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ארגון "שוברים שתיקה" הוקם בשנת  2004והינו ארגון של חיילים משוחררים האוספים
ומפרסמים עדויות מחיילים וחיילות אשר שירתו בשטחים מפרוץ האינתיפאדה השנייה ואילך.
מטרת הארגון היא להעלות את המודעות למציאות היום יומית בגדה המערבית ובעזה וליצור שיח
ציבורי על המחיר המוסרי של שליטה צבאית על אוכלוסיה אזרחית ושל כיבוש ארוך שנים.
כל עדות שמפרסם הארגון עוברת בדיקה קפדנית טרם פרסומה.
לפרטים נוספים על הארגון:
www.shovrimshtika.org
https://www.facebook.com/shovrimshtika
https://twitter.com/ShovrimShtika
העדויות נשמרו בנוסחן המקורי ,פרט להשמטת פרטי מידע שיאפשרו זיהוי של מוסר העדות.
במקרה הצורך נוספו הערות קצרות בסוגריים לשם הבהרה של תוכן העדות ושל המונחים
הצבאיים שנזכרים בה.
עם פרסום העדויות ,אנו מבקשים להודות למתנדבים ולפעילים שתרמו מזמנם וממרצם ושאפשרו
את הפרסום .ללא הסיוע הרב של גורמים ואנשים רבים לא היינו יכולים להביא עדויות חשובות
אלו בפני הציבור.
2

דרום הר חברון
עדויות חיילים
2010- 2016

This publication was printed with the support of Institut für Auslandsbeziehungen
zivik Funding Programme.
: בהם,פעילות הארגון מתקיימת תודות לתרומתם האדיבה של יחידים וקרנות שונות
Broederlijk Delen, CCFD, Dan Church Aid, Die Schwelle, the Delegation of theEuropean
Union to the State of Israel, Foundation for Middle East Peace, medico international,
MISEREOR, The Moriah Fund, New Israel Fund, Open Society Foundations, OXFAM,
Pro-Victimis Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Sigrid Rausing Trust, SIVMO,
Swiss Federal Department of Foreign Affairs, Trócaire, ZIVIK and the countless private
individuals who have made contributions to our work over the past year.
 התכנים והדעות בחוברת זו אינם.רשימה זו מייצגת את התורמים לארגון נכון לתאריך הפרסום
. והם על אחריות שוברים שתיקה בלבד,מבטאים את עמדת התורמים והשותפים שלנו
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לוחמים ולוחמות מספרים על השטחים

הקדמה
דרום הר חברון הוא האזור הדרומי ביותר של הגדה המערבית ,והוא כולל את העיירות
הפלסטיניות יטא ,דורא ודאהרייה ואת השטח הכפרי המקיף אותן .באזור ניתן למצוא כ122-
קהיליות המתגוררות בכפרים וח'ירבות (כפרים קטנים) אשר מאכלסים קרוב ל 70,000-פלסטינים,
וכ 8,500-מתנחלים החיים בהתנחלויות ומאחזים המשוייכים למועצה האזורית הר חברון *.מרבית
האוכלוסיה הפלסטינית בדרום הר חברון היא כפרית ומסורתית ,וחלק גדול ממנה מורכב
מבדואים ופלאחים שוכני מערות ,המתפרנסים בעיקר מעבודת אדמה ורעיית צאן .חלקם פליטים
שהגיעו לגדה המערבית לאחר שגורשו מישראל ב 1948-ובשנים שלאחר מכן ,וחלקם צאצאים של
משפחות החיות באזור מזה מאות שנים.
תושבי האזור הפלסטינים סובלים לא רק מעוני ודלות ,אלא גם מהפרה קשה ומתמשכת של
זכויותיהם הבסיסיות ביותר ,ונאלצים לחיות במציאות בלתי נסבלת שמדינת ישראל ,צה"ל
והמתנחלים במקום מייצרים עבורם .לפי הסכמי אוסלו ,כחצי מאזור דרום הר חברון מוגדר כשטח
 ,Cהנתון תחת שליטתה המלאה והישירה של מדינת ישראל .מבין הפלסטינים באזור ,כ26,000-
חיים בכ 65-קהיליות המצויות בשטח  Cבאופן מלא ,ועוד כ 10,500-חיים ב 16-קהיליות שמצויות
בו לפחות במחציתן .משמעות הדבר היא שמדינת ישראל מחוייבת להסדיר ולהבטיח את כל
ההיבטים האזרחיים המקיפים את חייהם של תושבים פלסטינים אלו ,לרבות תכנון יישובי התואם
את צרכי האוכלוסיה ,בנייה ,פיתוח ,הנחת תשתיות ועוד.
ואולם ,היבטים שונים של חייהם – ובהם מענה לצרכיהם הבסיסיים ביותר ,דוגמת גישה למים,
חיבור לרשת חשמל וסלילת דרכי גישה לכפרים – הוזנחו לאורך השנים באופן שיטתי הפוגע
קשות ביכולתה של אוכלוסיית האזור הפלסטינית לנהל את חייה באופן תקין ולהתפתח .לאור
הימנעותה של מדינת ישראל מלמלא את חובותיה אלו ,ולנוכח מדיניותה המותירה תושבים רבים
נטולי פתרונות למגורים ומחוסרי תשתיות הכרחיות ,נאלצות קהילות פלסטיניות רבות למצוא
פתרונות חלופיים למילוי צרכיהם ,לרבות סיוע מארגונים הומניטאריים בינלאומיים ומקומיים.
ארגונים אלו ,המספקים לקהילות הפלסטיניות פתרונות אשר חורגים ממערך התכנון המוסדי של
מדינת ישראל ,מוגדרים על ידה במקרים רבים ,ובהתאם לפרשנות מעוותת ומוטה ,כבלתי חוקיים,
באופן התורם להכתמת אוכלוסיית האזור עצמה כעבריינית.
במקביל להזנחה המערכתית של הכפרים והתושבים הפלסטינים ,סובלת האוכלוסיה בדרום הר
חברון גם מנוכחות צבאית כבדה .תחת חטמ"ר (חטיבה מרחבית) יהודה ,החולשת על כל אזור
דרום הר חברון ,חיילי וקציני צה"ל המוצבים בגזרה מבצעים מדי יום משימות של הפגנת נוכחות,
מיפויים ,מעצרים ,צ'ק-פוסטים ועוד .כל אלה ,לצד סגירת שטחים נרחבים לתנועה והפקעה של
כבישים ואדמות ,מצרים את חופש התנועה של הפלסטינים ומגבילים את גישתם לאדמות ,למים
ולשטחי מרעה וחקלאות.
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בנוסף ,כפופים הפלסטינים למינהל האזרחי ,הגוף האחראי על הפעילות האזרחית בשטחים

מטעם המשטר הצבאי הישראלי .גוף זה מנהל מדיניות נפרדת ומפלה בין האוכלוסיה הפלסטינית

לבין האוכלוסיה היהודית בכל הנוגע לתכנון ובנייה .התוצאה היא הגבלה כמעט מוחלטת של כל
ניסיון בנייה והתרחבות בתוך הכפרים ,גם במקרים בהם מדובר באדמות המוכרות על ידי המינהל
האזרחי כאדמות פלסטיניות פרטיות .בשל כך מצויות קהילות פלסטיניות רבות בדרום הר חברון

תחת איומם התמידי של צווי גירוש והריסה של בתיהם ,מבני מגורים לבעלי חיים ,מבנים חקלאיים

ומבנים הומניטריים (מרפאות ,בתי ספר וכד').

