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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'
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