אירועים פוליטיים
ופעילויות פנאי שיוזמים המתנחלים .חלק מהאירועים הללו מתקיימים מחוץ
להתנחלויות ואף בתוך ערים וכפרים פלסטיניים .מן העדויות שנאספו עולה כי לא
אחת נדרש הצבא להפעיל כוחות גדולים לשם אבטחת אירועים מסוג זה ,תוך העמדת
החיילים בסיכון .אירועים אלו כוללים ,בין היתר ,תפילות באתרים הנמצאים בתוך
ערים וכפרים פלסטיניים; סיורים ואירועי פנאי קהילתיים; ואף מחקר ארכיאולוגי
שמטרתו לאתר זיקה היסטורית יהודית קדומה למקום.
במקרים מסוימים הצבא מעורב גם באבטחת פעילות בלתי חוקית של המתנחלים,
דוגמת הקמת מאחזים .כך הופך הצבא לגורם המסייע בפועל למתנחלים לקדם פעילות
אידיאולוגית מובהקת בחסות משימת ההגנה עליהם .משימות אלו כרוכות לא אחת
במחיר סיכון החיילים במשימות אבטחה בסביבה עוינת ובשיבוש שגרת החיים של
האוכלוסייה הפלסטינית.

ה .יחסי קרבה בין מתנחלים לחיילי צה"ל
יחידות צבאיות רבות מוצבות בגדה המערבית סמוך להתנחלויות ואף בתוכן .במציאות
זו ,של קרבה פיזית ושל זהות לאומית ודתית ,נרקמים לא פעם יחסים אישיים בין
המתנחלים ובין חיילי צה"ל .עדויות רבות שנאספו על ידי "שוברים שתיקה" לאורך
השנים מתארות כיצד מתנחלים מתיידדים עם החיילים ,מעניקים להם מתנות ,מבקרים
אותם בעמדות השמירה כשהם מצוידים באוכל ושתייה ואף מארחים אותם בבתיהם.
בתגובה לעדויות על הצבת יחידות צבאיות בסמיכות להתנחלויות ובתוכן נכתב
בתשובת הרמטכ"ל כי "הדבר נחוץ לצורך ביצוע משימתם של החיילים" ,וש"במקרים
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רבים ,המענה הביטחוני הנכון והיעיל ביותר מחייב הצבתם של כוחות צה"ל בתוך
שטחיהם של יישובים או בסמיכות רבה אליהם" .מבלי לערער על חובת המדינה
להבטיח את שלום המתנחלים ,מאירות העדויות את המשמעויות הנגזרות ממצב
עניינים זה .העדויות מצביעות על כך שלעתים הסמיכות הגיאוגרפית והחיכוך
המתמיד המתלווה אליה מקשים על החיילים ואף פוגעים ביכולת המבצעית שלהם.
בחברון ,למשל ,מיקומה של אחת ההתנחלויות בתוך המוצב הצבאי "מתקנים" מתוארת
בכמה מן העדויות כמטרד וכהפרעה המסרבלים את תפקודם המבצעי של כוחות צה"ל
ולעתים אף משבשים אותו.
יחסי הקרבה האישיים בין החיילים למתנחלים מתחזקים גם כאשר מקבלים החיילים
מזון ושתייה מהמתנחלים במהלך פעילות מבצעית וכאשר הם מוזמנים להתארח
בבתי המתנחלים .באשר לאירוח בבתי מתנחלים נכתב בתשובת הרמטכ"ל כי "פיקוד
המרכז אינו אוסר באופן גורף השתתפות באירועים מטעם ההתיישבות הישראלית
או התארחות של חיילים בבתי תושבים [ ]...הואיל והשתתפות באירועים מפוקחת
בהתאם לפקודות ולאחר הפעלת שיקול דעתם של המפקדים" .עוד נכתב בתשובה
כי "המפקדים מקיימים פיקוח על קשרי החיילים עם התושבים ,ומקום בו נוצר חשש
להתנהלות שאינה תקינה ,ניתנות הוראות ברורות מטעם מפקד פיקוד מרכז".
תמונת המציאות המתבטאת בתשובת הרמטכ"ל אינה עולה בקנה אחד עם עדויותיהם
של חיילים רבים .כמה מן העדויות מתארות כיצד המפגשים הלא פורמליים -
המתרחשים בבתי המתנחלים ,במרחבים ציבוריים או בעמדות שמירה  -מתקיימים
לרוב ללא נוכחות הדרג הפיקודי וללא ידיעתו ,ומשכך ,גם מבלי שמופעל כל שיקול
דעת פיקודי באשר לעצם קיומם של אירועים אלו ובנוגע לתוכנם .כמה מהחיילים
שהשתתפו במפגשים כאלו ציינו כי התרשמו שהמתנחלים מנצלים את המפגשים
לקידום האידיאולוגיה הפוליטית שלהם ולשם יצירת מחויבות מצד החיילים
לאידיאולוגיה זו .במקרים אחדים המתנחלים אף עודדו את החיילים לגלות יד קשה
כלפי הפלסטינים ויד רכה כלפי מתנחלים פורעי חוק.
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עוד נכתב בתשובת הרמטכ"ל כי "על פי פקודות הצבא ומדיניות פיקוד המרכז,
חיילי הפיקוד מונחים שלא לקבל מתנות ותשורות מאזרחים" .מן העדויות נראה
כי החיילים אינם מודעים לאיסור הפורמלי על קבלת מתנות ותשורות מהמתנחלים.
יתרה מזאת ,כמה עדויות מתארות מקרים בהם הוצגו המתנות שקיבלו החיילים לראווה
בפני שאר חיילי היחידה ומפקדיה .תשורות אלו ניתנו לרוב לחיילים מהמתנחלים
כסיוע וכתמיכה בלוחמים ,אך במקרים מסוימים ניתנו כאות הוקרה או כפרס מטעם
המתנחלים לחיילים עבור פגיעה בפלסטינים  .

ו .שילוב מתנחלים ואידיאולוגיה פוליטית-מתנחלית בפעילות חינוך צה"לית
בתשובת הרמטכ"ל נכתב כי "כוחות פיקוד המרכז מונחים שלא להשתתף בכל אירוע
בעל נופך פוליטי או מפלגתי ולהקפיד על פקודות הצבא ,ואף לא לקבל הרצאות
וסקירות מסוג זה" .אולם חיילים מתארים בעדויותיהם כיצד במסגרת הפעילות
החינוכית הצבאית הם נחשפו גם לתכנים בעלי מסרים פוליטיים ואידאולוגיים
מובהקים של תנועת ההתנחלות .במקרים מסוימים מדובר היה במסרים גזעניים
ולאומניים המטיפים לשנאת פלסטינים ומעודדים בדלנות לאומית ודתית .בכמה מן
המקרים תכנים אלו נמסרו על ידי המתנחלים עצמם ,ובמקרים אחרים – על ידי
חיילים ובשיתוף עם מתנחלים.

סיכום
הבעיות המבניות שדוח זה מאיר עליהן הן תוצר של הגדרת המשימה של צה"ל
בשטחים ,כפי שהיא מנוסחת על ידי לשכת המפקד העליון של הצבא" :צה"ל רואה
בהגנה על האזרחים המתגוררים באזור יהודה ושומרון משימה חשובה ביותר []...
כוחות צה"ל אחראים על שלומם ,ביטחונם והגנתם של אזרחים ישראלים ,יהיו מיקומם
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והשתייכותם העדתית ,הדתית או הפוליטית אשר יהיו" (מתוך תשובת הרמטכ"ל).
לשכת הרמטכ"ל בחרה שלא להתייחס לכמה מן התופעות הבעייתיות שהביא הארגון
לפניהם ,ובפרט לאלו הנוגעות לפגיעה בפלסטינים ולאי-אכיפת חוק כלפי מתנחלים
אלימים .עובדה זו מעוררת שאלה באשר למידה בה רואה הפיקוד העליון את צה"ל
כריבון בשטחים הכבושים ,המחויב להבטיח ,לצד ביטחונם ושלומם של המתנחלים
אזרחי ישראל ,גם את שלומם וביטחונם של הפלסטינים תושבי האזור .גם מן העדויות
עולה בבירור כי הצבא מגדיר לחייליו את משימתם העיקרית בשטחים כהגנה על
המתנחלים ,בהיותם אזרחי ישראל החיים שם .לעומת זאת ,בהתאם להנחיות מפקדיהם
ובמסגרת הנורמות הנהוגות בשטח ,חיילי צה"ל לרוב אינם נוטים לראות בהבטחת
שלומם של התושבים הפלסטינים משימה לה הם מחוייבים.
מסיבה זו אין לתמוה על כך שההנחיות שמקבלים החיילים בפועל להתמודדות עם
הפרות חוק ופעולות אלימות מצד מתנחלים  -בין שאלו מופנות כלפי פלסטינים
ובין שהן מופנות כלפי חיילים  -מאופיינות באופן עקבי ושיטתי בחוסר בהירות .אין
לתמוה גם על כך שהסמכויות הנתונות בידי החיילים להתמודדות עם מצבים אלימים
אלו לרוב אינן ברורות לחיילים או לקצינים בשטח.
עובדות אלו מצטרפות ליחסי הקרבה השוטפים בין מתנחלים ובין חיילי צה"ל,
המתבטאים ,בין היתר ,באירוח ובהענקת תשורות לחיילים באופן תדיר מצד מתנחלים,
ולדפוסי פעולה אחרים :שיתוף מתנחלים ,לעתים אף בעמדות פיקוד על חיילים,
בפעילות מבצעית גרידא; שילוב חיילים בפעולות אבטחה של אירועים המקדמים
אג'נדה פוליטית של תנועת ההתנחלות ,ושחלקם מתקיימים גם בלב יישובים
פלסטיניים ותוך סיכון החיילים; ושילובם של מתנחלים בפעילויות חינוך מוטות
אידיאולוגית .תופעות אלו ,ותופעות נוספות המתוארות בדוח ,מובילות למציאות
בה מידת השפעתם של המתנחלים על אופני הפעולה של צה"ל בשטח גבוהה ביותר.
מצב זה הוא התוצר הבלתי נמנע של מנגנון שליטה צבאי ישראלי שהתעצב במשך קרוב
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ליובל שנים; מצב שבו שתי קבוצות אוכלוסייה חיות באותו שטח גיאוגרפי ,האחת נהנית
מזכויות אזרחיות מלאות וכפופה למערכת אכיפת חוק אזרחית (המתנחלים) והאחרת
משוללת זכויות אזרח וכפופה למערכת אכיפת חוק צבאית (הפלסטינים) .זהו מצב שבו
הריבון בשטח ומי שבסמכותו ובאחריותו לדאוג לשלום כלל התושבים ולביטחונם ,רואה
עצמו בפועל כמי שמחויב להגנת קבוצה אחת בלבד ,ומתעלם כמעט לחלוטין מחובתו
כלפי הקבוצה האחרת .כל עוד נשמר מצב עניינים זה ,אין זה מפתיע כי התושבים
הפלסטינים וחיילי צה"ל המוצבים בשטחים ממשיכים לסבול מנחת זרועם של מתנחלים
הנוהגים באלימות ,ואין להתפלא על חוסר האונים עליו מעידים החיילים מול אלימות זו.
המציאות המתוארת בדוח מתרחשת ומתגבשת במשך שנים רבות .הפערים בין מה
שנטען במכתב הרמטכ"ל ובין המתרחש בשטח ,כפי שנלמד מתוך העדויות ,והעדר
הנכונות לבחון את הטענות באופן יסודי וכן  -עשויים להוביל למסקנה שאין לדרג
המדיני או הצבאי הבכיר כל כוונה לפעול לשינוי מצב עניינים מעוות זה .קריאה
מעמיקה בדוח אינה יכולה שלא להעלות את השאלה הנוקבת מיהם בעלי האינטרס
לשימור המצב כפי שהוא ,ומדוע הדרג הצבאי והמדיני מאפשר זאת.
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א .מעורבות מתנחלים בפעילות מבצעית

01
הרבש״ץ מנהל את הצבא ולא הצבא
מנהל את הרבש״ץ
יחידה :לא לפרסום • דרגה :רס"ל • מקום :מעון • תקופה2013 :

היה תרגיל במעון .איך שהגענו ,מצא אותנו הרבש"ץ (רכז ביטחון שוטף צבאי ,מתנחל
האחראי על ביטחון היישוב) וחילק לנו פקודות .אחת מהפקודות שלו היתה 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 המפקד שלי אמר
"זה לא הייתה החלטה שלי ,זו הייתה החלטה של הרבש"ץ" .הרבש"ץ אמר "אני מפקד
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 (מנהלת תיאום וקישור) ברמת השטחים הצהובים
(שטחים הסגורים בפני פלסטינים באזורי ההתנחלויות) ,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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02
כל כוח שנכנס ליישוב כפוף לרבש״ץ
יחידה :לא לפרסום • דרגה :סגן • מקום :כרמי צור • תקופה2014 :

ביום של ההגנ"ש (הגנת יישובים) מגיעים לבסיס של החטיבה ,עוברים הרצאה עם קצין
הגמ"ר (הגנה מרחבית) החטיבתי ,הוא מסביר על נהלי שמירה ומה לעשות ומה לא לעשות
ונהלי פתיחה באש וכל הדברים האלה .משם מתפזרים
אנחנו יודעים מראש
שהרבש„ץ הוא האחראי.
זה נוהל ידוע בצבא,
שהאחראי ביישוב זה
הרבש„ץ.

ליישובים .כשמגיעים ליישובים עוברים תדרוך עם
הרבש"ץ ,אזרח שהוא הנציג של הצבא ביישוב .הוא
תושב של היישוב והוא אחראי על הביטחון ביישוב .כל
כוח שנכנס ליישוב כפוף לרבש"ץ :השומרים האזרחיים
ואנחנו כחיילי הגנ"ש ,כיתת הכוננות של היישוב
כשיש אירוע ,הכול כפוף אליו .עוברים איתו תדריך על

השמירות ,על היישוב ,על הנהלים ,מתחילים לשמור.
כשאתה מגיע ליישוב ,איך אתה יודע שזה הרבש"ץ שאליו אתה הולך בשביל
ההוראות?
הוא בא אלינו כשאנחנו מגיעים ,מציג את עצמו ומתחיל את התדריך .ואנחנו יודעים
מראש שהרבש"ץ הוא האחראי .זה נוהל ידוע בצבא ,שהאחראי ביישוב זה הרבש"ץ .פעם
עשיתי הגנ"ש [בתקופה שהייתי] בבה"ד  ,1והמפק"ץ (מפקד צוות) שלי מבה"ד  1בא
לישון יום אחד ביישוב ,מי שהקשבתי לו היה הרבש"ץ ולא המפק"ץ שלי.
הוא אוסף אתכם ,נותן תדריך .מה הדגשים שלו?
קודם כול הדגש המרכזי זה לחתור למגע .זה חוזר בכל ההרצאות שאתה עובר ,גם באימון
המכין ,גם עם הקצין הגמ"ר ,גם עם הרבש"ץ .תמיד לחתור למגע .אם קורה משהו –
לא לברוח ,לא לפחד ,קודם כול לחתור למגע .ואז לכל רבש"ץ יש את הדגשים שלו,
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מהעמדות ונהלי השמירה ועד כמה מרחק מותר לפלסטינים להתקרב ליישוב ומה נהלי
הכניסה של פלסטינים ליישוב .זה משתנה מיישוב ליישוב לפי מה שהרבש"ץ רוצה.

03
כל רבש״ץ הוא שליט בארצו
יחידה :חרמ"ש  • 8104דרגה :רס"ל • אזור :בקעת הירדן •
תקופה2013 :

הסיפור של הבקעה זה שאין שם חוק פורמלי ,יש שם חוק שנקבע על ידי פרסונות.
האישיות של הרבש"ץ (רכז ביטחון שוטף צבאי ,מתנחל האחראי על ביטחון היישוב)
תשפיע מאוד על ההתנהלות ,האישיות של המ"פ תשפיע על ההתנהלות ,האישיות של
הבחור שגר באוהל הבדואי ממול .זה תלוי פרסונות .יש
רבש"צים שהם מאוד סובלניים וגרים שם כבר המון זמן
ומכירים את האוכלוסייה ,ויש יחסי כבוד לסובבים אותם.
יש שטחים שלבדואים אסור להיכנס ליד היישובים ,יש
נהלים ,כללים שהמת"ק (מנהלת תיאום וקישור ,הממשל
הצבאי) הסביר לנו.
מה המת"ק הסביר?
 200מטר [מהיישוב] .בתור חייל מילואים ,אתה לא מודד
מטרים .אתה מגיע ,הרבש"ץ אומר לך " 200מטר זה
איפה שאתה רואה שם את העצים – לא עוברים את זה".
אם זה  150או  200מטר אני לא יודע ,וזה גם לא מעניין

בתור חייל מילואים ,אתה
לא מודד מטרים .אתה
מגיע ,הרבש„ץ אומר
לך „ 200מטר זה איפה
שאתה רואה שם את
העצים – לא עוברים את
זה„ .אם זה  150או 200
מטר אני לא יודע ,וזה גם
לא מעניין אותי .בעיקרון,
הרבש„ץ מגדיר גבול גזרה
שם.
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אותי .בעיקרון ,הרבש"ץ מגדיר גבול גזרה שם .יש רבש"צים שעובדים על הבנות [עם
הבדואים]" ,אתה לא מתקרב לי  100מטר מהגדר ונהיה חברים" .הוא אומר למ"פ" :הבחור
הזה שגר פה ,השבט שלו הגיע בכלל מחברון ,הוא גנב מכוניות" .הוא כבר מכיר את
המשפחה .ואז הוא אומר [למ"פ] ש"הוא יודע שהוא  100מטר מפה לא זז ,בדרך כלל הוא
בסדר ."...הרבש"צים הרבה פעמים הם העיניים ,כל רבש"ץ הוא שליט בארצו .באחת
ההתנחלויות אני זוכר רבש"ץ מאוד סבלני .הוא בנה לעצמו דיר עזים גדול ,והוא היה
ביחסים מאוד טובים עם הבדואים סביבו .ברור להם שאיתו לא מתעסקים ,והוא אומר
"כשאני צריך אני מפעיל שרירים" .זה יחסים ,כמו שריפים .ויש לך רבש"צים אחרים,
קצת פחות סבלניים ,יש כאלה שיותר מסתמכים על הצבא ויש כאלה שיגידו לך באירוע
"תבואו – אני אגיד לכם מה לעשות".