לאורך השנים הוקמו באזור התנחלויות ומאחזים בלתי מורשים .על אף שחלקם נחשבים לבלתי

חוקיים על ידי מדינת ישראל ,רובם המכריע נהנה לא רק מחיבור מלא לתשתיות ,אלא גם מהגנתם
הצמודה של חיילי צה"ל .כמו כן ,זוכים המתנחלים לגישה מתירנית וסלחנית של המינהל האזרחי

בכל הנוגע להנפקתם ומימושם של צווי הריסה בגין בנייה בלתי חוקית .לעתים קרובות המתנחלים

גם מעורבים באופן ממוסד במערך הביטחוני באזור ,ובמקרים רבים מנצלים את תפקידם כרבש"צים
או כחברים בכיתות הכוננות של ההתנחלויות לצורך קידום האידיאולוגיה שלהם וחריגה

מסמכויותיהם הרשמיות ,כל זאת על חשבון האוכלוסיה הפלסטינית .בנוסף ,מנצלים מתנחלי
האזור הן את ההבדל במדיניות וביחס של גורמי הצבא השונים ,והן את ההפרדה המערכתית

המגבילה את סמכויות חיילי צה"ל מולם .יחס סלחני זה משרת את המתנחלים ,שעושים שימוש

תכוף באלימות הבאה לידי ביטוי באירועי "תג מחיר" ,פלישה לאדמות שאינן בבעלותם ,תקיפת

רועים ופלאחים פלסטינים ותקיפת פעילי שמאל שמגיעים לאזור .אחד מהמאפיינים הבולטים

ביותר של אזור דרום הר חברון ,אם כן ,הוא הפער המעמיק בין תנאי המחייה המחפירים מהם
סובלים תושביו הפלסטינים ,והשלילה ההולכת וגוברת של זכויותיהם ,לבין רמת החיים הגבוהה
וזכויות היתר ההולכות ומתרחבות של המתנחלים.

חוברת זו מאגדת בתוכה  41עדויות של חיילים ששירתו בדרום הר חברון בין השנים ,2010-2016
ונחשפו במסגרת שירותם הצבאי למציאות באזור .חוויותיהם של הלוחמים בשטח ושל אנשי

המינהל האזרחי מציירות תמונה המלמדת אותנו רבות על אופי השליטה הישראלית באזור זה

בפרט ,ובשטחים הכבושים בכלל .כחיילים לשעבר ששירתו בין היתר בדרום הר חברון ,אנו מאמינים
שעל מנת להביא לסופו של הכיבוש עלינו לחשוף בפני הציבור את מאפייני השליטה הצבאית

הישראלית באזור והאפליה השיטתית והממוסדת בין המתנחלים לבין התושבים הפלסטינים ,בהן

לקחנו חלק פעיל במהלך שירותנו הצבאי.

*

הנתונים לקוחים מתוך האתר של ארגון  ,OCHAוכן מהאתר הרשמי של מועצה אזורית הר חברון.
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הוא ממש ראה את עצמו כאילו בתור עוד מ"פ

דרגה :סמ"ר · מקום :עתניאל · תקופה2016 :

מה שעצבן אותי בעתניאל זה היה הרבש"צ (רכז ביטחון שוטף צבאי ,מתנחל האחראי על
ביטחון ההתנחלות) .הוא ממש ראה את עצמו כאילו בתור עוד מ"פ ,היה מחלק לנו משימות.
[הוא] היה מתקשר ואומר שיש טרקטור שחורש
באיזה מטע שלא היה ברור של מי זה ,והוא לא
רוצה שהוא יהיה שם.
אני פשוט זוכר את התסכול שלי
של פלסטינים?
מהרבש"צ שהתנהג אלינו כאילו אנחנו
כן .היינו צריכים לרדת לשם ולהגיד לו (לחקלאי
חיילים שלו.
הפלסטיני) שאסור לו להיות שם ,ולריב איתו ,והוא
אומר לנו שזה המטע שלו .אני אישית תמיד הייתי
אומר לו :תסיים מה שאתה צריך לעשות ותלך.
עד שפעם אחת כן היה חיכוך .אבל אני פשוט זוכר את התסכול שלי מהרבש"צ שהתנהג אלינו
כאילו אנחנו חיילים שלו.
אתה זוכר מה המפקדים שלך אמרו לגבי היחסים עם הרבש"צ?
לא היה ברור מה ההבדלים של הסמכויות [בין הרבש"צ והמפקדים] כאילו.
מבחינתך כחייל ,כשרבש"צ אומר לך לעשות משהו...
אמרו לנו להקשיב להם.
היו מקרים שהוא ממש נתן לכם הוראות?
כן ,הוראות .להעיף את הבנאדם הזה (החלקלאי הפלסטיני) בעיקר.
ועשיתם את זה?
כן.
מישהו הסביר לכם מי זה הרבש"צ ומה בעצם התפקיד שלו?
לא.
פשוט אמרו לכם לעשות מה שהוא אומר?
כן.
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02
חוסמים לכל היישוב את הכביש

דרגה :סמ"ר · יחידה :קרקל · מקום :נגוהות · תקופה2012 :
מה אתם עושים שם בנגוהות?
שומרים על המתנחלים .אבט"ש (אבטחת יישובים) רגיל .שמירות ביישוב ,כל פועל פלסטיני
שנכנס לבנייה של ההתנחלות – אנחנו עושים עליו חיפוש ולוקחים ממנו תעודת זהות .היה
את הנוהל הקבוע שכשבאים פועלים לבנות אז עומד מתנחל לידם עם הנשק ,לפעמים מכוון
[עליהם] ,לפעמים לא .הוא בא ,עמד דרוך ,שתי ידיים על הנשק עם ה M16-עם הפנים לפועלים.
היתה התנחלות שנמצאת על גבעה מול נגוהות[ ,מאחז ה]בוסטר[ .לפעמים] המתנחלים יוצאים
ביום שבת בבוקר ,הולכים לעשות תפילות בבוסטר .ואז [היינו] חוסמים את הכביש מבית
עווא .הדרך בין נגוהות לבוסטר עוברת דרך הכביש ,אז המתנחלים הולכים על הכביש .כדי
שהפלסטינים לא יבואו וידרסו אותם ,אנחנו חוסמים לכל היישוב (בית עווא) את הכביש ,את
היציאה ממנו ,והמתנחלים עוברים .בדיוק בכניסה לבית עווא יש מחסום שהוא פתוח באמצע
שבוע ,ובסופי שבוע צה"ל סוגר אותו לכמה שעות
עד שכל המתנחלים חוזרים חזרה לנגוהות.
בדיוק בכניסה לבית עווא יש מחסום
כשאתם מגיעים להתנחלות ,מי עושה לכם
שהוא פתוח באמצע שבוע ,ובסופי
חפיפה על הגזרה?
שבוע צה"ל סוגר אותו לכמה שעות עד
הרבש"צ (רכז ביטחון שוטף צבאי ,מתנחל האחראי
על ביטחון ההתנחלות).
שכל המתנחלים חוזרים חזרה לנגוהות.
ומה הוא מתדרך אתכם?
את הדברים הרגילים .שאנחנו תחת הפיקוד שלו,
מקרי מוות שהיו בנגוהות ,ושיש יישובים פלסטינים שנמצאים מסביב לנגוהות ו"דיר באלאק אם
אני תופס מישהו עושה משהו שאני לא רוצה".

03
הם המעסיק שלך ,אתה עובד אצלם

דרגה :רס"ל · יחידה :שריון  ,8גדוד ( 455מילואים) · תקופה2013 :
יש ערוץ ישיר של אוכלוסיה אזרחית [ישראלית] לצבא .יש לך כל מיני חוות (מאחזים) בסוסיא
או במעון .אני משוכנע שיש להם את הטלפונים של המפקד בשטח ,יש להם ערוץ ישיר אליו.
היה מקרה שהם (המתנחלים) יצאו אליהם (פלסטינים שהתקרבו להתנחלות) .זו הפגנת כוח.
הם יוצאים אז גם הם יוצאים .ואז הצבא והמשטרה נכנסים חוצץ.
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דיברו איתכם על האופציה לעצור או לעכב
מתנחלים?
לא .הם המעסיק שלך ,אתה עובד אצלם .זה
ברור שזה ככה ,אתה הבייביסיטר שמה .אתה
מקבל טלפון [ממתנחל] שיש בנייה בלתי חוקית
של פלסטינים .ליישוב (ההתנחלות כרמל) יש גדר
היקפית ,וממש צמוד אליה יש מאהל בדואי (הכפר
הפלסטיני אום אל-ח'יר) .הם בונים שם והכול .למה
אני צריך ללכת לטפל בבנייה לא חוקית? זה לא
קשור אליי בכלל .אתה עושה שם (בכפר) סיבוב ,אתה לא מבין מה לא בסדר .אתה נכנס לתוך
ההתנחלות ואז יש לך שיחה עם הרבש"צ (רכז ביטחון שוטף צבאי ,מתנחל האחראי על ביטחון
ההתנחלות) והוא אומר לך" ,הם (הפלסטינים) בונים שם ואסור להם לבנות .אני רוצה שתדבר
איתם ותגיד להם שזה לא חוקי מה שהם עושים" .אתה מדבר עם הבדואי והוא אומר לך" ,נכון,
שום דבר פה לא חוקי ,הכול מיועד להריסה .לכל המבנים פה יש צו מבית משפט של הריסה.
מה שאני לא אעשה פה – יהרסו לי .אני גר פה מ ,1948-פה המשפחה שלי גרה" .הוא גר בפחון,
בנה פחון נגד החוק .זה פשוט קרוב ליישוב יהודי ,קרוב לגדר ,ועכשיו יש הרחבה ליישוב הזה
[אז זה מפריע] .כשיש בעיה להתנחלות מול פלסטיני – הצבא מטפל בזה .הרבש"צ עומד שם
ומסתכל .יש לו טלפון פתוח לאן שהוא רוצה .הוא יכול להרים טלפון אפילו למח"ט ,והמח"ט
מוריד הוראה ואיזה סיור הולך לבדוק את זה.
מישהו אי פעם דיבר איתכם על בנייה בלתי חוקית בהתנחלות עצמה?
לא .הם לא ידברו איתך על מה שהם לא רוצים.

אתה נכנס לתוך ההתנחלות ואז יש לך
שיחה עם הרבש"צ והוא אומר לך" ,הם
בונים שם ואסור להם לבנות .אני רוצה
שתדבר איתם ותגיד להם שזה לא חוקי
מה שהם עושים".

04
אחרי עוד דקה של שקט מביך המ"פ אמר" :שאלה יפה ,צריך לחשוב על זה"
יחידה :פלס"ר נח"ל · 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 היה בבית
חולים ,היו לו תחבושות ,הוא התאשפז .זה היה לינץ' ,והכתבות באינטרנט היו ממש קטנות.
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אמרתי שאני חושב שאם זה היה ההיפך ,זה לא
אני חושב שאם זה היה ההיפך ,זה לא
היה נגמר ככה .אם התיאור היה "שני מחבלים
מסתובבים באיו"ש" ,כל העולם היה על הרגליים.
היה נגמר ככה .אם התיאור היה "שני
שני מתנחלים ממצפה יאיר – הצבא ויתר אחרי
מחבלים מסתובבים באיו"ש" ,כל העולם
כמה שעות והעביר את זה למשטרה .גם יום
היה על הרגליים .שני מתנחלים ממצפה
אחרי לא ידעו להגיד לי אם תפסו אותם או לא.
יאיר – הצבא ויתר אחרי כמה שעות
[בתחקיר אחרי האירוע] חייל סקרן אחד בשולחן
והעביר את זה למשטרה.
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.

05
ריב במטע זיתים

דרגה :סמ"ר · יחידה :עורב נח"ל
כשהיינו פעם בקו בעתניאל ,אז היה איזה ריב [בין מתנחלים לפלסטינים] במטע זיתים .באנו
להפריד ,אבל לא יותר מזה.
מה הסמכויות שלך כחייל מול מתנחל?
כלום ,אסור לך לגעת בהם .אתה יכול בגופך לנסות להפריד אותם (לחצוץ בין הפלסטינים
למתנחלים) ,אתה יכול לעכב מישהו ,אבל אסור לך לגעת בו .הוא (המתנחל) ממש צריך
להקשיב לך כשתגיד לו לשבת ולא לזוז עד שלוש שעות .אבל בגדול ,מתי שהמצב מתחיל להיות
בעייתי צריך לקרוא למג"ב או משטרה ,כי רק להם יש סמכות לפעול מול מתנחלים.
מי הגדיר לך את זה?
כל יום בתדריך מוצב.
זה עבר בצורה ברורה?
אומרים "אסור לגעת ,מותר לעכב" .מה זה לעכב? "תמצאו את הפיתרון לשים אותם בצד ושלא
יעשו בעיות" .שזה כמובן בולשיט ,זה לא יכול לקרות.
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זה אומר המפק"צ (מפקד צוות) או המ"פ?
מ"פ או סמ"פ ,מי שמעביר תדריך מוצב.

06
רבש"צ שלוקח את החוק לידיים

דרגה :סגן · יחידה :המינהל האזרחי

סביב המסיק תמיד היה בלאגן ,צריכים לתאם איתנו הרי .היה לנו מקרה ספציפי עם הרבש"צ
(רכז ביטחון שוטף צבאי ,מתנחל האחראי על ביטחון ההתנחלות) של אחת ההתנחלויות.
הגענו ,אחרי שתיאמנו [את המסיק] והכול ,הוא ירד עם כיתת הכוננות של היישוב וגירש את
הפלסטינים.
יש לו סמכות לעשות את זה?
ברור שאין לו שום סמכות לעשות את זה ,זה מה שאושר על ידי החטיבה .יש לו סמכות
[רק] אם מישהו [נמצא] בשב"מ (שטח ביטחוני מיוחד ,אזור סביב ההתנחלות האסור לכניסת
פלסטינים) ,וגם [אז] לא אמורה להיות לרבש"צ שום אינטראקציה עם פלסטינים ,נקודה .הוא
אמור להגן על הביטחון של היישוב .אם הוא רואה משהו ,הוא אמור לקרוא לחטיבה .הרבש"צ
הזה היה ידוע לשמצה בקטע הזה שהוא לוקח את החוק לידיים .וזה היה סיפור גדול יחסית
שהוא גירש אותם.
ומה עשה הצבא במקרה הזה?
אנחנו הגענו והתחלנו להתווכח איתו הרבה זמן ,שעה לפחות.
זה ויכוח?
זה לא אמור להיות ויכוח ,אבל כן ,מתנהל ויכוח .ויכוח בטונים גבוהים ש"מותר להם להיות
פה" ו"זה אושר לפני" ו"זה לא אושר לפני" .הם
(המתנחלים) טוענים שלא ואנחנו טוענים שכן,
מראים מפות .יש קלסר מפורסם גדול של אזורי
סביב המסיק תמיד היה בלאגן,
חיכוך ,מראים להם מפות ואומרים שמותר להם
צריכים לתאם איתנו הרי .היה לנו
(לפלסטינים).
מקרה ספציפי עם הרבש"צ של אחת
יש תהליך של בירור איתו או משהו כזה? כי על
ההתנחלויות .הגענו ,אחרי שתיאמנו
פניו הוא חרג מסמכותו.
את המסיק והכול ,הוא ירד עם
נגיד את זה ככה ,כנראה שהיו מבקשים מאיתנו
איזושהי עדות אם היו עושים נגדו תהליכים.
כיתת הכוננות של היישוב וגירש את
ולא ביקשו .מפקד הגזרה מכיר את האירוע ,אני
הפלסטינים.
חושב שהוא גם היה נוכח והוא גם הגיע .באירוע
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הספציפי הזה כמעט בטוח שזה היה הסמח"ט.
רבש"צים הם בעצם כפופים לצבא .האם מפקד הגזרה במקרה כזה קורא לבירור או מפעיל
סנקציה כלשהי על הרבש"צ?
הוא יכול .אני לא זוכר מקרה כזה.