04
בגדול אומרים לך :״תעשה מה שהרבש״ץ
אומר״
יחידה :חרוב • דרגה :סמ״ר • מקום :עפרה • תקופה2010 :

היינו בעפרה והלכנו לאבטח את הכניסה לתוך המסיק .מה שהיה מאוד משונה ,שאם
זה השטח החקלאי של הפלסטינים ,שהם עובדים אותו במסיק ,למה הוא בתוך הגדר
[של הההתנחלות]? אבל זה הכול שטח חקלאות פלסטיני ויש שם מטעים של פלסטינים.
עושים להם בעיות גם כל הזמן :קשה להם להיכנס ,קשה להם לצאת .הייתי בסיור ואמרו
לי "תקפוץ תאבטח שם .הרבש"ץ (רכז ביטחון שוטף צבאי ,מתנחל האחראי על ביטחון
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היישוב) הכניס אותם (את הפלסטינים) ,תראה שהכול
שם הולך תקין".
הרבש"ץ הכניס אותם?
כן .הכניס אותם .ואנחנו שם שיהיה נוכחות צבאית .זה
גם חזק בצבא :שיהיה נוכחות .שיראו כוח .ולא עושים
יותר מדי ,פשוט עומדים לידם והם עושים מסיק.
כמה פלסטינים היו שם?
קבוצה של  .40—30—20נראה לי שסילקו אותם מוקדם
ממה שהם תכננו ,ועל זה הם עשו קצת בעיות .או שלא
נתנו להם גישה לכל השדה שלהם ,ואיזה אבא זקן ערבי
ממש התחנן אליי ולא היה מה לעשות .אני לא יודע

רק אחרי זה אתה מבין
מי זה הרבש„ץ בכלל ומה
זה אומר שהוא רבש„ץ.
הוא חלק מהיישוב ,הוא
מגן על היישוב ,הוא נגד
הפלסטינים ,משלמים לו
ממשרד הביטחון אבל הוא
לא איש משרד הביטחון,
אין לך שום סמכות עליו
אבל לו יש סוג של סמכות
עליך .בגדול אומרים לך
„תעשה מה שהרבש„ץ
אומר„.

בכלל במה מדובר.
מי החליט בסוף אם הם נשארים יותר או פחות?
הרבש"ץ .הוא היחידי שמכיר את הנושא .רק אחרי זה אתה מבין מי זה הרבש"ץ בכלל
ומה זה אומר שהוא רבש"ץ .הוא חלק מהיישוב ,הוא מגן על היישוב ,הוא נגד הפלסטינים,
משלמים לו ממשרד הביטחון אבל הוא לא איש משרד הביטחון ,אין לך שום סמכות עליו
אבל לו יש סוג של סמכות עליך .בגדול אומרים לך "תעשה מה שהרבש"ץ אומר".
מי אמר לך את זה?
המ"פים .כחייל המפקדים מתדרכים אותך ,אבל כמ"כ גם הרבש"ץ היה איתנו וחפף
אותנו על כל העמדות ועל כל המשימות.
והוא גם אומר איפה מותר לפלסטינים להיות?
איפה מותר ואיפה אסור להם להיות ,זה אזור אפור שאין מספיק מידע ונהלים בצבא,
וזה לא ברור.
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05
אין ספק שעבדנו אצל המתנחלים
יחידה :לא לפרסום • דרגה :סרן • אזור :חברון • תקופה2010 :

בימי שבתות באופן קבוע שמאלנים מגיעים .היו אזורים שהם אזורי מריבה בין רועים
[פלסטינים] לבין מתנחלים .הם (פעילי השמאל) הצטרפו לרועה שנכנס לתוך אזור
המריבה שהוא באמת שלו ,והתעמתו עם המתנחלים .החיילים היו מגיעים ומבקשים
מהם ללכת ,קצת מלווים אותם ,וכמעט תמיד מוציאים
העפנו את כולם ,וברור
שאת המתנחלים זה היה
להעיף אותם בקריצת
עין .אנחנו מכירים
אותם והם מכירים
אותנו .הייתה תחושה
שאנחנו עם המתנחלים
נגד השמאלנים .הייתה
תחושה שאנחנו יחד עם
המתנחלים ושהשמאלנים
באו לעשות בלגן.

צו שטח צבאי סגור .כל פעם לפני אירוע היינו עושים
"קפ"ק (קבוצת פקודות ,תדריך לפני יציאה למבצע)
שמאלנים" .מתכננים מאיפה הם יגיעו ומה עושים.
זה אירוע ואתה צבא ואתה צריך להתכונן אליו .היינו
מגיעים יחד עם המג"ד ,והמג"ד היה צריך להוציא שטח
צבאי סגור.
זה לא ברמת מח"ט?
בדיוק ,רק המח"ט יכול להוציא .החתימה של המח"ט
משתנה באופן קבוע ,ואני זוכר שכל פעם המג"ד היה
הולך לצד .לפעמים זה היה קצין אג"מ ,לפעמים זה היה
אחד המ"פים – לוקח וחותם את שם המח"ט על המסמך.

רשום "חתימת מח"ט" והוא חותם.
המח"ט יודע על זה?
המח"ט יודע ,בוודאי .זה היה אישור כללי.
אתה מתאר מקרה חריג?
ממש לא.

הפיקוד העליון

למה לצבא זה מפריע? אם זה שטח של פלסטינים ,לישראלים מותר להיות שם.
כי זה לא נגמר שם ,זה נגמר באלימות הדדית.
זה אותו היחס למתנחלים?
לא ,ברור שלא .אין את אותו יחס למתנחלים כי רוב הקצינים הם מתנחלים .המ"פים
היו כולם דתיים .אין ספק שעבדנו אצל המתנחלים .בתוך העימות הזה לקחנו את הצד
של המתנחלים .בתוך התדרוך הגיעו נציגים של המתנחלים .יש רבש"צים (רכזי ביטחון
שוטף צבאיים ,מתנחלים האחראיים על ביטחון הישובים) ,אבל יש גם מישהו שמרכז את
זה ,אזרח .שבת בבוקר ,יושבים ואומרים באיזה אזורים סביר להניח שהם יגיעו.
שבת בצהריים ,שמאלנים ופלסטינים הולכים בתוך שטח .מה עשיתם?
העפנו את כולם ,וברור שאת המתנחלים זה היה להעיף אותם בקריצת עין .אנחנו מכירים
אותם והם מכירים אותנו .הייתה תחושה שאנחנו עם המתנחלים נגד השמאלנים .הייתה
תחושה שאנחנו יחד עם המתנחלים ושהשמאלנים באו לעשות בלגן.

06
הרבש״ץ הוא כמו שריף
יחידה :תותחנים  • 55דרגה :סמ"ר • אזור :חברון • תקופה2007 :

כל מקום שקט הוא מפחיד ,חברון היא מאוד שקטה .כל פעם שהיינו על עמדת שמירה
אמרו לנו "אל תצאו החוצה מהמוצב" באמירה חד משמעית .אתה רואה כביש ,אתה רואה
שני ילדים מתנחלים הולכים עליו .אתה עם [אפוד] קרמי ,עם הנשק ,בעמדה ,רק מפחד
על החיים שלך – והם הולכים .המתנחלים היו ממש [עושים] "טיזינג" .הם היו מחפשים
את הפלסטינים ממש כי פלסטינים גרים שם וזה החיים שלהם .הרבש"ץ (רכז ביטחון
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שוטף צבאי ,מתנחל האחראי על ביטחון היישוב) [הוא] כמו שריף .הוא מגיע והוא יודע
בדיוק מה קרה ,איפה וכמה.
יוצא שהוא נותן הוראות ופקודות לצבא?
מלא ,מלא ,מלא .הרבש"ץ הוא כמו המודיעין בשטחים :מודיעים על מקרה חמור ,ואז
אתה שומע את הקצין שלך מקבל טלפון מהרבש"ץ .באיזשהו מקום הרבש"ץ הוא שלוחה
צבאית לחלוטין.
היו מקרים שהרבש"ץ אמר לכם מה לעשות?
הרבש„ץ הוא כמו
המודיעין בשטחים:
מודיעים על מקרה חמור,
ואז אתה שומע את
הקצין שלך מקבל טלפון
מהרבש„ץ .באיזשהו
מקום הרבש"ץ הוא
שלוחה צבאית לחלוטין.

כן" .תחכה שם ,תפוס מחסום פה".
ואיפה המילה של הקצינים?
הקצינים אמרו לנו "אם הרבש"ץ אמר – תקשיבו לו".
כמובן לא באופן כזה ש"הרבש"ץ אמר"[ ,אלא] בקטע של
"עד שאני לא אומר לך ,אתה לא עושה" ,ואז הרבש"ץ
היה אומר ואז הוא [הקצין] היה אומר [לנו].
היו מקרים שרבש"צים הפרו פקודה של הצבא?
הם הפרו לא פעם ולא פעמיים .היית עושה מחסום ,ואז

אתה אומר "אף אחד לא נכנס לפה" .אתה אומר "אסור לך להיכנס" והרבש"ץ אומר "אני
מבין את הפקודה ,אני נכנס" ופשוט נכנס.
אם יש תקיפה של מתנחלים עליכם או על פלסטיני ,מי מגיע לשטח? אתם או המשטרה?
אנחנו.
שימוש בכוח על מתנחלים היה מותר?
על מתנחלים? לא .לא הוגדר שום דבר ,לא היה דיבור על זה בכלל.
ועל פלסטינים?
ברור שכן.

הפיקוד העליון
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07
המתנחלים באים לישיבות
יחידה :מנהל אזרחי • דרגה :לא לפרסום • מקום :כרמל • תקופה2011 :

איך מחליטים מה להרוס? יש המון בב"חים (בניה בלתי חוקית) ,למה הורסים את
הבית הזה ולא את הבית הזה?
אתה מסתכל על מפת ההריסות ואתה רואה שהורסים איפה שזה קרוב להתנחלות .יש
הרבה ח׳ירבות בדרום הר חברון ,יש כל כך הרבה כפרים לא חוקיים בשטח ( Cאזורים תחת
שליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית) בדרום הר חברון ,והורסים את סוסיא [הפלסטינית],
או בחרבת א-טוואני .זה דיון פוליטי .בוא נגיד בין  70-140אלף התושבים הפלסטינים
שגרים בשטח  - Cהרוב המוחלט גרים בכפרים לא חוקיים .יש כפר על שטח  ,Cללא
תכנית מתאר  -זה אומר שזה לא חוקי .ליד כרמל ,מההתנחלויות המצליחות באזור
שמתרחבת הרבה ,הם (הפלסטינים מהכפר אום אל-ח'יר)
מכינים את האוכל שלהם על טאבון רציני שכנראה
שעושה ריח של שרוף לתושבי כרמל .הסיפור היה שהוא
הפריע מאוד למתנחלים ,ובגלל שזה בב"ח ,אז היה
מותר להרוס ,להחריב ולקחת .אני לא זוכר אם הסיפור
היה הריסה או לקיחה ,או שפשוט לא נתנו להם אישור.
והארגונים הבינלאומיים ,מאוד העסיק אותם הסיפור

המח„ט בקשר עם
המתנחלים והם באים
לישיבות .הערכת מצב
שבועית זה עם כל
הרבש„צים של הגזרה והם
מפעילים שם לחץ.

הזה[ ,כי] לא היה להם (לתושבי הכפר) איך לאכול
וכאלה .ניסו להביא כל מיני תהליכים חדשים ,וכל פעם שזה היה קורה ,תושבי כרמל
היו מתקשרים אלינו .זה היה סיפור ענק שעסקנו בו.
בהריסות ,למה הורסים את הבית הזה ולא את הבית הזה באותו הכפר?
השיקולים הם או ביטחוניים ,נגיד זה הסיפור בשטחי האש ,או אזרחיים לצורך העניין.
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המח"ט דוחף בהרבה מקרים לביצוע הליכים נגד מקומות שמפריעים לו[ .מקום ש]נמצא
על ציר מסוים ,מקומות שחולשים על שטח מסוים [או] התנחלות והוא לא רוצה אותם,
כל מיני דברים כאלה .לא פעם ולא פעמיים הוא אמר לנו :תגיד ל**** (אזרח עובד יחידת
הפיקוח במנהל האזרחי) מה קורה עם הבב"ח הזה או הבב"ח הזה.
הוא שאל אתכם על בב"ח ספציפי?
בדיוק .בב"ח ספציפי שהם רוצים שימצו את ההליכים איתו כדי שיוכלו להרוס אותו
כי הוא מפריע להם במשהו ביטחוני או כי הוא חולש אסטרטגית על התנחלות .המח"ט
בקשר עם המתנחלים והם באים לישיבות .הערכת מצב שבועית זה עם כל הרבש"צים
(רכזי ביטחון שוטף צבאיים ,מתנחלים האחראים על בטחון ההתנחלות) של הגזרה והם
מפעילים שם לחץ.

08
המ״פ אמר שהרבש״ץ הוא המפק״ץ
הרביעי בפלוגה
יחידה :עורב נח"ל • דרגה :סמ"ר • אזור :טול-כרם • תקופה2013 :

[היו לי] מלא מפגשים עם חבר'ה מבוגרים (פלסטינים) כשהתצפית אומרים לי "יש רועה
צאן  300מטר מההתנחלות ,לך תבדוק מי זה" .אני מגיע ,זה איזה חנטריש זקן עם שלושה
סוסים ופרה ועם תעודה ,ואז אני צריך להרחיק אותו .באופן קבוע זה היה על הזין שלי כי
הייתי קובע עם הבן אדם בשטח מקום שהוא לא יתקדם יותר [לכיוון ההתנחלות] שמוסכם
על שנינו ,והייתי אומר לתצפיות שילכו לחפש משהו יותר מעניין.

הפיקוד העליון

התצפיות הן אלה שהעבירו לך את הדיווח?
כן .בהתנחלות שהיינו זה חרא של מצב כי התצפיות
זה תצפית אזרחית ,זה שירות לאומי .יש להם חמ"ל
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?
אין לי מושג ואני לא יודע אם הן יודעות .אני לא ראיתי
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הרבש„ץ מכיר את האזור
יותר טוב והוא עובד
בשיתוף הדוק עם המ„פ,
כשזה בתוך היישוב.
עובדים אחד עם השני,
פותחים מפות ביחד,
מחלקים גזרות ביחד .אני
חושב שרוח הדברים זה
שהיו מקשיבים לו.

את זה אף פעם כתוב .דיברתי על זה עם המפקדים ,אמרו
"כן ,יש קו אדום" .רבש"צים (רכזי ביטחון שוטף צבאי ,מתנחלים האחראי על ביטחון
היישוב)  -אני מניח שהם יודעים ,אבל הם מחמירים בדרך כלל עם הקו האדום שלהם.
אני החלטתי לעצמי מה הקווים האדומים של ההתנחלות ,וזה היה בהתאם לאנשים
שמאיימים על הקו האדום הזה ,וזה היה בהתאם להיגיון .כשאני ראיתי שזה רועה צאן
שנמצא  500מטר מההתנחלות ,והבן אדם צריך לעבור שם כדי להגיע לכפר שלו ,אז לא
עניין אותי אם זה קו אדום או לא .ראיתי את הבן אדם ,בדקתי שהכול בסדר.
אלה היו המרחקים?  500מטר מההתנחלות כבר קוראים לך להרחיק בן אדם?
זה היה באמת רחוק .ואני אומר לתצפית "את יודעת שזה רחוק ,אנחנו לא מסכנים פה
אף אחד" .אני תמיד הייתי מוצא איזה מניפולציה ,אם זה היה לדבר עם המ"פ או פשוט
לעמוד על זה בזכות עצמי .המ"פ יודע שממה שהתצפיות מזהות לא יגיע מפגע .הוא
יודע שאם יש חבורה של חמישה אנשים עומדים באיזה שדה ,הם לא מניחים שם מטען
חבלה רב עוצמה 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 הצבא .שזה מטרה של הרבש"ץ ושל המתנחלים .הם
לא רוצים שהפלסטינים יתקרבו יותר מדי ,הם רוצים להרגיש עוד יותר בטוחים ,זה
הגיוני .עם הרבש"צים הייתי צריך ללקק להם ,להסביר להם את הסיטואציה .ביחסים עם
הרבש"ץ – עושים תרגילים משותפים ,כל הזמן רואים אותו ,הוא רבש"ץ  ,24/7הוא היה
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אחלה .פעם אחת קיבלנו דיווח ,אני הייתי בסיור אז הוא בא ,פרקנו יחד איתו והתחלנו
ללכת ,היינו הרבה יותר קרובים לכפר [הפלסטיני] מאשר להתנחלות .יש נחל שמפריד
בין לבין .היו שם חבר'ה שעשו מדידות לאדמות כי מקימים שם איזה טרסה ,פלסטינים.
הגעתי ,עשיתי זיכוי (בידוק גופני לצורך וידוא שהאדם אינו חמוש) על האנשים האלה
 בדקתי מה הם עושים ,דיברנו אתם .אני לא ארחיק אותם .אנחנו כל כך רחוקים ,זהמגוחך .אני חושב שהוא גם ידע שאסור לו לעשות זיכוי שם ,שהוא חרג מהגבולות שלו.
אבל זה כל האופי הזה .הם (הרבש"צים) מאוד אוהבים לשמור על מתח גבוה .אני לא אגיד
להם כן או לא ,יכול להיות שבסופו של דבר בפעם אחת מאלף זה ישתלם שהם כל הזמן
שומרים על מתח גבוה ,כשבאמת יהיה משהו .מצד שני זה כבר מגוחך לפעמים .המ"פ
אמר שהרבש"ץ הוא המפק"ץ (מפקד צוות) הרביעי בפלוגה .כי יש לו כיתת כוננות ,זה
 20אנשים.
חלק מהפלוגה או חלק מהפיקוד של הפלוגה?
חלק מהפיקוד יותר .אם יש אירוע אז הוא הכוכב :הוא מכיר את היישוב הכי טוב ,יש לו
כיתת כוננות שהיא 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 עם השני ,פותחים מפות
ביחד ,מחלקים גזרות ביחד .אני חושב שרוח הדברים זה שהיו מקשיבים לו (לרבש"ץ).
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 הם אזרחים .זאת אומרת אין להם סמכות.
יכול להיות שלו יש בתור רבש"ץ ,אני מניח שיש לו סמכות מיוחדת .היו המון תרגילים
עם כיתת הכוננות ועם הרבש"צים.

הפיקוד העליון
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09
אין לך סיכוי לתפוס אותם
יחידה :פלס"ר שריון  • 401דרגה :סגן • מקום :יצהר •
תקופה :לא לפרסום

מאבטחים אזרחיים יושבים בהערכות מצב שבועיות ,חודשיות?
הרבש"ץ (רכז ביטחון שוטף צבאי ,מתנחל האחראי על ביטחון היישוב) יושב בהערכות
מצב גם של הפלוגה וגם של החטיבה .זה לא בדיוק הערכת מצב ,נדמה לי שקראו לזה
״תיאום פעילות״ .אתה מתאם איתו פעילות שאתה עושה ,יש לו קשר צה"לי ברכב .הוא
חייב לדעת על פעילות מתואמת כדי שאם הוא רואה חייל צה"ל אז שיהיה 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?
אתה מדווח לו .הוא שומע את הדברים האלה .המתנחלים
יודעים שעדיף לא להתעסק עם מג"בניקים ושאפשר
להתעסק עם צה"ל כי מג"בניקים הם משטרה למעשה,
יש להם יותר סמכויות לעצור ישראלים .היה קטע שהיו
נוסעים עם רכב זאב (רכב ממוגן) שאי אפשר לראות מה
קורה מאחור .הרכב עצמו הוא אטום והוא מטרה מפתה

הרבש„ץ 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.