07
אתה תלך לכיוון הזה ואתה תלך לכיוון הזה

דרגה :סמ"ר · יחידה :פלס"ר נח"ל · מקום :מצפה יאיר · תקופה2012 :

הייתה פעם אחת שהקמנו סוג של מארב במצפה יאיר .לפעמים המצלמות של התצפיתניות
התקלקלו ,אז מראש הלכנו עם משקפות ותצפתנו על כל העמק של השב"חים (שטח האש
 ,918דרכו עוברים לעיתים פועלים פלסטינים ללא היתר עבודה לעבודתם בישראל) .בבוקר
עבר שם רועה צאן [פלסטיני] עם הצאן שלו ,ועבר שם [גם] מתנחל .זה לא נגרר למשהו אלים,
אבל המתנחל התחיל לצעוק עליו שזה לא השטח שלו ושיעוף משם ושאסור לו לרעות שם.
אנחנו הגענו ,שמענו צעקות ,שניים רצו לשם ופגשו מתנחל שטען שאסור לו לרעות בשטח
הזה ושאנחנו חייבים להעיף אותו מהשטח .אמרנו לו (למתנחל) להתרחק ואמרנו לו (לפלסטיני)
להתרחק .לא ביררנו איפה מותר לו ,איפה אסור לו ,בסופו של דבר חיילים רוצים שקט.
יש נוהל מסודר ששואלים את המשטרה ,את המינהל [האזרחי]?
ברגע שהצלחנו לפתור את זה ככה ברמתנו" ,אתה תלך לכיוון הזה ואתה תלך לכיוון הזה" ,לא
עלינו עם זה למעלה.

08
מאתיים עצי זית כרותים

דרגה :סמ"ר · יחידה :נח"ל  · 50מקום :כרמל · תקופה2012 :
בשעות הערב קיבלנו דיווח מתחנת משטרה בגבעת האבות בחברון על אירוע של תג מחיר
שקרה ליד כרמל .הגענו למקום בסוג של שאננות .אנחנו היינו הראשונים להגיע ,היתה שם
משפחה פלסטינאית :אבא קרוב לגיל ...בין חמישים לשישים ,אמא ושתי בנות ,ומשהו כמו
מאתיים עצי זית כרותים מהפרדס שלהם שהיה על יד היישוב כרמל .היו שם בנוסף גם
כתובות של תג מחיר" ,מוות לערבים" ,מרוססות על הרצפה בספריי .לא הצלחנו כל כך לדובב
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את הפלסטינאי המבוגר בגלל שהוא דיבר ערבית ,אז חיכינו שיגיעו לשם גששים (במקרים
רבים הגששים בצה"ל הם בדואים דוברי ערבית) .כשהגששים הגיעו הם מצאו סוג של עקבות,
אמרו שהם יחפשו אותם בבוקר ,ובעצם עזבו אותם .התחושה היא שהיינו שם כדי לא לייצר
לשוטרים עבודה בבוקר של מהומות נגד שיהיו מהכפר .היינו שם בסביבות שלוש-ארבע שעות
כדי להרגיע את הרוחות.
כשעזבתם את הזירה ,הגששים ניסו להמשיך לעקוב אחרי העקבות של מי שעשה את זה?
לא .הגששים היו שם חצי שעה ,אנחנו היינו הראשונים והאחרונים לעזוב את המקום ולא היה
משהו מיוחד.
* לאחר שהתיק נסגר בעילת "עבריין לא נודע" ,ניתן לבעל החלקה הפלסטיני באופן חריג פיצוי חלקי מטעם המדינה
עבור הנזק שנגרם כתוצאה מפשע על רקע לאומני.

09
אתה שם בשבילם בסופו של דבר

דרגה :סמ"ר · יחידה :נח"ל  · 50תקופה2010 :
היה פיגוע בבית חגי (העד מתייחס לפיגוע ירי בסמוך לחברון בו נרצחו ארבעה תושבי בית חגי),
ואז היה איזה שבוע שכולם היו מחוץ לבסיס במלא עמדות[ ,כי] אחרי הפיגוע מלא "נוער גבעות"
כאלה פשוט יצאו ורצו לכפרים .הקפיצו את רובנו לאזור שם ,לאזור הכביש (כביש  ,)60איפה
שזה קרה.
אתה בסופה (רכב ממוגן) ,אתה יודע שיש פיגוע ,מה אתם אמורים לעשות?
מלא יהודים פשוט מילאו את הכבישים ,והיו נערים
שרצו לכפרים ערביים .ראיתי אותם רצים .היינו
מלא יהודים פשוט מילאו את
צריכים להיות על הכביש לכיוון ירושלים ,והיינו
צריכים לעצור מכוניות של פלסטינים ולהגיד להם
הכבישים ,והיו נערים שרצו לכפרים
להסתובב ולחזור כי יש אנשים שזורקים אבנים על
ערביים .ראיתי אותם רצים .היינו
מכוניות של ערבים.
צריכים להיות על הכביש לכיוון
אז עמדתם במקום בעצם?
ירושלים ,והיינו צריכים לעצור מכוניות
כן .ממש כאילו עוצרים מכוניות עם הידיים.
של פלסטינים ולהגיד להם להסתובב
כמה זמן זה היה בערך ,כל האירוע?
אבל
שעות.
שלוש-ארבע
זה היה כמה שעות ,איזה
ולחזור כי יש אנשים שזורקים אבנים
אז כל השבוע היינו בכוננות .זה התחיל כי אשכרה
על מכוניות של ערבים.
הם (המתנחלים) פגעו במכוניות.
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כחייל שמשרת בחברון ,איזה סמכות יש לך מול יהודים? מול אזרחים ישראלים?
מבחינת מה שהעבירו לנו ,הם אמורים לשתף איתך פעולה .וזה לא בדיוק כוח שיטור ,אבל אתה
שם בשבילם בסופו של דבר.
מי זה בשבילם?
בשביל היהודים.
אבל אם אתה נתקל במקרה של הפרת סדר או עבירה על החוק מצד ישראלים ,למשל אנשים
שזורקים אבנים על מכוניות ,מה הסמכות שלך?
נראה לי שאני יכול אולי לתפוס אותם או להרחיק אותם .לדעתי זאת לא היתה אחריות שלנו,
לא היה לנו את הכוח הזה.

10
אמרו שזה לא יוכל להימשך ככה וזה זמני

דרגה :סגן · יחידה :המינהל האזרחי · מקום :א-תוואני

ח'ירבת א-תוואני זה כפר פלסטיני שנמצא בשטח ( Cאזורים בגדה המערבית הנמצאים תחת
שליטה אזרחית וביטחונית ישראלית) .הדרך לבית הספר שבו לומדים הילדים של הכפר נמצא
ליד התנחלות יהודית שנקראת חוות מעון .בעקבות הרבה מקרים היסטוריים שקרו בעבר
שבהם תקפו מתנחלים את הילדים בדרך לבית הספר ,הוחלט שג'יפ צבאי ,כוח צבאי ,ילווה
את הילדים כל יום בדרך לבית ספר ובחזרה מבית ספר .וזה קורה לאורך שנים .מי שאחראי על
התיאום זה מת"ק חברון (מפקדת תיאום וקישור,
הממשל הצבאי) .לאנשים בח'ירבת א-תוואני יש
את המספר שלו (של קצין המת"ק) והם אמורים
בעקבות הרבה מקרים היסטוריים
כל יום לפגוש את הג'יפ בשעה מסוימת .עכשיו,
שקרו בעבר ,שבהם תקפו מתנחלים
כמות הטלפונים שאנחנו במת"ק היינו מקבלים
את הילדים בדרך לבית הספר ,הוחלט
על זה שהג'יפ איחר ,לא הגיע ...עכשיו ,זה ילדים
שג'יפ צבאי ,כוח צבאי ,ילווה את
שמחכים ,הם לא מתקשרים אלינו כשמאחרים
הילדים כל יום בדרך לבית ספר ובחזרה
בחמש דקות ,הם מתקשרים אלינו כשמאחרים
בחצי שעה" ,איחרו עשרים ילדים לבית ספר" .זו
מבית ספר .וזה קורה לאורך שנים.
מציאות שלא יכולה ...אני בטוח שגם בחודשים
הראשונים אמרו שזה לא יוכל להימשך ככה וזה
זמני ,אבל זה קורה כבר למיטב ידיעתי עשר שנים ,שמונה שנים *.זה לא עובד חלק ,תמיד יש
איחורים .הכוח מאחר ,או שהכוח שכח ולא הגיע ,או המ"פ החליט שיש לו יותר מדי משימות
והוא החליט לוותר על המשימה .זה קורה המון עם מילואימניקים.
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ואז מה קורה?
[הפלסטינים] מתקשרים למת"ק או לחטיבה ,והחטיבה מעבירים למ"פ והוא שולח כוח שיגיע.
הרבה פעמים זה לוקח הרבה מאוד זמן כל הדברים האלה.
* ליווי התלמידים על ידי חיילים מהכפר טובא לבית הספר שנמצא בכפר א-תוואני מתקיים מאז שנת .2004

11
אנחנו עושים פטרולים כל הלילה כי אין גדר ,כי הם לא מאמינים בגדר
דרגה :סגן · יחידה :תותחנים · מקום :נגוהות

גבעת הבוסטר זו גבעה שהיא לא חוקית ,זה מאחז בעצם :כמה קרוואנים של משפחות
פלוס קרוואן שמירה של החיילים .הוא הוקם לפני משהו כמו  15שנה .זה מאוד קטן .ונגוהות
(ההתנחלות הסמוכה למאחז) מוקף בכפרים ערביים .מה שהם (תושבי נגוהות) עשו – ככה הם
טוענים כשהם מספרים על זה – הם רצו להראות לערבים שזה שלהם ,שהערבים לא ירימו ראש
– זו השפה שלהם – אז הם פשוט הקימו מאחז .גבעת הבוסטר יושבת מעל כפר ערבי.
מה קורה שם?
שומרים שם מחלקה של חיילים כל השנה ,מה
כשהיו חגים ,המאחז התרוקן .כלומר,
שלא מונע מאנשים שחיים שם להיות שם או לא
אני שמרתי על הציוד שלהם .כולם
להיות שם .כלומר ,שומרים שם בלי שום קשר .אם
הם נמצאים שם או לא נמצאים שם – שומרים.
הלכו ,התפזרו למשפחות שלהם ואנחנו
אין גדר מסביב .הם טוענים שהם לא צריכים גדר,
היינו שומרי הציוד של המתנחלים
החיילים שומרים עליהם .אז אנחנו עושים פטרולים
שחיים שם.
כל הלילה כי אין גדר ,כי הם לא מאמינים בגדר.
כשהיית שם היו אנשים?
היו שם אנשים כי שמרתי בפרק זמן של שבוע,
יחד עם חגים .כשהיו חגים המאחז התרוקן .כלומר ,אני שמרתי על הציוד שלהם .כולם הלכו,
התפזרו למשפחות שלהם ,ואנחנו היינו שומרי הציוד של המתנחלים שחיים שם .יש להם שם
בית כנסת מאוד קטן ואין להם מניין ,והם אנשים דתיים ,לכן בתקופת החגים וגם בימי שישי
ושבת הם צריכים להשלים מניין .עכשיו ,הם לא יכולים לנסוע [בשבת או בחג] ,אז הם צריכים
ללכת לנגוהות שנמצא  500מטר [משם] בשביל להשלים מניין .אז בשביל לשמור על החיים
שלהם ,חוסמים את כל הכפרים הערביים ,את כל הכבישים שלהם ,למשהו כמו חצי שעה,
ומחכים שהם יסיימו להתפלל .ואז הם חוזרים .כל פעם שהם רוצים לעשות איזושהי תנועה,
חוסמים את כל הכפרים באזור.
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איזה עוד תנועות חוץ מתפילות?
תפילות זה הדבר המרכזי .גם בסופו של דבר כל פעם שמבקשים מהחיילים לחסום את
הכבישים כי הם רוצים ללכת [לנגוהות] ,אז החיילים עושים כמבוקשם.
תן לי דוגמה קונקרטית.
הם היו בתפילה של שמחת תורה .היו כמה תפילות במהלך היום[ ,ו]כל פעם הכפרים נחסמו,
לדעתי שלוש-ארבע פעמים במהלך היום הזה .כל פעם ראית פקקים ענקיים בתוך כל הכפרים
הערביים[ .לפעמים] הם רוצים ללכת מנגוהות למאחז כדי להשלים אחד לשני מניין .הם לא יתכננו
את זה ככה שיקלו על החיים של הערבים .אז הם הולכים ,חוזרים ,הולכים ,חוזרים ,הם מבקרים
את האנשים ,והערבים – שיחכו ,שיעמדו.

12
בייביסיטר על הכבשים

דרגה :רס"ל · יחידה :שריון  ,8גדוד ( 455מילואים) · מקום :אביגיל · תקופה2013 :

אני מנסה להבין אם ברמת התדריך ,ברמת הנוהל ,אם היתה התייחסות למה עושים במקרה
ומתנחלים כרתו עץ זית ,במקרה ואתה עומד ליד רועי צאן [פלסטינים] שהולכים מכות [עם
מתנחלים] ,עזוב מי תוקף את מי .אם יש איזשהו נוהל.
לא זכור לי שיש נוהל .עד כמה שאני יודע ,כשיש בעיה עם פלסטינאי ,בדרך כלל זה לטיפול
הצבא ,זה במסגרת צבאית[ .אבל] חייל לא יכול לטפל במתנחל .זאת אומרת ,אם יש איזושהי
בעיה עם מתנחל אז [זה] או טיפול של משטרה או שמג"ב מגיעים או משהו כזה .הטיפול
במתנחלים הוא בפן האזרחי והטיפול בפלסטינאים הוא עניין צבאי.
זו תורה שבעל פה?
זה תורה שבעל פה[ .כי] מה אתה יכול לעשות למתנחל שאתה תופס אותו כורת עצי זית?
תיאורטית אתה יכול לעצור אותו .אבל זה תיאורטית ,זה נשאר בתיאוריה .אתה [הרי] מגלה את
הדברים האלה (אירועי תג מחיר) רק בדיעבד ,ואז יש בדרך כלל סוג של התערבות משטרתית.
אבל דברים לא עובדים ,זה לא שווה בשווה.
אתה זוכר אירועים שיוצא לך לקפוץ אליהם?
בוא נגיד ככה .רוב הדברים שאתה מטפל בהם בשוטף ,לא באירועים מיוחדים ,זה בעיקר
טלפונים של כל מיני אחראי ביטחון של יישובים שעומד מישהו (פלסטיני) ליד תחנת אוטובוס.
זה דברים שהרבה פעמים ממלאים לך את רוב היום .יש גם הרבה פעמים שאתה עושה תגבור
צירים ,אתה מגיע לבדוק אנשים כאלה או אחרים .אתה סוג של ...תשמע ,יש דברים מעניינים,
אבל זו איזושהי מערכת שכל הזמן מנהלת אותך ממקום למקום ,אתה כל הזמן סוגר פינות
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באיזה יישוב .נגיד יש מקום שקוראים לו מצפה
אביגיל .היישוב בנוי בצורה מעגלית .עכשיו ,יש
טווח ביטחון ,להערכתי ,של משהו כמו מאה מטר.
מאה מטר היקפי סביב היישוב זה סוג של אזור
חוצץ ביטחוני .אבל האזור הזה מלא בפלסטינאים,
מלא ברועי צאן שזה שטחי המרעה שלהם .אותם
אנשים מהיישוב יכולים להתקשר אליך ולהגיד לך
שיש פה רועי צאן ,ואתה צריך להיענות לקריאה
הזאת [ולבוא להרחיק את הרועים] .עכשיו מה? אתה מסתכל לפי מפה ואתה רואה שנגיד
הכבשה שלו לא יכולה לאכול את הקש שהוא מטר בתוך טווח הביטחון .ומה אתה עושה?
אתה בעצם סוג של בייביסיטר על הכבשים ,שלא יעברו .עכשיו ,זה לא רק אתה .הרבה פעמים
מגיע עוד ג'יפ .זאת אומרת ,יכול להיות מצב שעומדים שמונה חיילים ואותו רועה צאן שבדרך
כלל גם מלווה בשניים-שלושה פעילים אירופאיים עם מצלמות .עכשיו ,על כל כוח – אצלנו זה
היה  4אנשים – חייל אחד מוגדר כצלם .היום כולם עם אייפונים או סמארטפונים ,אז נגיד יש
לך מצב כזה ,אז שלושה חיילים מטפלים ברועה צאן ,וחייל אחד עם האייפון שלו מתעד את כל
המקרה ,שבמידה ותהיה איזושהי טענה מהצד השני – אתה תוכל להציג צד נגדי .עכשיו ,זה
נראה לי מגוחך שחייל מילואים מגיע לצלם עם האייפון שלו כבשים אוכלות עשב .וזה אבסורד,
זה לא משהו שאתה צריך באמת להתעסק בו .עכשיו מה ,מרימים לך טלפון מאותה גבעה
(אביגיל) ,ואתה פשוט צריך לעמוד שם ולנהל איתם (עם הרועים הפלסטינים) [שיחה] :לא ,אתה
לא יכול לעמוד פה .והוא אומר לך :זה הכבשים הולכות .גם הוא משחק אותה טמבל .כאילו ,כל
הצדדים הם מטומטמים ויש לך חיילים עם נשקים באמצע ,שהם באמת איזשהו סוג של כוח
מאיים ,וככה זה נמשך.
והמתנחלים יוצאים החוצה?
המתנחלים כמעט לא יוצאים החוצה כי הם לא צריכים .הם מרימים טלפון לצבא והצבא פותר
להם את זה.