מאוד כי הם (המתנחלים) היו אוהבים לזרוק בקבוקי
צבע ונורות עם צבע ולהשפריץ על זה .אז היו נוסעים חיילים בפרונט ומג"בניקים
מאחורה ,כשאי אפשר לראות אותם ,מתגרים ,ואז ברגע שיוצאים המתיישבים ,קופצים
המג"בניקים מאחורה ויכולים לעצור אותם .זה לא הצליח .לא הצליחו לגרות .דברים
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כאלה לא אומרים לו (לרבש"ץ) .מדברים ישירות בפלאפונים.
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 שנמצאת בהתנחלות
שלו?
ברור ,הוא יודע את זה .לא חושב שהייתה תשובה קונקרטית .הוא (הרבש"ץ) 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.

הפיקוד העליון

ב .אי אכיפת חוק על מתנחלים הפוגעים
בפלסטינים או ברכושם

10
אתה מבין מה אני אומרת? אין מה לעשות
עם זה
יחידה :מנהל אזרחי

• דרגה :סמל • אזור :שכם • תקופה2014 :

היה מקרה שהתקבלה טענה מה( DCO -מנהלת התיאום והקישור הפלסטינית) שנער
פלסטיני נחטף על ידי מתנחלים מגבעת רונן .זה היה דיווח בדיעבד ,הוא (הנער
הפלסטיני) השתחרר מהם ודיווח על זה אחרי כמה שעות .הקצינים [אצלנו] מדברים
ישירות עם ה ,DCO -אחר כך מעבירים לחטיבה את הטענה ומבקשים שהם יבדקו
את זה[ .אנחנו] מקבלים תשובה אחרי ,לרוב לא אחרי הרבה זמן[ .החטיבה] אומרים
"מכירים"" ,לא מכירים" .זה תמיד מרגיע את כולם אם הם לא צריכים להתעסק עם
זה ,וזה לא בלגן ולא רכב שנוקב עכשיו בצומת תפוח .זה "טוב בסדר ,התושב בסדר,
הכוח מכיר או שהרבש"ץ (רכז ביטחון שוטף צבאי ,מתנחל האחראי על ביטחון היישוב)
מכיר והמתיישבים שחררו אותו" .אז זה פוטר את כולם ,זה לא מגיע למשטרה .זה תמיד
דיווחים בדיעבד מבחינת החטיבה ,אלא אם זו טענה חמורה על שירו על מישהו.
לחטוף מישהו לא נחשב לחמור?
אז זהו ,היום כל מושג של חטיפה ,אני לא מנסה לעדן את זה ,אבל מה זה חטיפה?
לוקחים אותו ,מעכבים אותו ,מרביצים לו ,צועקים עליו .חטיפה – כבר הפכנו את זה

39

40

אנחנו יודעים שהתושבים
של גבעת רונן הם קצת
משוגעים ,אנחנו מכירים
את זה .זו הגישה„ ,כן,
ידוע„ .אבל מין הסתם
אם זה היה הפוך ,זה לא
היה תופס .אם היה קורה
שפלסטינים מ[הכפר]
בורין חטפו מתיישב
ושחררו אותו ,היו נכנסים
באותו לילה לבורין .אבל
אין לנו שום הנחיה לעשות
עם זה משהו פלילי או
אזרחי כשעושים את זה
יהודים.

למשהו סופר רציני ,אבל כן ,זה קורה .אפשר להגדיר
את זה כחטיפה ,לא משנה ,זה מקרה אלים ,לא צריך
להמעיט בערך של זה .פשוט זה לא עניין אף אחד ,ברגע
שזה נגמר ,שהתושב [הפלסטיני] היה בסדר ,זה לא עניין
אף אחד מי המתנחלים האלה ,למה הם עשו את זה .פשוט
לא עניין.
ולא קראו למשטרה הכחולה?
לא ,כי זה נגמר .זה לא חי ,זה לא מתפתח לשום מקום.
בסדר ,אז הוא התלונן .אנחנו יודעים שהתושבים של
גבעת רונן הם קצת משוגעים ,אנחנו מכירים את זה.
זו הגישה" ,כן ,ידוע" .אבל מין הסתם אם זה היה הפוך,
זה לא היה תופס .אם היה קורה שפלסטינים מ[הכפר]
בורין חטפו מתיישב ושחררו אותו ,היו נכנסים באותו
לילה לבורין .אבל אין לנו שום הנחיה לעשות עם זה

משהו פלילי או אזרחי כשעושים את זה יהודים .הוא [הפלסטיני] פשוט שוחרר וזהו .ואז
לפעמים מחזירים תשובה ל DCO-או לא ,בהתאם לאירוע.
במקרה הזה החזירו תשובה ל?DCO -
נראה לי שלא החזירו להם .זה גם ,בשביל מה? פשוט נגיד להם "כן ,אנחנו מכירים את
האירוע" .מה ,נתנצל? אתה מבין מה אני אומרת? אין מה לעשות עם זה.
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11
המח״ט אמר :״אתם לא יכולים לעשות
כלום .תקראו למשטרה״
יחידה :חרוב • דרגה :סמ״ר • אזור :לא לפרסום • תקופה2011 :

אני זוכר שיחה לפני שאנחנו עולים לקו ,ואז שואלים "מה אם המתנחלים זורקים אבנים?"
שתיקה בחדר .ואז הוא אומר "לא ,אתם לא יכולים לעשות כלום עם מתנחלים ,אלא אם
כן הם ממש מסכנים חיים כרגע ואז אתה יכול"...
מי אומר את זה?
המח"ט אמר" :אתם לא יכולים לעשות כלום .תקראו למשטרה" .ואז אתה אומר "מה זאת
אומרת? אני לא המשטרה? אה ,אני רק המשטרה נגד הפלסטינים ,אבל אם המתנחלים
שם עושים הפרות סדר אני צריך לחכות למשטרה האמיתית להגיע?" והיה מקרה שהיה
פיגוע ואחר כך הם (המתנחלים) יצאו לציר והתחילו לזרוק אבנים .ואתה בא ,אתה מנסה
לעצור אותם בגוף שלך" ,חבר'ה ,תלכו" ,מתחנן אליהם .אתה לא יכול לעשות להם
כלום ,והם יודעים את זה.
המח"ט אמר שאסור לעשות שום דבר למתנחלים
וצריך לקרוא למשטרה?
אלא אם כן הם מסכנים חיים באותו רגע ,ואז כמובן זה
התפקיד שלנו לא לאפשר לאף אחד לסכן חיים .אתה
מונע ממנו לסכן חיים .זה קצת לא ברור .אתה חייב
לעצור אותו אז אתה יכול לירות בו ,אבל זה לא בדיוק
נאמר במילים האלה .זה יותר באוויר.
אין הנחיות ברורות?

והיה מקרה שהיה פיגוע
ואחר כך מתנחלים יצאו
לציר והתחילו לזרוק
אבנים .ואתה בא ,אתה
מנסה לעצור אותם בגוף
שלך ,״חבר׳ה ,תלכו„,
מתחנן אליהם .אתה לא
יכול לעשות להם כלום,
והם יודעים את זה.
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ממש לא .ומנסים גם שלא יהיה סיפור עם זה .שאתה לא תעשה כלום ,כי הם בחיים
לא יגיעו לזה .קרו מקרים שזורקים אבנים על הציר ואתה מבקש מהם לעצור ,הם לא
מפסיקים ,ואז אין לך מה לעשות .אתה יושב ומחכה עד שהמשטרה תגיע .והם זורקים
אבנים מולך על הציר .אין מכוניות ,סתם ממלאים אותו בסלעים שלא יהיה אפשר לנסוע
בו .ואסור לך לעשות כלום .אסור לך לעצור אותם.
אתה קיבלת הנחיה שאסור לך?
ברורה מאוד .אסור לי לאזוק אותם ,הם אזרחי מדינת ישראל ,אתה צבא ,צבא לא יכול
לעצור את האזרחים של עצמו .משטרה יכולה להגיע לשם ולתפעל אותם כמו שהם
יודעים ,אבל לנו אין את הכלים .והיו מקרים שהם בונים התנחלות בשישי בצהריים ,ואתה
בא להבריח אותם משם ,את הילדים ,אבל אתה לא יכול ממש לעשות יותר מדי .אתה
צריך לחכות שהמשטרה תגיע.
ומה קורה כשהמשטרה מגיעה? הם כבר לא שם?
כבר לא שם ,או שהמשטרה מחפפת אותם .ב*** ,ממש ליד תחנת הדלק ,יש מחסום עם
מנעול שמונע מעבר של פלסטינים .החליטו לפתוח את זה ,לאפשר להם (לפלסטינים)
יותר חופש תנועה .והמתנחלים שומעים בקשר ,מתחילים לזרוק אבנים ,כולנו הוקפצנו
לשם .הם הגיעו למחסום והתחילו לזרוק אבנים על הציר ,מילדים קטנים עד אנשים
מבוגרים .והם צועקים עליך "יא שמאלני ,יא זבל ,אתה מגן על הפלסטינים ,אתה שונא
אותנו" .זורקים אבנים ,ואתה לא יכול לתפוס אותם ולעשות איתם משהו ,אתה לא יכול
לאזוק אותם ,אתה לא יכול לכוון עליהם נשק .אתה יכול רק לשים את עצמך ולנסות
לקחת אותם אחורה ,בתחנונים של "בבקשה אחי ,מה אני צריך את זה עכשיו? אתה סתם
משגע אותי ,תעשו טובה".

הפיקוד העליון
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12
אם לא היינו שם ,המתנחלים היו מזיינים
אותם
יחידה :לביא • דרגה :סמ״ר • מקום :סוסיא • תקופה2007 :

בסוסיא היו מגיעים שמאלנים מהארץ ומחוץ לארץ ,והם היו חוברים יחד עם הפלסטינים
באזור .כל פעם היינו באים כי אם לא היינו שם ,המתנחלים היו מזיינים אותם.
היו מקרים של מכות?
בוודאות .יש כביש שמוביל מהמוצב לכביש הראשי שבין כרמל לשמעה ,עשהאל וכל זה.
מה קרה שם?
מקפיצים אותנו פעם לצומת סוסיא ואומרים לנו שיש שם
בלגנים ואלימות ,ואנחנו מגיעים ורואים בחור שכרוך
סביב בחור אחר ,הם מעוכים אחד על השני .זה נראה
באמת מכות רציניות .אנחנו הגענו אחרי שהחפ"ק עם
המ"פ או עם הסמ"פ הגיעו וכבר ניסו להפריד .בהתחלה
אתה לא מבין מה הולך שם ,אתה חושב שזה פלסטיני
שמרביץ לפעיל שמאל ,ואז מוציאים אותו מהנעילה
ואתה קולט שזה מתנחל דופק על הרצפה [פעיל שמאל],
מרעיד את האדמה .הוא מדבר בפאתוס ,אתה רואה
עיניים אדומות לחלוטין ,והוא כולו עצבני" :הם רוצים
לקחת לנו את האדמה" .ברגע שקלטנו שהוא מתנחל ולא
פלסטיני ,נהיינו תוקפנים כלפי הבחור השני .הוא היה
פעיל שמאל מחו"ל שניסה לצלם שם.

בעיניים שלך אתה שם
כדי להגן על המתנחלים.
זה בדיוק מה שאתה אמור
לעשות .מבחינתנו יש פה
סיטואציה שאנחנו נמצאים
בשטח שבו המתנחלים
תמיד צודקים .בתור חייל,
אם אתה צריך לבחור בין
מתנחל לפלסטיני או בין
מתנחל לפעיל שמאל -
אתה בוחר במתנחל ,לא
משנה מה הסיטואציה.
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הוא ממש הרביץ לו?
בוקסים  -כן ,בעיטות – לא ראיתי ,אבל ראיתי אותו נעול סביבו ,מנטרל אותו לרצפה.
היינו צריכים בכוח לשחרר.
למה הייתם תוקפנים כלפי הפעיל מחו"ל?
כי בעיניים שלך אתה שם כדי להגן על המתנחלים .זה בדיוק מה שאתה אמור לעשות.
מבחינתנו יש פה סיטואציה שאנחנו נמצאים בשטח שבו המתנחלים תמיד צודקים .בתור
חייל ,אם אתה צריך לבחור בין מתנחל לפלסטיני או בין מתנחל לפעיל שמאל – אתה
בוחר במתנחל ,לא משנה מה הסיטואציה .בגלל זה הדגשתי שפתאום הסתובבה לנו
התודעה .פתאום מלחשוב שהבחור שנועל ומרתק ומרביץ זה פלסטיני שצריך לנטרל
אותו ולתת לו משהו ,זה הפך להיות 'הוא מנסה להגן על אדמתו מפני אותו צלם'.
אתם רואים אותו מרביץ ,למה אתם לא עוצרים אותו?
אין לי מושג.
מה היו ההוראות?
אף אחד לא ישב אתך בתחקיר ויגיד לך 'אם אתה רואה מתנחל מרביץ לפלסטיני ,תזיין
את המתנחל' .אף אחד לא יגיד לך את זה בחיים ,למרות שיהיו קצינים שיחשבו שככה
זה צריך להיות.
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13
הם אומרים לך :״אתה אמור להגן עליי,
לא עליהם״
יחידה :נח״ל  • 50דרגה :סמ״ר • אזור :שכם • תקופה2012 :

אני זוכר [שהיתה] תהלוכה [של המתנחלים] וחסמנו שם כביש לפלסטינים כי הכביש
ליתמא עובר דרך תפוח .עצרנו בצומת את הפלסטינים שרצו לנסוע .עמדו שם איזה
 15מכוניות ומי שהגיע אחר כך כבר סובבנו אותו שיבוא מאיזה כביש צדדי .ואז הם
(המתנחלים) פשוט הגיעו ,כל הילדים הקטנים והנוער ופשוט קיללו אותם וירקו על
הפלסטינים שהעמדנו בצד .הייתי בשוק שילדים בני חמש צועקים שם קללות' :בני
זונות ,תישרפו' ,דברים מזעזעים.
למה אתם לא אומרים להם כלום?
אומרים להם ,אבל הם לא שמים עליך כל כך .אתה מין צועק עליהם שיעופו מפה
וימשיכו ,אבל הם יודעים שאתה לא זה ...ואז הם אומרים לך 'אתה אמור להגן עליי ,לא
עליהם' ,דברים כאלה.
כמה זמן הרכבים האלה חיכו שם?
זה היה איזה  40דקות.
פשוט לא יכלו לזוז?
כן.
אתה זוכר עוד מקרים כאלו?
כן .יש שם מתחת למוצב שדה שהיה סכסוך למי הוא שייך .זה התחיל באיזה יום אחד
והיה איזה חודש כזה סביב זה .היה פלסטיני שבא לעבוד שם ואז מתנחלים תקפו אותו,
העיפו אותו משם .ממש מתחת לתפוח .משם זה התפתח והתפתח .בסוף היה מין אירוע
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שקבעו (הצבא) עם הפלסטיני הזה שהוא בא לעבוד שם
ואז באנו לאבטח אותו והיו שם מלא מתנחלים .היו מכות
בין המתנחלים לפלסטינים שעבדו שם .המתנחלים
קרעו להם כל מיני שקיות עם החיטה שהיו להם ,שהם
באו לשתול .כל פעם רצו ולקחו להם דברים והעיפו
להם דברים משם.

תמיד היינו שואלים בכל
מיני אירועים אם היהודי
עושה משהו אז מה אני
אמור לעשות לו? ולא
היה ,אף פעם לא היו
נותנים לנו תשובה מה
אפשר לעשות.

אבל אם יש שם צבא ,למה לא עושים להם כלום?
אז יש שם צבא ,אתה עומד שם ואתה מפריד ,אבל הם פשוט לא שמים עליך.
אין לך סמכויות בתור צבא מול מתנחלים?
תכל'ס ,לא .תמיד היינו שואלים בכל מיני אירועים אם היהודי עושה משהו אז מה אני
אמור לעשות לו? ולא היה ,אף פעם לא היו נותנים לנו תשובה מה אפשר לעשות.
פלסטיני תוקף מתנחל ,מה אתה עושה?
תופס אותו ,עוצר אותו .אם זה סכנת חיים אני יכול אפילו לירות בו[ ,ירי] על מנת
[להרוג].
מתנחל זורק אבנים על פלסטיני ,מה אתה עושה?
לא יודע .זה כל אחד ושיקול דעתו .אין הוראות כלפי זה.
יש הוראות פתיחה באש?
כלפי יהודים? לא.
שימוש באלפ"ה (אמצעי לפיזור הפגנות) מותר?
לא.
מעצר או עיכוב של מתנחלים?
גם לא .מה שאתה אמור לעשות זה בעיקרון ,במקרה הזה היינו חוצצים ,עמדנו בין לבין.
היהודים שם ,הערבים עובדים שם ואנחנו שורה של חיילים עומדים באמצע .אני זוכר
מגע שלהם ,מנסים לדחוף אותנו כדי להגיע אל הפלסטינים ואנחנו עוצרים אותם.
וגם על זה אסור היה לכם לעשות שום דבר?
חוץ מלמנוע מהם להגיע לפלסטינים ,לא.
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היו הנחיות מה עושים מול מתנחלים במידה והם תוקפים כוחות צבא או כוחות
ביטחון?
לא .אף פעם לא דיברו איתנו על זה .אני זוכר שעשו לנו שיחות על המורכבות .קצין
בכיר בפלוגה שלנו היה מתנחל ,מהבקעה כזה ,אבל זה מאוד כזה נגע לו והוא עשה לנו
איזה שתי שיחות ,שזה מורכב שיהודים דוחפים אותנו ועושים לנו דברים כאלה .אבל
הוא לא נגע אף פעם במה צריך לעשות.
זה מורכב שהמתנחלים תוקפים את החיילים?
כן.

14
מלווים אותם כל בוקר
יחידה :לא לפרסום • דרגה :רס״ל • מקום :חוות מעון • תקופה2013 :

ליד חוות מעון ,היה שם איזה כפר ערבי ,והיו כמה ילדים שהיו הולכים לבית ספר,
היינו מלווים אותם כל בוקר .ילדים בני  8עד  12עם תיקי בית ספר ,הולכים על שביל,
מאחוריהם ג'יפ משוריין עם חיילים עם אפודים ונשקים ,אווירה צבאית כבדה ,נשקים
בהכנס (דרוכים) ,והם עוברים את זה יום יום ,פעמיים 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 מאוד פראית ,לא מתחשבים בכלל בקיומם של ילדים .אני לא יכול להגיד
שהיה איזה מקרה שמישהו 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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15
״לא עוברים ,שטח שלי״
יחידה :לביא • דרגה :סמ״ר • מקום :חוות מעון • תקופה2006 :

תמיד היה את הקטע הזה שהמתנחלים רק רוצים ,פתאום מגדירים שטח שלהם .חוות
מעון  -שמה הם היו הכי טובים בזה .הם היו פתאום מגדירים שביל :פה הם לא עוברים,
שטח שלי .שבילים שהם (הפלסטינים) הולכים שם ,הם הולכים לבית ספר ,אני לא יודע
למה" .לא עוברים בו ,שטח שלי".
מי היה אומר את זה?
מתנחלים ,סתם .יש שם איזה אחד ,אני לא זוכר איך קוראים לו ,בחוות מעון ,דפוק
בשכל.
מה זאת אומרת הם אומרים? למי הם אומרים?
לנו הם אומרים .מה זה למי הם אומרים?
ואתם אומרים מה?
"הם עוברים" .אנחנו אמורים לאבטח את הערבים שיעברו ,אבל וואלה ,המתנחלים
זורקים עליהם אבנים ואתה לא תעמוד ככה :תזרקו עלי ,אני פה .אתה אומר להם:
בבקשה ,בבקשה מכם אל תזרקו .כמו איזה טמבל.
גם אם הם זורקים עליכם אבנים?
שמעת את המקרה שהיה אצלנו בגדוד? אחד מהמסייעת...
בליווי של ילדים (צה"ל מלווה ילדים פלסטינים שהולכים לבית ספר על שביל העובר
בסמיכות לחוות מעון בעקבות תקיפות אלימות בעבר מצד מתנחלי חוות מעון כלפי
הילדים)?
[החייל] התעצבן שהם זורקים אבנים על הילדים .הוא אמר להם :תפסיקו לזרוק אבנים.
לא נתן להם לעבור ,התחיל דחיפות איתם ,ירדו אליו עם אבנים ,הביאו לו פה אבן ,הוא
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אנחנו אמורים לאבטח את
הערבים שיעברו ,אבל
וואלה ,המתנחלים זורקים
עליהם אבנים ואתה לא
תעמוד ככה :תזרקו עלי,
אני פה .אתה אומר להם:
בבקשה ,בבקשה מכם אל
תזרקו .כמו איזה טמבל.

התעלף .חטף אבן פה בלסת ,התעלף .אז אחד מהחיילים
ישר דרך את הנשק ,נתן כדור באוויר על מתנחלים.
שני החיילים האלה עלו למשפט באותו יום ,זיינו אותם
ל 35-כלא על זה שהוא נתן כדור באוויר.
שני החיילים חטפו?
לא ,החייל שלא ירה לא חטף.
החייל שירה חטף  35יום בכלא על זה שהוא ירה
באוויר?

המתנחל אמר גם שהוא איים עליו עם הנשק .אני לא יודע מה ,לא הייתי.
והחייל שהכניסו לו את הכאפה?
הוא גם חטף עונש ,למה הוא הרביץ למתנחל .הוא כאילו התחיל מכות עם מתנחל.
אז מה הוא חטף?
לא זוכר ,איזה ריתוק  .28הוא היה המפקד.
וקרה משהו למתנחלים שהכניסו מכות?
מה? מה קרה? הם מכניסים מכות .אנחנו לא מרביצים למתנחלים.
הגיעה משטרה?
איזה משטרה? אתה יודע כמה צריך עד שמשטרה מגיעה?
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כולם נכנסו לתוך הקסבה משכונת
אברהם אבינו
יחידה :צנחנים • דרגה :סגן • מקום :חברון • תקופה2006 - 2005 :

היה פעם אחת שהיה איזה שלושה ילדים [מההתנחלות] שהחליטו שגנבו להם את העז .הם
הלכו שם על רחוב דוד המלך.
רחוב השוהאדה?
השוהאדה ,בדיוק .הם טענו שאיזשהו ערבי קפץ מעל הגדר דרך כל העמדות של הצבא,
גנב להם את העז ,קפץ לתוך הקסבה עם העז ביד וברח .כשצריך בשביל זה כנראה להיות
ממש המשלחת ל[אולימפיאדה ב]בייג'ין או משהו כזה בשביל לעשות את זה .ואז היישוב
היהודי ממש באו ,פרצו את השערים של הקסבה .מילדים בגיל שמונה ימים ועד אנשים
בני  .70נכנסו ככה ,עם התינוק שלה פה וכל הילדים שלה ,וזה ברוך השם הרבה ילדים,
והזקנים ,כולם נכנסו לתוך הקסבה משכונת אברהם אבינו.
מהשוק הסיטונאי?
כן .הם פרצו אותו .הם נכנסו שם לקסבה ...עזוב שהפטרול
שלנו נכנס לקסבה אחרי תדריך ,עם ציוד מלא ועם אפוד
קרמי והכל ,הם (המתנחלים) נכנסו ככה ,כמו שהם .היינו
צריכים להיכנס להוציא אותם .זה שאב את כל הכוחות
של חברון באותו זמן .כל הפלוגה שלי כמובן ,כל המ"פים,
המג"ד ,הסמג"ד ,הקצין אג"מ (אגף מבצעים) ,המשטרה.
כולם הגיעו בשביל לפנות אותם החוצה .לשכנע אותם
שהם ייצאו ,להוציא אותם בכוח .היה שם איזה ילד אחד,

המתנחלים נכנסו ככה,
כמו שהם .היינו צריכים
להיכנס להוציא אותם.
זה שאב את כל הכוחות
של חברון באותו זמן .כל
הפלוגה שלי כמובן ,כל
המ„פים ,המג„ד ,הסמג„ד,
הקצין אג„מ ,המשטרה.
כולם הגיעו בשביל לפנות
אותם החוצה.
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בן של *** *** (מתנחל מוכר מחברון) שהקצין אג"מ שלנו תפס אותו והכניס אותו בכוח
לג'יפ והוציא אותו משם ,כי הוא היה אחד המתפרעים הגדולים עם כל זה שהוא היה ילד
בן שמונה או עשר או משהו כזה .ואז אמא שלו באה ו*** *** בא לפלוגה שלנו ורצה לתבוע
את הקצין הזה ובלה-בלה-בלה .בקיצר ,אני לא יודע מה יצא מזה בסוף אבל זה פחות או
יותר היה המצב .וכל הילדים שם ,אחרי שהוצאנו את כל היישוב היהודי ,התחילו לירוק
על החיילים.

17
פינו מבנים לא חוקיים וזה עצבן אותם
יחידה :מנהל אזרחי • דרגה :סמל • מקום :קוסרה • תקופה2014 :

היה צו פינוי לפלישה של איזה מבנה ב[מאחז] אש קודש .פינו מבנים לא חוקיים וזה
עצבן אותם .כתגובה הם עשו תג מחיר ,כרתו 20
עצרו אולי שבעה
[מתנחלים] בוגרים ושבעה
קטינים .הם היו איזה 15
או  .20חילצו אותם והם
היו פצועים[ ,אבל] ברגע
שהם הגיעו לשבות רחל
הם פשוט ברחו מהאוטו כי
הם ידעו שיעצרו אותם.
לילה אחרי זה היה תג
מחיר במקום אחר.

שתילים חדשים של עצי זית של [הכפרים] קוסרא או
קריות[ .במקביל] הגיעו פלסטינים והיה שם הפס"ד
(הפרת סדר) גדול .ואז קיבלנו דיווח מה( DCO-מנהלת
התיאום והקישור הפלסטינית) שפלסטינים מחזיקים את
המתנחלים בתוך בית נטוש .הקפיצו לשם כוחות ,ואז
התברר שאמנם הפלסטינים היכו אותם ותקפו אותם
(את המתנחלים) לפני כן ,כשהם היו בדרך להיכנס
לתוך הכפר ,אבל זה שהחזיקו אותם ,זה היה מתוך הגנה.
זקני הכפר דחפו אותם לתוך הבית הנטוש הזה וניסו
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שלא לאפשר לצעירים לתקוף אותם .ואז הצבא והנציג מת"ק (מנהלת התיאום והקישור,
הממשל הצבאי) חילצו אותם .עצרו אולי שבעה [מתנחלים] בוגרים ושבעה קטינים .הם
היו איזה  15או  .20חילצו אותם והם היו פצועים[ ,אבל] ברגע שהם הגיעו לשבות רחל
הם פשוט ברחו מהאוטו כי הם ידעו שיעצרו אותם .לילה אחרי זה היה תג מחיר במקום
אחר .הם עשו תג מחיר במדמה ,בשומרון ,רחוק מאוד משם .זה היה ממש מתחת לאף של
כולם וזה היה תג מחיר רציני ,שרפו רכבים וריססו כתובות.
מתי קיבלתם את הדיווח?
בבוקר ,כשהפלסטינים קמים בבוקר .יצאו לחקור את זה ,צילמו את זה ,תיעדו את זה.
זהו ,כבר אין שם מתנחלים.

18
אחרי עוד דקה של שקט מביך המ״פ
אמר :״שאלה יפה ,צריך לחשוב על זה״
יחידה :פלס"ר נח"ל • דרגה :לא לפרסום • מקום :מצפה יאיר •
תקופה2012 :

יצא לך להיות נוכח באירועים של אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים?
הייתי בבסיס ופתאום הגיע מקרה של שני מתנחלים שיצאו ממצפה יאיר ותקפו מישהו,
פשוט תקפו .נתנו תיאור שלהם והכוחות שלנו התחילו לחפש אותם .סיורים ,כל הרכבים
שיש הוקפצו ,העברנו לגזרות השכנות את התיאור של שני האנשים שעשו את זה .היה
רגע אחד שחשבו שתפסו אותם באיזו תחנת אוטובוס ,אבל זה לא היה הם .ממש ניסו,
וויתרו אחרי כמה שעות והעבירו את זה למשטרה .הפלסטיני שהותקף נפצע קשה ,הוא
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היה בבית חולים ,היו לו תחבושות ,הוא התאשפז .זה היה לינץ' .והכתבות באינטרנט היו
ממש קטנות .אמרתי שאני חושב שאם זה היה ההפך ,זה לא היה נגמר ככה .אם התיאור
היה שני מחבלים מסתובבים באיו"ש ,כל העולם היה על הרגליים .שני מתנחלים ממצפה
יאיר – הצבא ויתר אחרי כמה שעות והעביר את זה למשטרה .גם יום אחרי הוא לא ידע
להגיד לי אם תפסו אותם או לא[ .בתחקיר] חייל סקרן אחד בשולחן קפץ פתאום ואמר
למ"פ" :אם עכשיו אני רואה שני ערבים עושים לינץ' במתנחל ,מה אני אמור לעשות?"
תשובה חדה של המ"פ" :ירי על מנת [להרוג]"" .ואם הייתי רואה את המתנחלים האלה
מרביצים לזקן ,מה אני אמור לעשות?" המ"פ הנהן עם השפם וקצת נתקע וגמגם תשובה:
"ברור לי שאתה צריך להגיב איכשהו .לא יודע איך ,אבל אתה צריך להגיב" .אחרי עוד
דקה של שקט מביך המ"פ אמר" :שאלה יפה ,צריך לחשוב על זה".
היו לכם נהלים לגבי אלימות מתנחלים?
לא ,לא היה משהו חותך .תמיד נקודת המוצא של המתנחל היא טובה יותר.
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ג .אלימות של מתנחלים המופנית כלפי
חיילי צה"ל

19
פשוט זרקו בולדר על אחד החיילים
יחידה :נחשון • דרגה :סמ"ר • מקום :יצהר • תקופה2010 :

באנו לתרגולת ביצהר .חטיבת שומרון עושה תרגולת ,דבר מאוד לגיטימי .הפראי אדם
(מתנחלים ביצהר) חשבו שאנחנו באים לפנות להם בתים .הם לקחו בולדר (אבן גדולה),
זרקו את זה ,פשוט זרקו בולדר על אחד החיילים .זה פגע בקסדה ועשה לו סדק בגולגולת.
מה זה תרגולת?
התקפת יישוב .נניח מחבל חדר ליישוב[ ,אז] מה אתה [עושה במקרה כזה][ .בתרגולת] אתה
בא עם בולדוזר ,עם שופלים ,עם מלא דברים ,המתנחלים חשבו שבאנו לפנות להם בית,
והם מתחילים להשתולל.
איך הגיעו לזה שהם זורקים בעצם סלע על ראש של בן אדם?
כי יצאנו ,היינו בחוץ ,אז התחילו להשתולל ,זרקו דברים ,דרדרו לכיוון של הרכבים
הצה"ליים ,שפכו צבע ,ואז זרקו סלע וזה פגע .מזל שהיה לו קסדה.
היו לכם הוראות איך להתמודד עם תקיפה של מתנחל כלפיכם?
לא .כלום.
הייתה לכם סמכות לעצור מתנחל?
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באנו לתרגולת ביצהר.
חטיבת שומרון עושה
תרגולת ,דבר מאוד
לגיטימי .הפראי אדם
חשבו שאנחנו באים לפנות
להם בתים .הם לקחו
בולדר .זרקו את זה,
פשוט זרקו בולדר על אחד
החיילים .זה פגע בקסדה
ועשה לו סדק בגולגולת.

לא .בשביל זה יש משטרה .אתה לא אמור להתעסק עם
היהודים.
אבל בכל זאת .תקפו פיזית חייל .זרקו עליו סלע.
הקצין מתנחל .הוא מתפוח וחצי מהמשפחה שלו חיה
ביצהר .הוא היה מוצא דרך איך למסמס את זה .כל
המתנחלים ,מבחינתם זה לשמור על הבית .אתה בסך
הכול שומר על הבית .יצהר הרי זה יישוב מבודד ,איך
שהמ"פ הגדיר את זה – זה יישוב יהודי ששבעה כפרים
פלסטיניים חונקים אותו.
היו הנחיות למה אתם אמורים לעשות במקרה כזה?

של התקפות של יהודים? לא .המתנחלים – אתה אמור לשמור עליהם .יצהר זה יישוב
שיש לך בו כל כך הרבה עמדות שמירה ובסופו של דבר יש מתנחלים שבאים ותוקפים
אותך.
במקרה שבו תוקפים חייל עם סלע בראש ,אין תחקיר? אין חידוד פקודות ,הוראות?
לא .היה תחקיר בשביל להבין איך השתלשלו הדברים ברמת הפלוגה והגדוד ,טיפלו בו
רפואית והכול ויצאנו משמה ,ויום אחרי זה נכנסו מג"ב וצה"ל לא נשאר שם .אתה שוכח
שחיילי צה"ל מבחינת הכוח תגובה שלהם ,גם לגבי הפלסטינים וגם לגבי מתנחלים ,הוא
מאוד מוגבל .אתה לא מג"ב שיש לך סמכות לעשות ,לשבור ידיים ורגליים גם ליהודים
וגם לערבים.
אם פלסטיני היה זורק סלע על ראש של חייל?
היו עוצרים אותו.
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20
אנחנו גרים להם בחצר האחורית או שהם
בחצר האחורית שלנו
יחידה :נח"ל  • 50דרגה :לא לפרסום • אזור :חברון • תקופה2010 :

הילדים הקטנים שעוברים במוצב כל הזמן ,אין להם בעיה לצעוק על חיילים ולקלל
אותם (העד מתייחס למתנחלים המתגוררים בתוך מוצב "מתקנים" בחברון) .וזה ילדים
שכאילו ,אנחנו גרים להם בחצר האחורית או שהם בחצר האחורית שלנו.
היה מצב שהם קיללו?
חופשי ,בטח ,ממש מלא.
בני כמה?
הילד הכי קטן היה בן שש והיה ילדים טיפה יותר גדולים .האמת שיש שם די מעט ילדים
בשכונה ,אבל ילדים גם בגיל .14 ,13
סתם הולכים ,נותנים קללה וממשיכים?
אם אתה מפריע להם ,אז כן ,הם יקללו אותך.
מה זה אומר להפריע להם?
סתם ,הם מסתובבים לך במוצב כאילו זה החצר האחורית
שלהם .עכשיו ,יש חבר'ה שזה לא מפריע להם ,יש חבר'ה
שזה כן הפריע להם ,יש תקופות שבהן זה נמאס לקצינים
והם היו אומרים :אתם לא יכולים להסתובב פה ,זה מוצב,
אתם הולכים פנימה או החוצה דרך השער וזהו ,לא יותר
מזה .גם יש נגיד את המועדון ,הוא קרוב לשער ,עשינו
את המועדון שלנו קרוב לשער .ואף אחד מהפלוגה

עשינו את המועדון שלנו
קרוב לשער .ואף אחד
מהפלוגה כמעט לא שומר
שבת ,ראינו טלוויזיה כמו
תמיד .ואז נכנסה ילדה
מהשכונה ,מתחילה לצעוק:
אה ,זה שבת .באה לסגור
את הטלוויזיה .פשוט
העפתי אותה :עופי מפה...
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כמעט לא שומר שבת ,ראינו טלוויזיה כמו תמיד .ואז נכנסה ילדה מהשכונה ,מתחילה
לצעוק :אה ,זה שבת .באה לסגור את הטלוויזיה .פשוט העפתי אותה :עופי מפה...

21
ההנחיות שאנחנו מקבלים זה שלא
אמורים להתעסק עם מתנחלים
יחידה :חטמ"ר שומרון • דרגה :סמל • מקום :יצהר • תקופה2014 :

יצא לך להיתקל באלימות של מתנחלים?
היו כל מיני מקרים .פעם אחת שהמתנחלים פנצ'רו את הצמיגים של האוטו של המח"ט.
והיה עוד אירוע ,אני לא בטוחה אם זה כאילו קרה באותו זמן או בנפרד ,שהם פנצ'רו אוטו
של סיור בזמן שהסיור ישן שם באוטו .היצהרניקים ,בשונה מהמתנחלים האחרים ,הם לא
כל כך אוהבים את הצבא .מה שקרה זה ,אני חושבת שהצבא הרס מאחזים קטנים ,ויש
מוצב ממש קטן שיושב ביצהר ,שהיו שם נראה לי איזה
מתנחלים שבאו ,רעולי
פנים חלק מהם ,ופשוט
אמרו למילואימניקים
„אם תהיו בשקט אז לא
נפגע בכם„ .ואז החיילים,
המילואימניקים ,פשוט
אמרו סבבה ,רק תיתנו לנו
את הציוד שלנו לפחות.