זה נראה לי מגוחך שחייל מילואים
מגיע לצלם עם האייפון שלו כבשים
אוכלות עשב .וזה אבסורד ,זה לא
משהו שאתה צריך באמת להתעסק בו.

13
ההתמודדות שלנו עם ארגוני שמאל היתה כאילו אנחנו מתמודדים עם האויב

דרגה :סגן · יחידה :חטמ"ר יהודה

כשהייתי בשירות ,ההתמודדות שלנו עם ארגוני שמאל היתה כאילו אנחנו מתמודדים עם
האויב .אני אתן כמה דוגמאות .מדי שבוע בשבת היו עושים הפגנות .פעילי השמאל היו קוראים
לזה הרבה פעמים לא "הפגנות" אלא "ללכת לעבד שטח פלסטיני" ,אבל תמיד בשטח שהוא
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יחסית במחלוקת .בדרך כלל [זה] מובל על ידי
כל שבת יש מה שנקרא "קפ"ק
ארגון תעאיוש (קולקטיב פעילים ישראלי-פלסטיני
הפועל נגד הכיבוש) .אנחנו היינו לוקחים בגזרה
שמאלנים" ,שלא מבייש קפ"ק לשום
מאוד ברצינות את ארגוני השמאל .אספנו מודיעין
מבצע אחר .שש וחצי בבוקר כל שבת –
על ארגוני שמאל ,על מובילי מחאה .שלושה יעדים
אני בטוח שזה עד היום ככה – משטרה
מרכזיים בגזרה היו עזרא נאווי ,עיסא עמרו ונאסר
כחולה ,מג"ב ,מת"ק ,הגדוד הרלוונטי,
נוואג'ה (פעילי זכויות אדם מוכרים ,ישראלים
חטיבה – כולם נפגשים בקפ"ק .מה
ופלסטינים ,הפועלים באזור חברון) .שלושה יעדים
מרכזיים ,ואוספים עליהם מודיעין כדי לדעת
עושים ,מקרים ותגובות ,ונערכים לזה
מתי מארגנים הפגנה ,מתי זה .אין חופש הפגנה
כאילו זה אויב.
בשטחים.
מה זאת אומרת אוספים מודיעין?
כל שבת [יש] מה שנקרא "קפ"ק שמאלנים" ,שלא
מבייש קפ"ק (קבוצת פקודות ,תדריך לפני יציאה לפעילות מבצעית) לשום מבצע אחר .שש
וחצי בבוקר כל שבת – אני בטוח שזה עד היום ככה – משטרה כחולה ,מג"ב ,מת"ק (מפקדת
תיאום וקישור ,הממשל הצבאי) ,הגדוד הרלוונטי ,חטיבה – כולם נפגשים בקפ"ק .מה עושים,
מקרים ותגובות ,ונערכים לזה כאילו זה אויב .הכלי המרכזי שאיתו התמודדנו עם זה ,זה הוצאת
צווי שטח צבאי סגור .המח"ט (מפקד החטיבה המרחבית יהודה) הוא הריבון ,ויש לו אישור
להוציא [צו] שטח צבאי סגור ולמנוע כל התקהלות .הרבה פעמים מותר להם (לפעילי השמאל)
להיות שם ,אין שום סיבה [למנוע מהם] ,זה שטח ( Cאזורים בגדה המערבית הנמצאים תחת
שליטה ישראלית ומותרים לכניסת ישראלים) .לאט לאט השתכללנו[ :פעילי השמאל] כבר היו
באים בכמה מקומות כל פעם ,ומפקד הגזרה היה חותם לפני על איזה עשרים צווים כל פעם,
והיינו מגיעים ושולפים את הצו הרלוונטי .ל[צו] שטח צבאי סגור חייבת להיות עילה ברורה
לסגירה ,אתה לא יכול לסגור את השטח ,פשוט לשלוח חתימה של המפקד הצבאי באזור.
[אבל] ככה היינו עושים את זה .היינו באים ,חותמים ,מכריזים "שטח צבאי סגור"  -ערבית,
עברית ,אנגלית – ותוך עשר דקות עוצרים את כולם ,כאשר ידוע מי הפעיל המרכזי .בדרך כלל
זה עזרא נאווי או נאסר נוואג'ה ,וישר הולכים עליהם כי הם אלה שמתפעלים [את ליווי הרועים],
וישר עוצרים [את הפעיל המרכזי] ,לא משנה איפה הוא יהיה ,וזורקים אותו איפשהו .בקיצור,
במקום להתעסק בטרור ,הם (החיילים) היו מתעסקים בפעילי שמאל .כל סופ"ש זה היה מתחיל
מחדש.
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14
לדכא את החשק של פעילי השמאל להגיע