שישה חיילים ,משהו כזה .ואז מה שקרה [זה] שבאיזה
חמש לפנות בוקר ,איך שהחיילים תיארו את זה שהם
ראו פתאום ,זה התחיל מכמה אנשים והסתיים באיזה
 40אנשים ,משהו כזה ,מתנחלים שבאו ,רעולי פנים
חלק מהם ,ופשוט אמרו להם "אם תהיו בשקט אז לא
נפגע בכם" .ואז החיילים ,המילואימניקים ,פשוט אמרו
סבבה ,רק תיתנו לנו את הציוד שלנו לפחות .הם לקחו
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את הציוד שלהם ואת כל השאר המתנחלים פשוט החריבו .הכול .את כל המוצב .פשוט
הרסו את זה לחלוטין.
ולמה החיילים לא עושים כלום?
נראה לי זה סיטואציה ממש מפחידה .גם בעיקרון ההנחיות שאנחנו מקבלים זה שלא
אמורים להתעסק עם מתנחלים .מי שמתעסק איתם זה המשטרה ,הכחולים[ .ההנחיה
היא ש]אם מתחיל איזשהו חיכוך עם המתנחלים ישר תתקשרו למשטרה או אולי מג"ב
לפעמים ,אבל אנחנו לא אמורים להתעסק איתם .זה בכלל לא אמור לקרות.
הם היו ממש תחת סוג של התקפה?
כן .שוב ,אני לא יודעת כמה יש פרוטוקול וגם לא כל כך הכינו אותם לסיטואציה הזאת,
זה עוד משהו שהם נורא התלוננו עליו .זה נושא שהוא די אפור .בגדול זה להתקשר
למשטרה ,ואנחנו (הצבא) לא מטפלים בזה .בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר.

22
אנשים שמביאים לנו עוגיות ביום שישי,
לפני שבת ,פתאום זורקים עלינו אבנים
וקוראים לנו נאצים
יחידה :נח"ל  • 932דרגה :סגן • מקום :חברון • תקופה2014 :

זה היה בערב שהודיעו לציבור ששלושת החטופים נרצחו ומצאו את הגופות שלהם.
זה הסוף של [מבצע] 'שובו אחים' .הוציאו את כל החיילים שבמוצב לציר .ידעו שיהיו
בלגנים כמו שתמיד יש .יש פנייה שמאלה ל[שכונת] תל רומיידה הכביכול יהודית,
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וימינה לשכונה הערבית .ופשוט כל ההתנחלות עמדה בחוץ וזה היה רק הנשים והילדים
והיה שם גבר (מתנחל) אחד שהיה בן  .20 ,19 ,18כולם עמדו שם וצעקו דברים ,לא
יודע ,איזושהי הפגנת זעם .ובחור אחד פשוט קלט שמשפחה של ערבים עולה דרך ציר
תרפ"ט ממחסום שוטר .עכשיו זה משפחה :אבא ,אמא ,ילדים קטנים נתלים מהחיג'אב
של האמא כזה ,ממש סטריאוטיפי אפילו .לא היו שם
באותו זמן המתנחלים
קוראים לנו נאצים ו׳אתם
לא מתביישים? אתם לא
עושים את העבודה שלכם,
אתם מבולבלים ,אתם׳,
זרקו אבנים.

נערים ,לא היה שם כלום ,והוא (המתנחל) פשוט התחיל
לרוץ אליהם וחסמנו אותו והוא התחיל לצרוח :איך
אתם לא עושים עליהם עוצר? אתם לא מתביישים?
תעצרו אותם .איך אתם נותנים להם ללכת ברחובות
האלה? ובהתחלה זה התחיל כ'תקשיב גבר ,אל תגרום
לנו לעשות משהו שאנחנו לא רוצים לעשות .אנחנו
לא רוצים לעצור אותך ,לא רוצים לאזוק אותך עכשיו

מול כולם' .לא שלחיילים מותר לאזוק יהודים ,אבל אם הם (יהודים) מתפרעים ועוברים
את הגבול אז יכולים בכל זאת להפעיל איזשהו כוח כשמקבלים גיבוי מהמערכת .ממש
זה התחיל ככה ואז הוא המשיך לדחוף ,המשיך לצרוח .ואז באיזשהו שלב פשוט התחלנו
לדחוף אותו וצרחו עליו במילים לא יפות שיעוף מהרחוב ושיעצרו אותו ,והוא הבין
באיזשהו שלב את הקטע ואחרי כמה דחיפות הוא באמת חזר (מאחורי כל הנשים והילדים
שם) .ואז בעצם הגיע מצב שהמשפחה ממשיכה להתקדם אל עבר ההמון המוסת ,והיהודים
התחילו לזרוק אבנים.
על המשפחה?
כן .עשינו [ 360מעלות] כזה מסביב למשפחה .עכשיו החיילים מבולבלים לגמרי ,הם לא
יודעים להסתכל פנימה ,החוצה ,אם הם הולכים לעשות בידוק עכשיו על המשפחה של
הערבים ,על מי הם מגנים ממי ,אין להם מושג .באותו זמן המתנחלים קוראים לנו נאצים
ו'אתם לא מתביישים? אתם לא עושים את העבודה שלכם ,אתם מבולבלים ,אתם' ,זרקו
אבנים.
זרקו אבנים על החיילים?
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כן ,גם עלינו .זה כאילו אותם אנשים שמביאים לנו עוגיות ביום שישי ,לפני שבת,
פתאום זורקים עלינו אבנים וקוראים לנו נאצים .יש משהו בסיפור הזה שנורא ממחיש
המון מהלחצים שעוברים על החייל בחברון ,אני עוד לא מצאתי את המילים המדויקות
לנסח את זה ,אבל זה פשוט לא יאומן שזה מה שקורה לילדים בני  20 ,19 ,18מקסימום
במדינה הזאת.

23
על מי באמת אני מגנה פה?
יחידה :סחלב • דרגה :סמל • מקום :חברון • תקופה2002 :

אחד האירועים הכי זכורים לי ושחרוטים לי בזיכרון זה הלוויה שהייתה ביישוב היהודי.
איזשהו חייל נהרג באירוע על ציר  ,60ירו בו .זה יצר איזושהי תסיסה מאוד גדולה בקרב
המתנחלים .ההלוויה עצמה הייתה מאוד מאוד קשה .באמת ,המתנחלים התפרעו ברמות
שאני לא הכרתי .זו הייתה הפעם הראשונה שנתקלתי בכזאת אלימות מצד המתנחלים.
אנחנו אבטחנו אותם כביכול ,היינו שם כדי להגן עליהם מהפלסטינים[ .אבל] בסופו
של דבר מצאתי את עצמי מגנה על הפלסטינים מהמתנחלים .הם (המתנחלים) פשוט
הלכו ברחוב ,בשביל שמוביל לכיוון בית העלמין ,וכל השביל הזה הוא שביל שיש משני
צדיו בתים של פלסטינים .הרי היישוב היהודי (ההתנחלות הישראלית בחברון) יושב
ויש לו חתכים שיושבים בהם פלסטינים (ההתנחלות בחברון מחולקת לחמש נקודות
יישוב שונות ,שביניהן נמצאות שכונות פלסטיניות) .והם פשוט הלכו ,המתנחלים ,בכל
השביל הזה ,דרכו נשקים וירו בחלונות ,לקחו אבנים ,בלטות ,פוצצו את הבתים של
הפלסטינים מסביב .עכשיו למה אני זוכרת את זה ממש טוב? כי זה הגיע למצב שממש
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לקראת הכניסה לבית העלמין נעצרה השיירה ונעמדנו בדיוק מול בית של פלסטינים,
והמתנחלים התחילו לשבור את החומת בטון ,וזה חומת בטון .הם פשוט שברו את כל
החומה .ושמו אותנו כדי להגן על הבית ,אז הם (המתנחלים) פשוט הפילו אותנו על
הבלטות ,על החומת בטון .הפילו אותנו ,שברו הכל ורמסו אותנו .הם עלו מעלינו ועלינו
ודרכו עלינו לכיוון הבית .קמנו מהר ,ושוב עשינו חומה ממש מסביב לבית [של המשפחה
הפלסטינית] ,והם (המתנחלים) פשוט התחילו להרביץ לנו בגלל שלא נתנו להם להיכנס
לבית .ואז היה איזה קטע ששמעתי את אחד המתנחלים אומר "טוב עזבו חבר'ה ,מצאתי
פתרון אחר" .ואז הוא אמר משהו כמו "לגז יש אחלה שימוש" ,משהו כזה ציני ,ואז כולם
הלכו .ומסתבר שהם ,אני לא יודעת איך ,אבל מסתבר שהם יצרו דליפה בגז לתוך הבית.
עכשיו ,אני לא יודעת אם הייתה שם משפחה או לא .מה שזכור לי [זה] שהייתה ,אבל אני
לא יכולה ...לא יודעת להגיד [בוודאות] אם הייתה או לא ,אבל אני זוכרת את הסיטואציה
ושאמרתי לעצמי "יואו ,אם אני הייתי בתוך הבית הזה ,אללה יסתור ,איזה פחד זה".
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כאילו ,אני כולי מרוחה בדם ,כי כולי חבלות ,וכל מה שאני יכולה לחשוב עליו זה על
מי באמת אני מגנה פה ועל מה אני עושה פה? וזה אירוע שמאוד זכור לי ,כי אני חושבת
שזה היה ההתחלה של הסדק ,שהגעתי להגן על המדינה ואז את אומרת לעצמך אבל
זאת המדינה שלי? ככה נראית המדינה שלי? ככה מתנהגים האנשים בתוך המדינה שלי?

24
יורדים חבר׳ה מיצהר לשרוף שדות או
לשרוף מטעים או לעקור מטעים
יחידה :פלס"ר שריון  • 401דרגה :סגן • מקום :יצהר • תקופה2011 :

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 ביצהר משתף אתם פעולה ,הוא לא מסגיר אותם .הוא
אולי שומר את הדברים על אש קטנה ,אבל הוא תושב 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 [הצבאיים] של הגזרה נוסעים בכל הגזרה ומגיעים גם לשם לפעמים .הם עולים
ליישוב ,הם עושים סיבוב ,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 להתגרות בהם,
המתיישבים בחיילים ,באיזשהו שלב שולפים סכין-סכין ומפנצ'רים להם את הגלגלים
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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 להתגרות בהם,
המתיישבים בחיילים,
באיזשהו שלב שולפים
סכין-סכין ומפנצ׳רים להם
את הגלגלים של הרכב
בפרצוף.

של הרכב בפרצוף .אותו מ"כ מסתובב ,מכוון את הנשק
ב 60-מעלות לעבר הכלום של השומרון ,הפוך מהם
במופגן ,הכי הפוך מהם שאפשר – ויורה כדור באוויר.
על הירייה הזאת הוא קיבל ביקורת מטורפת מהמח"ט.
הוא לא מגיע למשפט מח"ט אבל נעשה תחקיר ברמת
מח"ט ,יכול להיות שגם מפקד אוגדה ,על העובדה
שהוא ירה .העובדה שמתנחלים פנצ'רו לך גלגל – זה
אירוע .העובדה שירית ירי באוויר ב 60-מעלות הפוך
מהכיוון היא אירוע שנחשב כשל חמור מאוד .ואז
החיילים שואלים "מה אני אמור לעשות במצב כזה".
אמרו [להם] "איך זה לא ברור לכם? אתה צריך להגיע
ולפוצץ במכות את הישראלים ,היהודים".
אבל אם פלסטיני יזרוק אבנים?

אתה תיכנס באימ-אימא שלו ותפרק לו את הכפר.
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 מהם ,נכנסו והכניסו להם מכות .הם
כאילו אומרים "תכניסו מכות למתנחלים ,אבל לא להגיע למצב שבו אתה 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 מסתירים אחד את השני .אתה רואה מישהו עושה פעולה
אגרסיבית נגד ערבים – הם רצים ונכנסים לאחד 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.
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היו מעצרים?
היו ניסיונות ,אני לא זוכר שמשהו מהם היה מוצלח במיוחד.
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.

25
ביצהר הם היו שמים לנו נינג׳ות,
החוטים האלה שמפנצ'רים את הגלגלים
יחידה :צנחנים  • 101דרגה :לא לפרסום • מקום :יצהר • תקופה2005 :

מה היה הקשר שלכם עם המתנחלים?
לא זוכר דינמיקה אתם .באלון מורה הרבה פעמים היינו הולכים לאכול אצלם בשבתות,
היה קשר טוב אתם .יותר מאוחר ,ביצהר ,כבר היה קשר פחות טוב ,אבל זה כנראה משהו
יותר פוליטי .זה היה ב ,2005-כבר התחיל כל העניין עם המתנחלים .אני זוכר שביצהר
הם היו שמים לנו נינג'ות ,החוטים האלה שמפנצ'רים את הגלגלים.
איפה הם היו שמים את זה?
על הכבישים.
בכניסה לבסיס?
בכניסה ,בתוך יצהר ,בהתנחלות.
זה כמו קוצנים מברזל?
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כן .היו קוראים לזה נינג'ות .הם היו מתנכלים לנו .הם היו עושים את זה.
היו מעצרים של מתנחלים?
לא .לא היו מעצרים.
היו חקירות?
לא דברים שאני ידעתי עליהם .לא בפלוגה שאני הייתי בה.
מה היו ההוראות שלכם? אתה עכשיו רואה מתנחל ששם לך נינג'ות על הכביש ,איך
אתה אמור לפעול?
לדבר איתם ,לא מעבר לזה.
יש לך איזושהי סמכות לעצור?
לא .לא דיברו איתנו על זה ,אבל זה די ברור שלא.
למה לא?
הם בצד שלנו ,כביכול.
זה היה על בסיס יומי?
בתקופה ההיא? כן ,אני חושב שכן.
הייתה השחתת רכוש?
אני חושב שהם היו פוגעים לנו בחשמל .זה נמצא בתוך ההתנחלות אז זה לא כל כך קשה
בשבילם.
מה הם היו עושים?
מנתקים.
המ"פ לא עשה לכם תדריך של הוראות במקרה שמתנחל תוקף?
לא .הוא גם בעצמו היה מתנחל.
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ד .מערך אבטחה של אירועים ופעילויות
פנאי של המתנחלים על ידי חיילי צה"ל

26
כל כניסה לקבר יוסף זה כל הגדודים
בחטיבה
יחידה :נח"ל  • 50דרגה :סמ"ר • מקום :קבר יוסף • תקופה2013 :

קבר יוסף זה חוויה מוזרה ממש .זה לקחת שיירה של אוטובוסים לאמצע שכם ,אתה
נכנס עם עוד  500אזרחים פעם בחודש ,מוזר ממש .זו הפקה .תמיד היו מגיעים לשם כל
המפקדים הבכירים ,מח"טים ומפקדי מג"ב .כל פלוגה יש לה את הגזרה שלה והיא יודעת
בדיוק מה היא עושה .יודעים בדיוק מתי נכנסים ,מתי יוצאים ,כוחות גדולים ממש.
עושים צווארון כזה בתוך העיר ,לכניסה ,וזה גם מה שמוזר ,כי [זו] שכם ,עיר של מלא
אנשים בכל האזור שם ,הם לא יוצאים מהבתים .היה איזה יום אחד שהיה הפס"ד (הפרת
סדר) ,ואיזה זקן שיצא שם ,פשוט עמד מחוץ לחנות שלו ו[זרקו] מלא רימוני עשן לתוך
החנות ,פשוט כי היה הפס"ד מהכיוון שלו והוא היה בין לבין.
אתה אומר אף אחד לא יוצא מהבתים .מה זאת אומרת?
יש ציר מסומן כזה שהוא הציר המהיר להיכנס ולצאת (הציר דרכו נכנסים האוטובוסים
והכוחות לקבר יוסף) ולכל אורך הציר יש בתים ושם אף אחד לא יוצא .יש שם כוחות
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גדולים לכל האורך שלו ואתה לא רואה אנשים בחוץ .אסור להם להסתובב שם ,אסור להם
להתקרב .מי שמתקרב אז מרחיקים אותו .אתה לא רואה אותם כאילו יוצאים בזמן הזה.
זה סוג של עוצר?
זה לא עוצר מוגדר נראה לי ,אבל זה סוג של.
בן אדם קם בבוקר ,רוצה לקפוץ למאפייה ליד לאכול בורקס ולשתות קפה ,אסור לו?
זה בדרך כלל בלילה אבל בעיקרון הוא לא יכול להתקרב ,אסור להם .ההוראות היו
להרחיק כל מי שמתקרב .״תסתובב ,תלך מסביב ,תחזור הביתה״ .המקרה שהכי זכור לי
משם זה שנכנסנו כדי לנקות שם ,אנחנו עם איזה  10נערים [ישראלים] .היתה מעטפת
שלמה סביב .אנחנו לא ניקינו אבל שמרנו עליהם והם פשוט נכנסו לקבר וניקו.
כמה חיילים שמרו על  10אנשים?
הרבה .כל כניסה לקבר יוסף זה כל הגדודים בחטיבה ,כל גדוד שולח חפ"ק (חוליית
פיקוד קדמית) ועוד חבר'ה שמקיפים גם מסביב ויש עוד מלא כוחות של מג"ב .הפלחו"ד
היו פורשים צלפים על הגגות ודברים כאלה בכניסות גדולות.

27
בסופו של דבר הארכיאולוג כל פעם מתקשר
ואומר :אני רוצה לבקר במסגד X ,Y ,Z
יחידה :חטמ"ר יהודה • דרגה :סמ"ר • אזור :חברון •
תקופה2011 - 2009 :

יש חוקר ארץ ישראל שנחשב מחוקרי ארץ ישראל המובילים ,שנקרא **** .הוא חוקר את
יהודה ושומרון .בנוסף ,הוא גם גר ביהודה ושומרון ,הוא מתנחל ,בחור ידען גדול שמספר
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הרבה .יום אחד באים ואומרים לקצין אצלנו :אחריות שלך להיות אחראי על **** .כל דבר
שהוא רוצה – אתה צריך לארגן.
מי אומר?
מפקד היחידה ,ובאישור של המח"ט לצורך העניין .זאת
אומרת ,כשאומרים את מילת הקסם ****[ ,אם צריך]
לצורך העניין לאשר משהו בחטיבה ,זה מאושר .עכשיו,
**** ,במודע או שלא ,הוא חוקר במיוחד מסגדים והרעיון
הוא להוכיח במסגדים מסוימים ,שהייתה נוכחות יהודית
או שהם נבנו על משהו יהודי .בסופו של דבר **** כל
פעם מתקשר ואומר :אני רוצה לבקר במסגד .X, Y, Z
פעם אחת זה היה במסגד בעיירה שנקראת בני נעים,
מחוץ לחברון .הוא טען שיכול מאוד להיות שאשת לוט
מהמקרא קבורה בתוך המסגד הזה .ודורשים לארגן לו

כשאומרים את מילת
הקסם ****[ ,אם צריך]
לצורך העניין לאשר משהו
בחטיבה ,זה מאושר.
עכשיו ,**** ,במודע או
שלא ,הוא חוקר במיוחד
מסגדים והרעיון הוא
להוכיח במסגדים מסוימים,
שהייתה נוכחות יהודית או
שהם נבנו על משהו יהודי.

סיור בתוך המסגד .בתור אלה שאחראים על הקשר
עם הפלסטינים ,אנחנו מבינים את המשמעות ,במיוחד כשזה בחור שנראה כמו מתנחל,
והפקודה הייתה לארגן את זה בתיאום .מה זה תיאום? זה אומר שקצין מתקשר לפלסטינים
והם לא יכולים להגיד לו לא ,הם לא יגידו לו "אנחנו לא רוצים שתבקרו".
למה לא?
כי הם מפחדים ,הם רוצים לשמור על קשר טוב עם הצבא ,כי הם יודעים שאיפה שהם
יכולים להגיד לנו לא ,אנחנו יכולים לתקוף או לתקוע אותם איזה אלף פעמים .בגדול,
סיור במסגד מתאמים עם הווקף .ווקף זה רשות פלסטינית שדומה לרבנות אצלנו.
לדוגמה ,את הסיור בבני נעים תיאמו איתם .הגענו  3ג'יפים ,ונוסעים למסגד בבני נעים
לבקר ,לחקור .לא הבנו את המשמעות של מה שאנחנו עושים ...נכנסנו איתו **** ,נכנס,
בהתחלה היו שם אנשים מבולבלים ,רואים צבא וזה .הם נתנו לנו להיכנס.
למסגד?
כן **** .לוקח מידות ,מסתכל ,מצלם .האימאם מגיע ואז התחיל בלגן ,תוך אולי חצי שעה.
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הוא אומר "למה יש מתנחל בתוך המסגד שלי?" .תוך כדי שהוא [****] לוקח מידות ,אנחנו
קולטים שמגיעים עוד ועוד אנשים .אנחנו  3ג'יפים ,היינו שם אולי  10חיילים ,ופתאום
מחוץ למסגד יש איזה  150פלסטינים שראו מתנחל שנכנס למסגד עם צבא .בשבילם,
אפילו שבני נעים זו עיירה יחסית פחות דתית ,יותר מבוססת – זה ייהרג ובל יעבור.
אנחנו בהפס"ד (הפרת סדר) חבל על הזמן בתוך המסגד .תוך שנייה התחילו לרגום את
הג'יפים שלנו באבנים[ ,ואנחנו] מתחילים לצאת בריצה לג'יפים ,ממש בתוך ההמון.
פירקו לנו את הג'יפ באבנים והיינו צריכים לברוח משם .אחרי כמה חודשים **** ,שלח
את המחקר שלו ,וכל המחקר הוא בעצם להראות נוכחות יהודית שהייתה בבני נעים .לי
זה נראה ,ולהרבה מסתכלים מהצד זה יכול להיראות כמי שמנסה להצדיק את הנוכחות
היהודית ביהודה ושומרון .זה משרת בעצם מטרה פוליטית שלהם .וזה באמת היה ככה.
עשינו את זה מספר לא מועט של פעמים .בחברון **** ,באמת גילה תגליות שנראות
רציניות ,לפחות לפי מה שהוא טוען.
שאלת פעם למה מארגנים ל**** סיורים?
לא ,זה פשוט מה שעשו .מעולם לא שאלתי או פקפקתי .גם מאוד קשה ,הוא מוצא ממצאים
שהם אמיתיים .אבל מצד שני ,אתה נכנס לאזור בשליטה של עם אחר ,שאמור להיות של
עם אחר .הסכם אוסלו לא נועד שנפר אותו כדי שחוקר יוכל לבוא ולחקור דברים .הסכם
אוסלו מתיר לנו להיכנס לשטחי Aו( B-אזורים תחת אחריות ביטחונית של הרשות
הפלסטינית) אבל הוא לא מתיר לנו להיכנס למחקר היסטורי .מה שמאפשר לנו כניסה
לשטחי  Aאמור להיות איום תמידי וממשי על מדינת ישראל ועל אזרחים יהודים .היינו
איתו בשלושה מסגדים .אחד ,מה שהוא טוען שהוא קבר אשת לוט .השני ,מה שהוא טוען
שזו התיישבות יהודית .הוא טוען שבין [שכונת] תל רומיידה למערת המכפלה היה עוד
יישוב יהודי קטן ,ממש ליד מערת המכפלה .והוא טוען שעל מנת שיהיה יישוב יהודי
בתקופה הזאת ,צריך שתהיה בריכת מים .הוא טוען שיש מסגד שיושב על בריכת מים.
בקסבה?
ממש בקסבה .הלכנו למסגד בקסבה ,ואחרי שלמדנו מאירוע בני נעים – נכנסנו בלילה,
בשקט ,בלי שיראו אותנו .באמת מצאנו בריכת מים כזאת .בפעם השלישית גם נכנסנו
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להפס"ד מטורף בסעיר-שיוח (עיירות באזור חברון).
זה גם היה בתוך מסגד?
בתוך מסגד ,הכול במקרה בתוך מסגדים.
מי מלווה את הסיורים האלה? זה מתואם מראש?
מתאמים עם הווקף ומבקשים כוח מהחטיבה ,והחטיבה מקצה.
מטעם מי **** חוקר?
אני חושב שיש לו מכון .הוא נחשב החוקר מספר אחת .אני חושב שזה מכון לא פוליטי.

28
כמעט תחושה של גן חיות
יחידה :נח"ל  • 50דרגה :סמ"ר • מקום :חברון • תקופה2008 :

בימי שבת היו סיורי קסבה ,שזה בעצם חבורה של יהודים מהארץ ,מהתפוצות ,כל מקום
שירצו ,שעוברים סיור בתוך הקסבה בשטח הפלסטיני ,שבעיקרון הוא סגור לכניסה
יהודית .אין לי מושג מאיזה טעמים מאפשרים את זה ,אבל מאפשרים את זה ,ואנחנו
מאבטחים את הסיור הזה .אם זה אומר פטרול אחד שמסתובב במדרגות ושומר מלמעלה
שהכול סביר ,עוד פטרול למטה שמרחיק איומים אפשריים מהקבוצה והיה החפ"ק.
החפ"ק הולך איתם?
הולך בתוך הקבוצה ,מקדימה ומאחורה.
ומה קורה בסיורים האלה?
התחושה היא שיש מתח של החיילים ,כי זו סיטואציה שהיא מסוכנת .מצד שני
הפלסטינים מאוד אדישים מהסיטואציה והיהודים מאוד מתרגשים וזה ,וגם הסיטואציה
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נורא אבסורדית ,ממש כמעט תחושה של איזשהו גן חיות .נכנסים לעשות סיור
ולהסתכל ויוצאים .להסתכל על מקום שאנשים חיים בו בתנאים לא תנאים .ואתה עובר
[והמשתתפים] מסתכלים ושואלים .והמדריך של הסיור הוא מהיישוב היהודי בחברון,
בחור מוכר .נוגע בסחורה ,כאילו מראה לחבר'ה בסיור את הסחורה ומתייחס אליה בצורה
מאוד חופשית ,כאילו זה שייך לו .אני חושב שבעיקר הסוחרים שהיו שם [היו] בשוק ,אני
מניח שתמיד הייתה להם איזה שהיא תקווה שהסיורים האלה גם יקנו מהם ,שאני לא זוכר
שראיתי את זה קורה אפילו פעם אחת.
זה בשבת ,לא?
כן ,סיורים בשבת .זהו ,בסך הכול גם מהבחינה הכי יבשה של החיילים זה מעצבן כי אחד
הפטרולים ששומרים על הסיור הוא פטרול שכביכול ירד ממשימה רק לפני רגע .מחזירים
אותו לעשות את השמירה ,הוא יורד שוב ואז עולה לפטרול .אז זה קצת שותה את הזמן
החופשי .וגם באופן כללי זה סיטואציה מעצבנת .אבל יש בה גם משהו שלפעמים מרענן
את החיילים ,נראה לי .קצת לראות פרצופים ואנשים אחרים ,סיטואציות אחרות.

29
הצבא צריך לאבטח טיול של אבות ובנים
דרך כפרים ערביים
יחידה :לא לפרסום • דרגה :סרן

• מקום :תפוח • תקופה :לא לפרסום

היו אבטחות של כל מיני טיולים דרך עינבוס וכל הכפרים בעמק ,מאזור תפוח דרך העמק
ליצהר לטיול אבות ובנים .מטיילים ברגל ,באמצע הלילה ,בליל ירח מלא .הצבא צריך
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לאבטח טיול של אבות ובנים מ[ההתנחלות] תפוח דרך
שני כפרים ערביים ליצהר .צריך ללכת אתם ,ללוות
אותם ,למקם תצפיות במקומות הזויים .היה כוח של
תצפית של חמישה חיילים ,היה את החפ"ק והיה סיור
שהיה זמין לעניין וכוח שליווה אותם צמוד .זה היה דרך
ג'מאעין ,עוריף או עינבוס ליצהר.
המתנחלים חמושים?
כן ,הם מגנים על עצמם לרוב .הם היו מלווים על ידי
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מטיילים ברגל ,באמצע
הלילה ,בליל ירח מלא.
הצבא צריך לאבטח
טיול של אבות ובנים
מ[ההתנחלות] תפוח דרך
שני כפרים ערביים ליצהר.
צריך ללכת אתם ,ללוות
אותם ,למקם תצפיות
במקומות הזויים.

כוח די משמעותי .אני לא יודע אם הם נכנסו לתוך
בתים .אני מניח שעל הכביש הזה הם בטח הלכו בשבילים ,ואם לא בשבילים אז בשדות.
הרוב שם שדות ,כרמי זיתים ומטעים .הסיטואציה היא נורא מורכבת בין הצבא לאזרחים.
בגדול ,או שהיהודים יעשו את זה ויהיה בלגן או שהיהודים יעשו את זה ולא יהיה בלגן.
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בדרך כלל מפקד הגזרה מעדיף להיות שם אתם ולדאוג שלא יהיה בלגן.
מי מקבל את ההחלטה אם דבר כזה יקרה?
באישור של המח"ט .מג"ד יכול לבוא ולהגיד "זה טירוף" .אבל זה פחות טירוף מאשר
שהם יעשו את זה ויהיה בלגן.
אפשר למנוע מהם לעשות את זה?
אי-אפשר.
ואם פלסטינים ירצו לצעוד דרך יצהר?
הפלסטינים לא ירצו לצעוד דרך יצהר .אולי כי הם מבינים שזה מטומטם ,אולי כי הם
מבינים שאין להם מה לחפש שם .הם יקבלו מכות ,כדור ,המון גז ,אבנים .גם אין להם
שום אופציה לקיים דבר כזה עם הצבא.

30
הרבה פעמים שאלתי את עצמי אם אני
נמצא בצד הנכון
יחידה :נח"ל  • 50דרגה :סמ"ר • אזור :חברון • תקופה2010 :

היה לי מאד מאד קשה לראות את האנדרטה שעשו לברוך גולדשטיין [בקרית ארבע].
פשוט רואים שם מעין אנדרטה עצומה ויפה ומכובדת עם עצים מסביב .עד שאתה שומע
את הסיפור שלו אתה חושב שהיה בן אדם גדול ,צדיק גדול ,ואז כשמספרים לך את
הסיפור שהוא פשוט רצח המון המון חבר'ה [פלסטינים] שהתפללו (העד מתייחס לטבח
במערת המכפלה שארע בפברואר  ,1994בו נרצחו  29ונפצעו  125פלסטינים על ידי
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ברוך גולדשטיין ,מתנחל מקרית ארבע) .אני זוכר שאני
נחרדתי מהיחס של הקהילה אליו .שהוא גיבור .הרבה
מהחוויה שלי בחברון שהרבה פעמים שאלתי את עצמי
אם אני נמצא בצד הנכון.
מה זאת אומרת?
כחייל אתה צריך לבצע פקודות ...כשאומרים לך שצריך
לאבטח איזושהי צעדה ,יהודים שפשוט הגיעו לכפר
ערבי ,שמו קרוואנים והתיישבו שם ,באמצע הגבעה
הזאת .רצו בעצם להרחיב את המקום והם מחליטים
להקים שם בית כנסת ,כמובן שהוא גם לא חוקי.
כשחונכים בית כנסת ומכניסים ספר תורה אז עושים
איזושהי צעדה מאד גדולה פנימה ואז מביאים אותנו
כחיילים ,אנחנו צריכים לאבטח את הצעדה הזו .חוסמים
את כל הכבישים כדי שהחבר'ה האלה יוכלו לצעוד את
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אומרים לך שצריך לאבטח
איזושהי צעדה ,יהודים
שפשוט הגיעו לכפר
ערבי ,שמו קרוואנים
והתיישבו שם ,באמצע
הגבעה הזאת .רצו בעצם
להרחיב את המקום והם
מחליטים להקים שם בית
כנסת ,כמובן שהוא גם
לא חוקי .כשחונכים בית
כנסת ומכניסים ספר תורה
אז עושים איזושהי צעדה
מאד גדולה פנימה ואז
מביאים אותנו כחיילים,
אנחנו צריכים לאבטח את
הצעדה הזו.

הצעדה הלא חוקית הזאת ,אנחנו מגיעים לבית כנסת
שהם אלתרו שם ,מכניסים את הספר תורה ואז יש איזושהי התקהלות .איזושהי רבנית
עולה ומתחילה לדבר על זה שתסתכלו כולכם סביבנו ,כל השטח הזה הוא שלנו ,אנחנו
צריכים להחזיר אותו אלינו .איך היא אמרה את זה? אובמה רק רוצה להכניס אותנו
לגטאות ,ולשים סביבנו גדרות כמו שפעם עשו לנו ואנחנו נפרוץ את כל הגדרות,
ונרחיב את הדברים .ואני אמור לאבטח את המקום הזה .היה שם גם חבר כנסת דתי ,אני
לא זוכר מי זה היה.
הם מתחילים לצעוד עם הספר תורה וכל העסק ,איפה הם עוברים?
הם עוברים בתוך שכונות פלסטיניות ,שעוצרים את התנועה שם.
מי עוצר אותם?
הצבא שם שם סיור ,חיילים שעומדים עם נשק כדי לאבטח ,ולהזהיר את כל מי שרוצה
לעבור שעכשיו הוא לא עובר ,הוא מחכה שהצעדה מסתיימת.
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כמה זמן היא נמשכת?
היא הייתה משהו כמו חצי שעה אם אני לא טועה ,והולכים בצורה מאד איטית ,כיאה
להכנסת ספר תורה .יש קהילה מאד גדולה שהולכת שם .להערכתי היו שם בין 50
ל 100-איש .אני זוכר שתוך כדי הצעדה ילדים קטנים עוברים לידי ,ילדים מההתנחלות,
הדתיים .אני זוכר שהם ממש דיברו איתי על הנשק שלי' ,תראה לי את הדורגלים (מעין
חצובה המחוברת לנשק) שלך ,או את הטריג'יקון (כוונת) שלך' ,ממש יודעים הרבה מאד
דברים .מה שלי עובר בראש באותו זמן זה שילדים צריכים לשחק בלגו ולא לדבר על
נשקים כל היום .כי הם ממש עשו מזה עניין .כל פעם שהיינו עוברים לידם אז הם היו
עוצרים את הנשק שלנו ,ילדים .היה ילד שבא אלי ואמר לי שכשאני אהיה גדול אני גם
רוצה להיות חייל ולהרוג ערבים .ילד ממש קטן .זה גם חוויה שאני לא אשכח.
הם מגיעים עם התהלוכה הזאת לאותו מאחז ,לאותם מבנים ,לבית כנסת ,ומה קורה
שם?
שם הם עושים איזשהו טקס של הכנסת הספר עצמו ,ומעין ,כמו שאמרתי מקודם ,איזושהי
רבנית הגיעה ונשאה איזשהו נאומון כזה על כמה חשוב שהמקום הזה יהיה שייך ליהודים,
וזה שלנו ואף אחד לא יעצור אותנו ,וכל העולם נגדנו ,ואנחנו נעבור את הדברים האלה
והכל יהיה בסדר ,ואנחנו עם ישראל חי ,ואנחנו ננצח.
כל האזור הזה שהוא מאחז לא חוקי ,הצבא ממשיך לשמור עליו ולהגן עליו גם אח"כ?
כן .נראה לי שעד היום יש שם את העמדה .שמרו בה שני אנשים על כמה מתנחלים,
שלוש משפחות נראה לי זה היה.
זה כמה קרוואנים בודדים?
כן ,כן 2-3 .קרוואנים .לגמרי.
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31
אנחנו כל הזמן קופצים לשם די סתם
יחידה :לא לפרסום • דרגה :סרן • אזור :רמאללה ואל בירה •
תקופה2012 :

היה לנו איזה היאחזות על צומת אסף .שלושה בוטקאים כאלה ,חבר'ה פתאום צצו לנו
שם ולא הייתה לנו ברירה והיינו צריכים לאבטח אותם .ההיאחזות הזו יצרה לנו הרבה
חיכוך עם בורקה (כפר פלסטיני באזור רמאללה) .זה גבעה חשופה ליד הכביש.
מה זה הרבה חיכוך?
חיכוך בין נוער הגבעות לחקלאים מהכפר שעברו על הציר .זה אומר [ש]עכשיו הם רואים
פלסטיני מתקרב לשטח שלהם ,אז הם מקפיצים אותנו ,אנחנו כל הזמן קופצים לשם די
סתם.
השטח הוא של המתנחלים?
השטח שהם נמצאים בו ,הוא לא שלהם .אנחנו בתור צבא לא יכולים לגעת בהם ולעשות
כלום ,חיכינו שיפנו אותם.
הם יושבים בתוך שטח שהוא שטח חקלאי?
שטח פתוח ,דרומית אליהם יש את המטעים של בורקה ,איזה קילומטר דרומה .בדרך כלל
זה היה ,הם מדווחים לנו שיש פלסטיני קרוב אליהם ואז אנחנו קופצים לשם ,מביאים
גשש וסורקים לראות שהוא לא בא ...פעולה מאוד מתישה ,הרבה "זאב ,זאב" כאלה.
איך הם מקפיצים אתכם?
יש להם את הטלפון של החמ"ל של המועצה ,חמ"ל אזרחי ,מוקד כזה .מרימים אליו
טלפון והמוקד כבר יודע להקפיץ אותנו.
ובכל פעם שיש איזו קריאה כזאת מהם ,אתם קופצים לשם?
מגיבים לזה כאילו הייתה חדירה ליישוב .כוחות ,גששים.