דרגה :סגן · יחידה :המינהל האזרחי · מקום :מצפה יאיר

בשבת בבוקר יש אירועי חיכוך עם כל פעילי השמאל ,יש הפגנות בשבת בבוקר (העד מתייחס
לליווי חקלאים פלסטינים על ידי פעילי שמאל ישראלים ובינלאומיים)" .אוגדן שבת בבוקר" נועד
לעשות סדר לכוחות *.לפני שכוח מגיע מסבירים לו בעל פה ומראים לו את השטחים פיזית .אם
קורה ויש אירוע חיכוך [בין מתנחלים לבין חקלאים פלסטינים] ,אז יש לו את המפה שהוא יודע
למי מותר ולמי אסור [להיכנס לאזור המסומן].
היה ניסיון להניא את פעילי השמאל מלהגיע לגזרה?
כן .זה בא לידי ביטוי [בזה ש]כשיודעים איפה הרכבים שלהם נמצאים ,המשטרה פתאום עושה
חסמים .פתאום הייתי שומע שהמשטרה עוצרת מישהו שאין לו תעודת זהות .הבנתי שיש גם
צווי רידוד שמכסים את כל האזור**.
היתה רשימה שחורה של פעילים?
הכוחות היו מכירים את הפרובלמטים משני הצדדים .יודעים מי דמויות המפתח ויודעים איך
להתמודד באירוע הזה .הכוחות ידעו איך כל אחד נראה ומי פרובלמטי ,וידעו באירועי חיכוך
להפריד את הנצים.
לתושבי מצפה יאיר יש עותק של האוגדן?
נכון .גם החרמנו [להם] את אחד הספרים (האוגדנים) שראינו .להגיד לך שאחרי זה הם לא
קיבלו אותו? אני מניח שכן[ ,בצבא] לא רוצים להגיע לאירוע סטייל [מה שקרה במאחז] אש
קודש ,שבאים [מתנחלים] רעולי פנים ומתחילים להרביץ .להגיד לך שהמשטרה והצבא אחרי זה
ממצים את הדין עם אותם פורעים? לא נראה לי ,כי המציאות בשטח אומרת אחרת .אבל אולי
המטרה של הצבא היא לדכא את החשק של פעילי השמאל להגיע ,גם זה יכול להיות.
* "אוגדן שבת בבוקר" הוא קלסר המכיל מפות עם סימון האזורים בקרבת ההתנחלויות הישראליות באזור דרום הר
חברון הסגורים לכניסת התושבים הפלסטינים ו/או אזרחים ישראלים ,רישום הבעלות והסטטוס המשפטי של חלקות
הקרקע השונות ,וכן הנחיות לכוחות הצבא כיצד עליהם לפעול מול פעילי השמאל הישראלים והפלסטינים.

**

"צו רידוד" הוא צו החל על מקום או אזור מצומצם ומקנה למפקד בשטח את הסמכות לקבוע מי רשאי לעבור בו.
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15
אין ספק שעבדנו אצל המתנחלים
דרגה :סרן · תקופה2010 :

בימי שבת 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 צו שטח צבאי סגור .כל פעם לפני אירוע היינו עושים "קפ"ק (קבוצת
פקודות ,תדריך לפני יציאה לפעילות מבצעית) 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 [צו] שטח צבאי סגור.
זה לא ברמת מח"ט?
בדיוק ,רק המח"ט יכול להוציא .החתימה של
העפנו את כולם ,וברור שאת
המח"ט 'משתנה' באופן קבוע ,ואני זוכר שכל
המתנחלים – זה היה להעיף אותם
פעם המג"ד היה הולך לצד – לפעמים זה היה
בקריצת עין .אנחנו מכירים אותם והם
קצין אג"מ ,לפעמים זה היה אחד המ"פים – לוקח
וחותם את שם המח"ט על המסמך .רשום "חתימת
מכירים אותנו .היתה תחושה שאנחנו
מח"ט" ,והוא חותם.
עם המתנחלים נגד השמאלנים .היתה
המח"ט יודע על זה?
תחושה שאנחנו יחד עם המתנחלים
המח"ט יודע ,בוודאי .זה היה אישור כללי.
ושהשמאלנים באו לעשות בלאגן.
אתה מתאר מקרה חריג?
ממש לא.
למה לצבא זה מפריע? אם זה שטח של
פלסטינים ,לישראלים שמלווים את הרועים הפלסטינים 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 [לפני האירוע] הגיעו גם נציגים של המתנחלים.
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 .היתה תחושה שאנחנו עם המתנחלים נגד השמאלנים .היתה תחושה
שאנחנו יחד עם המתנחלים ושהשמאלנים באו לעשות בלאגן.
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אנחנו פה ואנחנו נחליט

דרגה :סגן · יחידה :עורב נח"ל · תקופה2012 :
[במשימות של] הפגנת נוכחות אתה מרגיש שאתה נקלע למשחקי אגו של "אנחנו פה ואנחנו
נחליט" ,אם זה ב[לעשות] דווקא ואם כשסתם זורקים רימון הלם באקראי באמצע הרחוב.
וכשאתה חייל בתוך פלוגה אתה נורא רוצה לזרוק רימון ולקחת חלק ו ...כשאתה בתוך הכיבוש
זה נראה לך סך הכול הגיוני ,כי אתה מסתכל על זה מנקודת מבט מאוד צרה.
למה זה נראה לך הגיוני?
כי לשם בעצם מכוונים אותך כל השירות שלך – להצליח במשימות .גם אומרים לך" ,יש פה את
היישובים (ההתנחלויות) ,צריך להגן עליהם ,האוכלוסיה [הפלסטינית] זה האויב ,צריך לשמור
על סדר ועל שליטה" .ואין מה לעשות[ ,הדרך] לשמור על סדר ושליטה זה בעזרת אגרסיביות
ואלימות .אין עוד דרך לעשות את זה על אוכלוסיה שלא מעוניינת בכלל בשליטה שלך.
בתור חייל ,ילד בן  ,19איך אתה מבין שזה הדברים שאתה צריך לעשות?
אני באתי מבית מהשמאל הציוני הקלאסי כאילו ,שיודע שמה שקורה בשטחים לא בסדר אבל
מתרץ את זה בכל מיני אקרובטיקות אינטלקטואליות כאלה של "אם אני אסרב פקודה אז כולם
יסרבו פקודה כשיפנו התנחלויות" .אז צריך בכל זאת היררכיה ,ואתה משכנע את עצמך שאתה
צריך להיות צנוע ולקבל פקודות.

17
שיידעו מי פה שולט

דרגה :סגן · יחידה :עורב נח"ל · תקופה2012 :
ב[אזור] חברון ,זה כאילו האווירה שם ...בגדול יש רצון ליצור הרתעה ולגרום [לפלסטינים]
להרגיש שאתה בעל הבית .זה מושג שחוזר המון – "מי בעל הבית" .שיידעו מי פה שולט .זה
מתבטא ,נגיד ,כשהיינו נוסעים למעצרים או לזימונים (חלוקת זימונים לחקירות שב"כ) באמצע
כפר ,אז כל הדרך [לשם] היינו שקטים ,וכל הדרך חזרה פשוט פתחו לנו את הדלת של הזאב
(רכב ממוגן לניוד חיילים) – כיניתי את זה "מבצע חזיז ורעם" – פשוט זורקים רימוני הלם
באקראי ברחובות בדרך החוצה מהכפר כדי שיידעו שהצבא היה שם.
את הנוהל הזה אתם מקבלים כהנחיה ממישהו ,שזה מה שצריך לעשות?
זה היה מהמ"פ .ממש הנחיה ברורה :לזרוק [רימוני הלם] לתוך הרחוב עד שאנחנו יוצאים
מהכפר .אני לא יודע להסביר את זה.
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הוא הסביר את זה ככה? שיידעו מי בעל הבית?
כן ,ממש .מילים מאוד פשוטות .זה תמיד גם אותו דבר :שיידעו מי בעל הבית ,שיידעו מי שולט
פה ,שיידעו שאנחנו כאן וישמעו אותנו ,ויידעו שהצבא פה .כאילו ברעיון של למנוע ממי שרוצה
לבצע פיגוע ליזום משהו ,כי הוא יודע שהצבא הוא נוכחות בגזרה.