77

78

זה היה מגודר או משהו?
כלום ,כלום ,אפילו לא היה להם רצפה.
אז מה זאת אומרת חודרים ,לאן הם בדיוק חודרים הפלסטינים ,הולכים בין הקרוואנים?
כן.
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ה .יחסי קרבה בין מתנחלים לחיילי צה"ל

32
היה קטע שאחד המתנחלים נתן גרזן
לחייל שירה לפלסטיני בברך
יחידה :נח"ל  • 932דרגה :סגן • מקום :חברון • תקופה2014 :

זה באמת מבלבל היחס עם המתנחלים והחיילים .הייתה לי את ההתלבטות כמפקד אם
לתת להם לאכול אצל ברוך מרזל (פעיל ימין קיצוני המתגורר בחברון) או לא .ואז אתה
אומר כאילו מה ,אני אפיל עכשיו את כל המצב על החיילים שלי שרעבים בשבת כי לא
יודע ,הטבח עצלן ו ...אני אתן להם לאכול אצלו ואז הוא יעשה לחיים והוא יגיד שהוא
נורא גאה בכולם .הוא היה מספר לנו סיפורים על איך שהיה לו באינתיפאדה איזה נשק
אוטומטי והם [הפלסטינים] היו יורים עליו ואז הוא היה עומד בחלון [של הבית שלו] ויורה
לתוך העיר ומוריד להם את הדודי שמש .ואז אנחנו אומרים יואו ,איזה משוגע ,איזה לא
יאומן .כולם היו צוחקים כזה וזה היה נחמד* .היה גם קטע שאחד המתנחלים נתן גרזן
לחייל שירה לפלסטיני בברך.
גרזן?
גרזן .אבל גם המג"ד אומר שכל מי שיוריד ברך (ביטוי המתייחס לירי לכיוון הרגליים
מתוך כוונה לפצוע ולא על מנת להרוג במסגרת נהלי הפתיחה באש הצה"ליים) או הורג
מחבל ,מקבל חמשוש .חייל שלי שהוריד ברך לפני שהגעתי ,הוא קיבל מגן הוקרה כאילו
*בכתבה ששודרה בערוץ  2הכחיש מרזל שאמר את הדברים.
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הבעיה היא שזה
(האינטראקציה עם
המתנחלים) מבלבל את
החיילים לגמרי למה
שאמור להיות המשימה
שלהם ,שזה לשמור על
סדר ,וזה מטה אותם
לגמרי .זאת אומרת
הם לא יכולים עכשיו
לאכוף איזשהו סדר על
המתנחלים.

ויצא חמשוש .הרי מנתבים אותך להיות חייל וחייל
צריך לרצות להילחם כביכול ,ואז אתה מגיע למקום
כמו חברון שזה לא מלחמה ,זה אתה כאילו כל המרץ
שלך להילחם מנוקז לזה שבסוף אתה מוריד ברך .כאילו
גורמים לך לרצות לחפש את זה.
נגיד עם ברוך מרזל ,החיילים היו באים לאכול בבית
שלו?
כן ,בתוך הבית.
זה היה אצל עוד משפחות שם?
אני אכלתי אצל משפחות אחרות ,אבל היו שם המון
אינטראקציות ודברים כאלה .לכל חייל הם באים,

מביאים עוגות ועוגיות ונורא כביכול דואגים ,כמובן עד שאתה עושה משהו שהם לא
אוהבים ואז הם קוראים לך נאצי וזורקים עליך אבנים.
המפקדים שלכם כאילו איך הם ,מה היה היחס שלהם לזה?
זה העלמת עין .הם ידעו ,הם ראו .בסדר גמור ,כאילו קח את העוגיות ,קח את מה
שאתה רוצה .חב"דניקים היו נכנסים לנו למוצב .כל פעם שמחלקה יוצאת ,אז חב"ד
חברון עושה להם על האש .שזה נשמע דברים נורא נחמדים וכיפיים באמת ,זה מעלה
את המוראל של החיילים .הבעיה היא שזה מבלבל את החיילים לגמרי למה שאמור
להיות המשימה שלהם ,שזה לשמור על סדר ,וזה מטה אותם לגמרי .זאת אומרת הם
לא יכולים עכשיו לאכוף איזשהו סדר על המתנחלים .אם הם כל היום מקבלים מהם
מתנות ,ממש אפשר לקרוא לזה טובות הנאה .לפני מעצרים כל מיני חבר'ה היו מוצאים
אותנו במקומות הזויים ומביאים לנו פיצות ,אומרים לנו" :תודה ,תיכנסו בהם" .ממש
משלהבים לבצע אלימות ו"תיכנסו בהם חזק" וכל הדיבורים האלה .יש את הסיפור הזה
שהזמינו את כל המפקדים מ[המוצב ב]תל רומיידה לבית איפשהו ...שם בבית הדסה,
והביאו לנו פיצות ועוגות ודברים כאלה ,ואז עשו לנו שיחה .כזה סקירה על אירועים
שהיו בעיר בדגשים שחשובים למפקד כיתת כוננות [של היישוב היהודי בחברון] .זה סך
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הכול הגיוני שהצבא יעבוד עם הכיתת כוננות ,אבל אז *** (מתנחלת מוכרת מחברון)
היא אמרה כזה' :אגב ,אם אתם רואים את הילדים שלנו עושים את השטויות שילדים
עושים' ,כאילו שזה בתכל'ס בשבת הם פשוט הולכים על הציר כי אין להם מה לעשות
והם מחפשים ללכת מכות' ,אז תבינו אותם ,הם נתונים תחת המון המון לחץ ,הם חיים
פה והם כל הזמן מפחדים ולפעמים זה מתפרץ בדרכים בעייתיות' שזה כאילו מכבסת
מילים לזה שהם אלימים .אז 'אל תודיעו לשוטרים ,פשוט תיקחו אותם אליי ואני כבר
אטפל בהם' .שזה תמונת נגטיב הפוכה לגמרי לגמרי לגמרי של הטיפול שהם מעודדים
אצלנו לנערים הפלסטינים.

33
היו שם אשכרה משפחות של מתנחלים
שגרים בתוך מתקן צבאי
יחידה :צנחנים • דרגה :סמ"ר • מקום :חברון • תקופה2008 :

ברגע שאתה מגיע למתקנים (מוצב בחברון) ,הדבר הראשון שעף עליך זה המתנחלים .הם
לוקחים אותך לארוחת שישי ,מדברים אתך ,יוצרים אתך שיח על המצב.
איך מתבטאת ההשפעה של המתנחלים?
בשיחות ,ההדגמות של מה שקורה שם ,בעיקר בסיפורים איך הפלסטיני תפס את
הילד היהודי וניסה לעשות לו "אחת-שתיים-שלוש" ,או איך הפלסטיני ניסה להיכנס
לבית כנסת או למערת המכפלה "לא בשעות שלו" .סיפורים שהם ספק אמתיים ספק
לא .כשאתה חייל – אתה לגמרי נוטה לכיוון הזה .כשאתה כל הזמן שומע על מה הוא
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[הפלסטיני] עשה אתמול ומה הוא עשה שלשום ,אתה מאמין שהמצב הוא "צריך לעשות
להם ככה כדי שהם יבינו".
מי נותן את הפקודות?
מתנחלים[ .אבל זה] לא משהו מפורש ,זה מאבק יותר חינוכי .הם באים והם מזמינים
אותך לארוחות ערב ,וכשארוחות ערב מלוות בלהראות לך תמונות של מאורעות תרפ"ט
ותרפ"א זה לגמרי מחנך אותך ומראה לך כמה הם לא בסדר וכמה אתה בסדר וכמה
שהקוד שלך זה הצד של המתנחלים .אם היו צריכים שהשער [של המוצב] יישאר פתוח –
השער יישאר פתוח .אני לא זוכר שסגרנו את השער בשבת אף פעם .וזאת תמיד הייתה
השאלה שלנו ,איך זה שלא סוגרים? ואף פעם לא הייתה תשובה לאף אחד כי הם לא יכלו
להגיד שהמתנחלים הם אלו שמחליטים את זה .היו שם אשכרה משפחות של מתנחלים
שגרים בתוך מתקן צבאי .הם באים לשבת איתך ,תמיד הם יושבים איתך ובאים ומדברים
איתך ,זה לגיטימי לגמרי.
יש לכם סמכות לעצור מתנחלים?
לא .הסמכות שלנו עם מתנחלים זה לברר .מבחינתך ,המתנחלים לא בלקסיקון שלך.
אם מתנחל מרביץ לפלסטיני מה אתה עושה?
אתה בודק את הפלסטיני ,אתה לוקח אותו לצד ,עושה לו בדיקה ואוזק אותו ,דבר ראשון.
נקודת המוצא היא שהפלסטיני הוא הבעיה.
גם אם הוא חוטף מכות?
זה לא משנה .לעצור את המתנחל ,מעבר לפקודות הרגילות והיבשות ,זה משהו שאתה
אמור להבין ולדעת שזה לא מה שאתה עושה.
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34
עודדו אותנו להיות בקשר טוב עם
המתנחלים
יחידה :נח"ל  • 50דרגה :סמ״ר • מקום :תפוח • תקופה2012 :

בתפוח נורא עודדו אותנו להיות בקשר טוב עם המתנחלים .ימי שישי בערב ושבת
בבוקר ,בגלל שכל הגברים הולכים לבית כנסת בתפוח ,אז יושבים שני חיילים מחוץ
לבתי כנסת ומאבטחים .זה היה בנורמה לאכול שם ארוחת ערב וארוחת בוקר אצל
משפחות כי הם תמיד היו מזמינים אותך .הם היו נורא
אני חושב שהם חשבו שזה
דבר טוב שנהיה ביחסים
טובים עם המתנחלים
מתפוח .וזה היה הכול טוב
ויפה עד שפעם אחת בלילה
עקרו עצי זית.

נחמדים אלינו .אתה יושב שם על ספסל מחוץ לבית
כנסת ,מעביר שם שעה ,שעה וחצי ,שעתיים ,ושהם
מסיימים אז בדרך כלל מישהו בא ואומר לחיילים
"שבת שלום ,שבת שלום ,בואו לאכול" .אתה הולך
לבית שלהם ,שם את הציוד בפינה מסודר ,נשאר עם
המכשיר קשר עליך ,אבל כל עוד אתה בכוננות ,לך
לאכול אצלם בבית ,בטח .זה היה הכי בשגרה והכי

בסדר .אנשים היו אוהבים ללכת לזה כי הם היו אוכלים אוכל של בני אדם .היו לך שני
חיילים בתפוח ושניים בעלי ושניים ברחלים ,בסוף היה לך איזה שמונה חבר'ה שקיבלו
ארוחת ערב סבבה.
שאתה אומר שעודדו את זה אז למה אתה מתכוון ,מבחינת הקצינים?
הם ראו בזה דבר חיובי במיוחד עם החבר'ה מתפוח כי הם יושבים מעלינו ,ממש מעל
המוצב .אני חושב שהם חשבו שזה דבר טוב שנהיה ביחסים טובים עם המתנחלים מתפוח.
וזה היה הכול טוב ויפה עד שפעם אחת בלילה עקרו עצי זית .יש לך את ההתנחלות
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תפוח ולמטה יש מחסום ומעבר למחסום זה כבר השטח של [הכפר] יאסוף .יש את המטע
של יאסוף ,באמצע הוא נגמר ,יש מטע של תפוח ובצד השני של תפוח יש עוד מטע של
יאסוף .כשהם [הפלסטינים] רוצים לעבור מ[מטע] אחד לשני ,אז זה בתיאום עם המנהל
[האזרחי].
זה מסומן איכשהו?
הם יודעים איכשהו .אני לא לגמרי הבנתי איך אבל הם יודעים .יש גם איזה גדר קטנה.
פעם באיזושהי תקופה היינו פותחים את השער למטה ונותנים לחבר'ה מיאסוף לעבור
למטע השני כדי שהם יוכלו לטפל בו ,וזה גם היה בליווי שלנו.
זה חייב להיות בתיאום?
תיאום עם המנהל ,כן .אנחנו היינו צריכים להיות שם ,גם כדי שלא יהיה חיכוך בין
האוכלוסיות .ואז באחת הפעמים שהם הגיעו בבוקר והחבר'ה מהמנהל באו איתם [ ,ראו
ש]היו כמה עצים שתלשו אותם .היה ברור מה קרה אבל גם לא עשו עם זה כלום ,זה לא
הטריד אף אחד .זה שנעקרו עצים זה ברור שזה כמה חבר'ה מתפוח כי זה לא יכול להיות
אף אחד אחר כי זה פאקינג רחוק מכל מקום אחר...
למה אתה מתכוון כשאתה אומר זה לא הטריד אף אחד?
זה היה כזה "או.קיי ,זה קרה״ .החבר'ה במנהל [האזרחי] לא אהבו את זה ,זה עצבן אותם,
אבל זה לא שניסינו לבדוק מה קרה ,זה לא שאמרו טוב ,אז אולי נשים פה כוח בלילה
שישמור .לא הייתה שום פעולה כדי למנוע את זה לא עכשיו ולא בעתיד .זה היה פשוט
או.קיי ,הנה ,נתלשו העצים ,אז זה קרה ,ועכשיו טוב ,יאללה ,לכו טפלו בעצים שלכם
שנשארו.
הביאו משטרה?
לא.
גששים?
כלום .אולי דיווחו למישהו ,אבל זה לא היה עניין בזה .הסתכלו על העץ ,כולם היו
עצובים והמשיכו הלאה.
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35
אתה קופץ להקפצה ותינוקת וילד עוברים
לך בפנאן בתוך המוצב
יחידה :נח"ל  • 50דרגה :סמ״ר • מקום :חברון • תקופה2008 :

בתקופתנו זו התקופה שהמתנחלים קרעו למג"ד שלנו את הדרגות בהתפרעות שהייתה.
הצליחו לקפוץ עליו פיזית ,בסוף כשתפסו את מי שקפץ עליו הוא היה קצת במעצר אבל
לא אהבו אותנו שם בכלל המתנחלים .כי זה בני גרעין ,גדוד  ,50בלגנים .בהתחלה הם
ניסו ,היינו אצלם בקבלות שבת אבל זו שכונה לא נורמלית .מוצב מתקנים זה כאילו
בית של המתנחלים ,בשני צידי המוצב ,אז החבר'ה (המתנחלים) עוברים שם כל היום.
הם חלק בלתי נפרד מהנוף שלנו .אתה קופץ להקפצה ותינוקת וילד עוברים לך בפנאן
בתוך המוצב .חלק אינטגראלי מהמוצב ,מקבלות שבת שלנו גם במוצב ,משיחות עם
המ"פ .די גועל נפש.
והסיפור הזה עם המג"ד מה היה הסיפור שם?
זה היה גם בתקשורת .הייתה התקהלות ,לא זוכר סביב מה .או שהם ניסו לחסום איזה
אוטובוס של סיור שלכם או של ערבים ,והם קפצו עליו .הם שנאו אותו כי הוא היה
שמאלני מבחינתם.
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חייל ,אתה רוצה כסף?
יחידה :נח"ל  • 50דרגה :לא לפרסום • מקום :חברון • תקופה2010 :

בגדול ,איך אתה יכול לתאר את היחס של היישוב היהודי כלפיכם?
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 בלילה .היה מאוד נחמד אבל יש
הרבה חבר'ה שעקרונית ,פשוט לא הסכימו לקחת מהם אוכל .גם ביישוב 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 נחמדים ולהגיד תודה ולברך אותנו ולתת לנו אוכל,
ואם עשינו משהו שלא מצא חן בעיניהם אז היו מקללים 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 מפעילים את השער בשבת .אז הוא פשוט בא עם קאטר וחתך את הכבל.
מה שקורה זה שבנוהל שבת השער הזה [רק] למעבר של
בני אדם ורק אם ה[ג'יפ] חפ"ק צריך לצאת אז פותחים
וסוגרים .הכעיס אותו שעשינו את זה .הוא פשוט בא
וגזר ואז קראו למשטרה .לא היה להם מה לעשות עם זה,
הם לא יעשו עם זה כלום.
איך אתה מסביר את זה שלא? הוא פגע במוצב של
צה"ל.
זה היחס ליהודים כאילו ,זה משטרה בקריית ארבע.

היה את הצד של להיות
נחמדים ולהגיד תודה
ולברך אותנו ולתת לנו
אוכל ,ואם עשינו משהו
שלא מצא חן בעיניהם
אז היו מקללים אותנו
ומתעמתים איתנו.
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מכירים אותם (את המתנחלים) אישית ,את החבר'ה האלה .המשטרה גם באה לשם ,כאילו
יש משפחות שבאים לאכול אצלם .הקב"ט של היישוב היהודי גר בחברון והוא בקשר עם
המשטרה .אין לי איך להסביר את זה.
תספר קצת על מה זה אומר שיש שכונה בתוך מוצב ,איך זה בא לידי ביטוי?
לא שכונה בתוך מוצב ,פשוט צמוד .ויש את הדלת הזאת ,ועכשיו אין אותה ,עכשיו
חייבים ללכת מסביב ליד הישיבה.
אבל בתקופתכם הם כן היו עוברים?
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 אותם המשפחות הביתה לארוחות .אבל הרבה חבר'ה זה מאוד
עצבן אותם .זה ילדים קטנים בני  ,7-10אתה לא יכול להגיד :ילד ,עוף מפה .באיזה
שהוא שלב היו התפרצויות עליהם.
מה למשל?
סתם כאילו חיילים יורדים סופשבוע ,עושים  6( 6-6שעות משמרת 6 ,שעות מנוחה
ופעילויות אחרות) או  ,8-8אז ב 6-הנותרים ישנים .ילדים באים ופותחים את הדלת ואם
יש שם מישהו ער ,מתחילים לדבר איתו .זה הכי מעצבן בעולם.
פשוט מסתובבים בין הרגליים כל הזמן?
לא כל הזמן ,זה היה בעיקר בשישי .זה היה נחמד בשישי ,נוהל שבת ומגיעים קבוצות
של דתיים ומביאים ממתקים ,שתייה ,מתנות ,זה היה מאוד נחמד .יש חיילים שקיבלו
 MP3עם אוזניות.
סתם ככה?
סתם ככה .או יהודים עשירים אמריקאים פשוט באו לחייל :חייל ,אתה רוצה כסף? היה
חייל שקיבל כמעט  500שקל.
הוא לקח את זה?
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לא ,הוא החזיר להם אחר כך.
הם היו הולכים ומחלקים מתנות?
היה סתם יהודים מאוקלהומה שבאו עם שקיות אישיות של הרשי'ס וחולצות ומלא
שוקולדים ומלא ממתקים ,חטיפים.
וחיילים לקחו?
זה כן ,זה ברור שלוקחים ,וגם הם לוקחים לחברים שלנו .זה הכי כיף בעולם אבל הרבה
חבר'ה לא הסכימו לקבל כלום מדתיים.
וכל הקצינים ידעו על המתנות האלה?
כן ,בטח .הם גם היו לוקחים.
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ו .שילוב מתנחלים ואידיאולוגיה פוליטית-
מתנחלית בפעילות חינוך צה"לית

37
המדריכה אמרה„ :שטחי  Cזה שלנו„
יחידה :קרקל • דרגה :סמ״ר • אזור :רמאללה ואל בירה •
תקופה2014 :

כשהייתי בביסל"ח (ביה"ס לחי"ר) לקחו אותנו לעפרה ,עשו לנו שם הרצאה .קראו
לטיול "בעקבות המכבים" .רב כלשהו התחיל מלדבר על משהו שכולם יכולים להתחבר
אליו ,הוא דיבר על השלשה של דרק שארפ נגד ג'לגיריס בזמנו ,מכבי ,ושייך את זה
לעם היהודי נגד כולם וזה שאנחנו תמיד נגד כולם וזה שאנחנו תמיד חייבים להאמין
בלדחוף עד הסוף .אחרי זה לקחו אותנו להתנחלות כלשהי .יש שם קרון שמשקיף על
הוואדי וראינו משם ממש את הבנייה המסיבית עם המדריכה שסיפרה לנו על האזור ועל
ההיסטוריה .את הבנייה בהתנחלויות ,ממש בניינים רציניים .זה היה גבעה ממש גדולה
שעל הגבעה יש כמה התיישבויות מבודדות שלנו ,מופרדות 3 ,או  4התיישבויות רחוקות
אחת מהשנייה .כל האזור הזה מסופח אלינו ,והיא הסבירה לנו שהאזור הזה נחשב מועצה
אזורית ובסוף הכול יהיה מחובר למועצה מקומית אחת ,כל ההתיישבויות הבודדות האלה.
אם אני לא טועה לכל ההתיישבויות הם נתנו אותו שם כי השאיפה שלהם בסוף שזה
יהיה יישוב אחד ,אבל זה היה שלושה גושים שכל גוש זה שני רחובות מבודדים5-10 ,
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דקות נסיעה מעפרה .היה שם כפר פלסטיני שנראה
ממש טוב ,כפר שראו שיש לו כסף .היא הסבירה לנו
שזה כפר נופש של הפלסטינים .משם לקחו אותנו לקרון
שמתצפת על האזור ,היא סיפרה לנו על ההיסטוריה,
על קרבות המכבים שהיו ממש כאן ,על ההתיישבות
היהודית .בדרך היא לקחה את הרמקול ואמרה "דרך
אגב ,כל היישובים שאנחנו עוברים בהם הם בשטחי ,C
שטחי מדינת ישראל לכל דבר" .היא אמרה" :שטחי C
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בדרך היא לקחה את
הרמקול ואמרה ״דרך אגב,
כל היישובים שאנחנו
עוברים בהם הם בשטחי
 ,Cשטחי מדינת ישראל
לכל דבר״ .היא אמרה:
״שטחי  Cזה שלנו ,שטחי
 Bזה ביחד ושטחי  Aזה
ערבים״

זה שלנו ,שטחי  Bזה ביחד ושטחי  Aזה ערבים".
מי זאת הייתה?
מתנחלת שעושה שירות לאומי בעפרה ומדריכה שם .היא העבירה לנו את הפעילות
הזאת ואז היא הסבירה בחצי חיוך שהפלסטינים כבר התיישבו בכל הוואדיות ולמטה
אז לנו נשאר רק לתפוס את הגבעות ,ובגלל זה אנחנו יושבים בגבעות .לא כי זה יתרון
אסטרטגי ולא כי זה לדחוף להם אצבעות לעיניים .אחרי שהיינו בקרון הזה לקחו אותנו
לבית אל ,לאיזה מצפה שבאמצע הייתה רצפת פסיפס עם מפה של ארץ-ישראל השלמה,
עברנו גם  2מאחזים בדרך שהיא ציינה אותם ,גושים של  4-5קרוואנים .היא נמנעה
מלהגיד פלסטינים ,היא לא דיברה [על פלסטינים] פעם אחת .בכוונה כל פעם שאלתי
אותה "הכפר הפלסטיני הזה ,איך קוראים לו?" או "לוחיות זיהוי פלסטיניות ,מה ההבדל
בין הירוקות והלבנות?" והיא כל פעם "הכפר הערבי פה ,ההתיישבות הערבית ,התושבים
הערבים ,הלוחיות זיהוי הערביות" .זה גם מה שהיא הסבירה לכולם .היא לקחה את
הרמקול ואמרה "תשימו לב שכל הכפרים הערביים פה ,השמות שלהם קרויים על שם
יישובים יהודיים שהיו קיימים גם בתקופת התנ"ך .שכשהערבים התיישבו כאן הם אימצו
את השמות של היישובים היהודיים שכבר היו פה".
הסיור היה לחניכים של קורס מ"כים?
כן .חניכים של קורס מ"כים ,והביאו את בנות השירות מההתנחלות.
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הם מאוד אהבו להצטרף להדרכות
יחידה :חטמ"ר יהודה • דרגה :סמל • מקום :חברון •
תקופה :לא לפרסום

תספרי לי מה זה אומר להיות מש"קית חינוך ותחת מי את.
[הייתי] תחת חטמ"ר יהודה ,אבל התפקיד שלי היה בעצם להיכנס למערת המכפלה,
להעביר סיורים .את כל הגדודים שבגזרה ,להסביר להם על המקום ,על הרגישות שלו,
יחסים עם הקהילה .עם היהודים ,עם הערבים ,להיכנס הרבה מאוד לישיבות כאלה של
מפקדים ולהזמין אותם לבוא לסיורים.
מי מכשיר אותך לעשות את הסיורים בתוך המערה?
קיבלתי תיק הדרכה שהוכן בעבר על ידי קצינת החינוך שהייתה שם .זה היה בשיתוף עם
היישוב היהודי ,האחראי שם.
עם נועם ארנון?
כן .בדיוק .הרבה אנשים מקומיים סיפרו לי ,לא הסתמכתי רק על המערך שהביאו לי.
מה המסר המרכזי מיום הדרכה בסיור כזה במערת המכפלה?
שאנחנו שם כי אנחנו צריכים להיות שם ,כי צריכים אותנו ,זו מורשת של מדינת
ישראל ,של עם ישראל ואנחנו שם לא סתם .אנחנו שם כי יש שם קהילה יהודית שאנחנו
רוצים לשמור עליה ,ואנחנו נעשה את זה בכל מחיר .דיברנו הרבה על הנושא של קשר
היסטורי ,שורשי ,שיש שם באמת ממצאים ארכיאולוגיים מטורפים מתקופת אברהם
אבינו ,דוד המלך ,וכל הקשר הזה בעצם מוביל לזה שאנחנו צריכים להיות שם למרות
כל אי הנעימות שיש בזה.
איך מגדירים את אי הנעימות בהדרכה כזאת?
זה מאוד פוליטיקלי קורקט .מאוד.
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מה את אומרת לחבר'ה? מה היא הצלחה כשהם יוצאים מהמערה?
להכיר להם את ההיסטוריה של המקום ,להסביר להם שקרה שם אירוע שהיה מאוד מאוד
קשה ,עם ברוך גולדשטיין .להסביר להם שכמו שהיה אירוע מאוד קשה מהצד שלנו ,כך
יש גם אירועים מהצד שלהם .התפקיד [הזה] הוא חיוני.
מה אומרים על ברוך גולדשטיין?
שהיה מחבל יהודי שנכנס לאולם יצחק והתחיל לטבוח באנשים .ואתה יודע ,צריך להציג
את זה בצורה שתעביר את המסר ,בלי להיכנס באמת לעמדות פוליטית.
מה המסר?
אנחנו נגד אלימות ,אנחנו נמצאים כאן כדי לשמור על האוכלוסייה שלנו ,אם באמת
יהיה אירוע ביטחוני שנצטרך לבוא ולעשות פעולה ,נעשה אותה .אבל ככה מיוזמתנו
אנחנו לא ניקח  M16ונתחיל לרסס אנשים ,זה לא לעניין .קודם כול ,אני מייצגת את
צה"ל ,מייצגת כאן ארגון שיש לו מטרות ,וזה לא משנה מה אני חושבת על העניין הזה,
אני צריכה לבוא ולהציג את העמדה שמבקשים ממני.
ההדרכות שלך במערת המכפלה היו קורות לפעמים עם המתנחלים של ההתנחלות
שם או ממקומות אחרים?
הם מאוד אהבו להצטרף להדרכות.
ומה הם היו עושים בהצטרפות?
האמת שהם לא הפריעו .אם נועם ארנון היה בסביבה ,אז
להפך ,הייתי משתפת אותו בכיף.
ומה הוא היה אומר?
תחת המגבלות של חיל חינוך .אני כבר לא זוכרת מה
היה שם ,אבל אני זוכרת שמאוד קיבלנו את האנשים
בסביבה ,לא רצינו ליצור את האנטי הזה של "אנחנו
אומרים דבר נכון ואתם אומרים דבר לא נכון" .סך
הכול הם חיים שם ,הם חלק מהסביבה ,אבל אני כן
אבוא ואתן את הטון מבחינת מה להגיד ומה לא להגיד,

אנחנו שם כי אנחנו
צריכים להיות שם ,כי
צריכים אותנו ,זו מורשת
של מדינת ישראל ,של
עם ישראל ואנחנו שם לא
סתם .אנחנו שם כי יש
שם קהילה יהודית שאנחנו
רוצים לשמור עליה,
ואנחנו נעשה את זה בכל
מחיר.

94

מבחינת הפקודות .אני לא אתן עכשיו שמישהו יבוא ויתחיל לבצע כאן הסתה כלפי אחד
מהצדדים ,כי זו לא המטרה של ההסברה הזאת.
מה היה הממשק עם המתנחלים או עם נועם ארנון באותה תקופה?
מאוד אהבתי אותם .מאוד אהבתי לעבוד אתם ,הרבה פעמים נכנסתי לתוך בתים של
אנשים וגם הזמנו אותם לבסיס ,לבוא ולהכיר את האנשים ,זה גורם לך יותר להתחבר
למה שאתה עושה .היה לנו שיתוף פעולה עם אישה מאוד נחמדה ,*** *** ,שבאה ועשתה
לנו ערב ,לכל הבנות של היחידה" ,בואו ונכיר אחת את השנייה" .זה היה מאוד קירוב
לבבות .אתה לא באמת יודע על מי אתה שומר ומה המטרה שלך מולם ,אתה בא פתאום
ומכיר את האנשים ואתה מבין מה אתה עושה שם ,אתה מבין שאתה רוצה להגן על ***
*** והחמישה ילדים שלה .וזה שהיא באה כל יום שישי בשתיים עשרה בצהריים לחלק
את הנרות שבת ,זה כי היא רוצה לבוא ולהכיר אותך גם ,לוודא שאתה לא האויב שלה,
שאתה לא נגדה .וזה שעוד מעט אתה תיכנס לתוך העיר ,היא תבין שאתה עושה את זה
כי אתה צריך וכי יש איזשהו צורך ולא כי אתה שונא אותה .להפך.
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בתור מש"קית חינוך מה את אמורה לעשות?
המון דברים .זה היה בעיקר ,יש את כל הנושא הזה של להסביר את המשימה ולחנך את
החיילים להיות דבקים נורא במשימה שלהם.
בשביל זה יש מפקדים ,לא?

הפיקוד העליון

אוקיי ,אז מש"קית חינוך עובדת מול המפקד ועוזרת לו להטמיע בחיילים שלו את ערכי
צה"ל .שוב ,יש את דבקות במשימה שזה הערך הראשון ,ויש כמובן את טוהר הנשק,
רעות ,אחריות .יש  11לדעתי ,ממש בושה וחרפה לי שאני לא זוכרת .והיה את כל הנושא
הזה של הפגה ,זאת אומרת להפיג את זה .שזה אומר להביא להקות ולעשות טיולים
וסיורים .ונורא רצינו שנוכל להוציא נגיד את החיילים לבריכה ,ואז יצרנו קשר עם כל
מיני רבש"צים (רכזי ביטחון שוטף צבאי ,מתנחלים האחראים על ביטחון היישוב) של
התנחלויות כדי שייתנו להם להשתמש בבריכה .ויש את כל הנושא הזה של להכיר את
הגזרה ואת ההיסטוריה שלה כדי לחבר את החייל למקום ,על מה הוא לכאורה נלחם .וזה
באופן אישי היה הכי בעייתי בעולם ,וגם היו לי עם
זה הרבה תאקלים עם הקצינה שעבדתי מולה .נגיד,
בגוש עציון יש איש ,לא יודעת אם הוא חי עדיין.
אני לא זוכרת עכשיו איך קוראים לו ,אבל הוא מין
הריינג'ר כזה של האזור הזה ,שהוא כזה כל הזמן
מטייל ויש אחריו תמיד כאלה ילדים והוא מטייל

ויש את כל הנושא הזה
של להכיר את הגזרה ואת
ההיסטוריה שלה כדי לחבר
את החייל למקום ,על מה
הוא לכאורה נלחם.

בכל האזור .הוא מכיר את כל השטח הזה ,הוא תמיד
לוקח את כולם למעיינות בגוש עציון .כל הזמן הקצינה שלי אמרה" :נו ,תקחי את
החיילים ש*** יעשה להם סיור באזור" .וזה כמובן ,תוך עשר דקות בערך לתוך הסיור
זה נהיה פוליטי ברמות היסטריות .יש את האלון הבודד שם בגוש ,ליד אחד היישובים
המרכזיים שם ,סתם ,אז הוא ישר סיפר להם מור"קים על גוש עציון .לא יודעת ,לי זה
היה קשה ,דווקא בגלל שאני באה מהצד הלא נכון של המפה הפוליטית .אני יושבת שם
ו*** מתחיל להגיד על ערש תרבותנו ,משהו כזה .ומין כחכחתי בגרוני .והמפקד נורא-
נורא שמח כי כל המפקדים בגדוד כאילו ...לא היה מצב כזה להיות ...לחשוב אחרת.
מה זה אחרת?
אחרת ,נגיד נגד המלחמה או נגד הכיבוש או משהו כזה .לא היה מצב כזה.
מישהו פעם אמר משהו והשתיקו אותו?
אני .ביקשתי ממנו (מהמתנחל שהדריך את הסיור) לא להיכנס לזה ,וקיבלתי על הראש
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מהמפקד .חד וחלק.
לקח אותך לצד?
לא לצד ,מול החיילים .למה לצד?
מה הוא אמר?
דברים לא נעימים .הוא ידע ,הוא הבין למה אני מכחכחת ואמר" :טוב ,אנחנו יודעים את
הדעות שלך ,תשמרי אותן לעצמך" ,משהו כזה.
אבל את מש"קית חינוך.
כן ,אבל שוב ,זה לא אוטוריטה .אני יכולה להמשיך לכחכח.
הסיורים האלה נמשכים כל הזמן?
כמעט כל פלוגה שמגיעה לגזרה צריכה לעבור סיור בגזרה וללמוד את המור"ק של גוש
עציון.
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נספחים
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שוברים שתיקה
לוחמים ולוחמות מספרים על השטחים

12/04/2016
לכבוד:
הרמטכ"ל ,רא"ל גדי אייזנקוט
באמצעות כתובת דוא"לmapa@idf.gov.il :
הנדון :בחינת השפעת המתנחלים על חיילי צה"ל בגדה המערבית
מכובדי,
לאחרונה נחשפו פרטים חדשים לגבי אירוע הירי בעיר חברון ,בו ירה חייל צה"ל במחבל פלסטיני פצוע והרגו.
בין יתר הפרטים ,נחשפה גם מעורבותם העמוקה של חלק ממתנחלי חברון בהתנהלות האירוע עצמו ,וכן הקשר
שנרקם בין חלק מהחיילים לבין גורמים קיצוניים מקרב אוכלוסיית מתנחלי העיר עוד קודם לאירוע.
כארגון של חיילים וחיילות לשעבר אשר ביצע במרוצת השנים ראיונות עומק עם למעלה מאלף חיילים וחיילות,
וכמי ששירתו בעצמם בשטחים ומכירים באופן אישי את היחסים ההדוקים הקיימים בין חיילי צה"ל לבין
גורמים ,לעיתים קיצוניים מאוד ,מקרב אוכלוסיית המתנחלים ,התרענו כבר בעבר על הסכנות והקשיים
שיחסים אלה מציבים בפני חיילי צה"ל בביצוע תפקידם (מצ"ב נייר עמדה).
ממאות העדויות שאספנו (מצ"ב לקט עדויות לדוגמא) ושעניינם היחסים בין חיילי צה"ל לבין המתנחלים ,עולה
כי יחסים ושיתופי פעולה אלה מתפרשים על פני קשת רחבה של תחומים :יחידות צבאיות רבות מוצבות סמוך
להתנחלויות ואף בתוכן ,אירוח קבוע של החיילים בבתי המתנחלים ,הכנסתם של גופים שונים המייצגים את
תנועת ההתנחלות לבסיסי צה"ל לשם הצגת סקירות היסטוריות ,גיאוגרפיות ופוליטיות המבססות את
"הנרטיב המתנחלי" ,שילובם של המתנחלים בפעילות מבצעית מובהקת  -לעיתים כמי שמנחים את החיילים
והקצינים בשטח ,ואף שיתופם בהליכי קבלת ההחלטות המבצעיות.
כמפקדו של צה״ל המבקש את טובת החיילים וכמי שאמון על תפקודו המבצעי והערכי התקין והראוי של
הצבא ועל ביטחונה של מדינת ישראל ,אנו מבקשים שלא תעצום עיניך אל מול התמונה המטרידה העולה
מהאירוע בחברון וממכלול העדויות שנאספו על ידינו במהלך למעלה מעשר שנים.
לפיכך ,אנו פונים אליך בבקשה להורות על פתיחה בחקירת מהות והשפעת היחסים ההדוקים שנרקמו במרוצת
השנים בין המתנחלים לבין כוחות צה"ל הפועלים בשטחי הגדה המערבית ,והאופן שבו אלה משפיעים,
ולעיתים משבשים ,את יכולתם של חיילי צה"ל לבצע את משימותיהם.
בברכה,
יולי נובק ,מנכ"לית
ארגון 'שוברים שתיקה'.

ת.ד 51027 .תל אביב 6713206

www.shovrimshtika.org
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ואז המפקד שלי אמר ׳זה לא הייתה החלטה
שלי ,זו הייתה החלטה של הרבש״ץ׳ .הרבש״ץ
אמר ׳אני מפקד 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.
יחידה :לא לפרסום • דרגה :רס"ל • מקום :מעון • תקופה2013 :