18
זה לא הוגן להעיר אותם באמצע הלילה ,מצד שני הם לא טלית שכולה תכלת
דרגה :סמ"ר · יחידה :עורב נח"ל · תקופה2012 :

היו ימים שהם (הפלסטינים) קצת איבדו את זה בתרקומיא ואידנא .היינו תופסים הרבה דברים
חשודים במחסומים ,היו זורקים עלינו אבנים בלי סוף ,ו[המפקדים] רצו להשליט נוכחות .אז היו
[עושים] "הפגנות נוכחות" באידנא ותרקומיא – נכנסים באמצע הלילה וזורקים מלא רימוני הלם.
[אתה] נכנס באמצע הלילה להפגין נוכחות ,זורק רימוני הלם ,עושה בומים קצת ,קצת אזעקות
של מכוניות מצפצפות .פותח את החלון ,זורק קצת מאחורי האוטו ,זורק על הכביש ,נוסע .זהו,
אף אחד לא מת.
כמה זמן לוקח סיבוב כזה?
חצי שעה .נכנסים ,יוצאים .רכב אחד – סיור ,חפ"ק (חוליית פיקוד קדמית) ,לפעמים שניהם
ביחד .זה גם לא היה [רק] למטרה הזאת בדרך כלל .אתה יודע מה זה זימונים? זה טרום מעצר.
אתה נותן לו (לפלסטיני) מכתב" ,אתה בא מוחמד ,קח! בוא לחקירה אצל הקפטן של השב"כ".
זימונים זה גם צ'יק צ'ק .בא ,נותן את המכתב ,יוצאים .בדרך החוצה [זורקים] קצת רימוני הלם.
לא נראה לי שמישהו נפגע מזה יותר מדי .זה לא הוגן להעיר אותם באמצע הלילה ,מצד שני הם
לא טלית שכולה תכלת .לא כולם לפחות.

19
כל מטרתנו היא להפגין נוכחות בשטח

דרגה :רס"ל · יחידה :שריון  ,8גדוד ( 455מילואים) · תקופה2013 :
כשהיינו ב[קו] סוסיא המשימות שלנו התחלקו בעיקר בלהחזיק את המוצב ,להחזיק סיור,
להחזיק חפ"ק [חוליית פיקוד קדמית] ,כיתת כוננות ,לשמור בחטיבה [המרחבית] ולהחזיק
פילבוקס (מוצב בטון קטן בצורת גליל המשמש לשמירה ותצפית) ליד כרמל .כל מטרתנו היא
24

להפגין נוכחות בשטח .המושג הזה" ,להפגין נוכחות בשטח" ,הוא חוזר על עצמו שוב ושוב
ושוב .מה סיור עושה? מסתובב .אין הרבה לאן להסתובב ,אז אתה מסתובב קצת בהתנחלויות
הגדולות ,סוסיא וכרמל ,ואתה מסתובב במאחזים כמו אביגיל .מאחז זה בין  10ל 15-קרוואנים,
לרוב מסודרים במעגל ,עם איזושהי עמדת שמירה באמצע .אין להם שום גדר ששומרת עליהם.
אני כמעט מעריץ את האומץ שלהם לשבת על ההר באמצע השטחים .וסיור הולך ,יושב שם,
שותה קפה וממשיך למקום הבא .המטרה שלך היא בסופו של דבר להפגין נוכחות בשטח.
בין לבין יש תצפיות שמאתרות לך אנשים [פלסטינים] שבטעות החליטו לעצור איפשהו .לרוב
זה זוגות רומנטיים או אנשים שנתקעים עם האוטו .ואז אתה עוצר אותו ,לוקח ממנו תעודה,
מבלבל לו קצת את השכל ,שואל אותו שאלות מיותרות .זאת אוכלוסיה די כנועה ,לא עושה
באמת בעיות .זה תלוי גם במפקד .יש כאלה שהם בסדר ,לוקחים תעודה ,שלום שלום וביי ,ויש
כאלה שעכשיו הם מתחילים חגיגות .בשביל שלא תעביר את הזמן מפק"ל קפה לפק"ל קפה,
עושים לך [פעולות] יזומות" ,תקים כל שעתיים-שלוש מחסום ,סתם איפשהו ,ותעצור אותם,
תפגין נוכחות" .חוזרים למושג של "להפגין נוכחות" .למשל ,פעם אחת הייתי עם איזשהו מפקד,
התיישבנו על ציר תנועה יחסית ראשי ,התחלנו לעצור רכבים ,ליצור פקק תנועה בשש בערב
כשכולם חוזרים מהעבודה[ .אומרים ל]כל אחד" :תרד מהאוטו ,שים את המפתחות על הגג,
תרים את החולצה ,תסתובב ,תרים את השוליים של המכנסיים ,תוציא את הדברים מהאוטו".
התחיל לשגע אנשים .וילדים קטנים שבוכים ,כל הגועל נפש של להתעסק עם אוכלוסיה .והכול
בשביל להפגין נוכחות.

20
להגביר את ההרתעה כלפי הפלסטינים

דרגה :סמ"ר · יחידה :נח"ל  · 931תקופה2013 :

מה המטרה של הפילבוקסים (מוצבי בטון קטנים בצורת גליל המשמשים לשמירה ותצפית)?
אבטחה של הצירים כנגד מיידי אבנים או כל פעילות פח"עית (פעילות חבלנית עוינת) והשריית
ביטחון מצד אחד לנוסעים הישראלים שנוסעים בכבישים האלה ,ומצד שני להגביר את
ההרתעה כלפי הפלסטינים.
שאת זה איך עושים?
אתה צריך לעשות פעילויות יזומות מתוך הפילבוקס בזמנים רנדומליים ,שזה בדרך כלל כולל
כמובן מחסום בכביש .כל הפילבוקסים נמצאים על צירים.
מה בעצם המטרה של הצ'ק פוסטים (מחסומי פתע) האלה?
להרתיע .לגרום לאוכלוסיה [הפלסטינית] להרגיש שיש מישהו שבודק אותם ,ואי אפשר בעצם
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לנוע בחופשיות או להעביר דברים בחופשיות בלי
הבדיקה של התעודת זהות היא חלק
שאתה תדע שיש סיכוי שתותקל ,שיבדקו אותך
בדרך.
מהמסר שבעצם מועבר לאוכלוסיה
איך אתה יודע שזאת המטרה?
שהם לא חופשיים לחלוטין .זאת
כי בודדים המקרים שבהם אומרים לך" ,אני צריך
אומרת ,שיש מישהו שמפקח.
את הרכב הזה"" ,אני צריך את הבנאדם הזה" ,או
"תמצאו [אנשים] בגילאים כאלה" .בגדול אומרים
לך" ,תעשה צ'ק פוסט בשעה רנדומלית ,תבדוק
את הרכבים בצורה רנדומלית" .אין דרכי ביצוע ספציפיות שבהן אומרים" ,תעשה כך וכך לכך
וכך".
מה יכול להיות הטווח [של הבדיקה]?
זה מלהסתכל על תעודת הזהות ולהגיד לו יום טוב ,ועד להזיז את המכונית הצידה ולהוציא את
כל היושבים ו"להפשיט" את המכונית.
כשאתה מסתכל למישהו על התעודת זהות ,מה אתה לומד מזה?
כלום ,זה הכול הצגה .אין לך שום דבר [לבדוק] .הבדיקה של התעודת זהות היא חלק מהמסר
שבעצם מועבר לאוכלוסיה שהם לא חופשיים לחלוטין .זאת אומרת ,שיש מישהו שמפקח.
וכשאתה אומר "להפשיט את הרכב לחלוטין" ,למה אתה מתכוון?
[לחפש] מתחת לכיסאות ,להוציא את השטיחים ,להרים את המכסה שמכסה את הגלגל
מאחורה בבגאז'.
מה גורם לך ברכב אחד לבדוק את התעודת זהות וברכב אחר ממש לעשות חיפוש יסודי?
זה שילוב של רנדומליות ומי עומד מולך .זאת אומרת ,בנאדם מבוגר – כנראה ש ...מן הסתם
תלוי בחייל ותלוי במפקד ,אבל איכשהו ייקלו איתו .ולחבר'ה צעירים מן הסתם יבדקו יותר את
הרכב .אבל זה רנדומלי.
לכמה זמן אתה צריך לפתוח את הצ'ק פוסט? יש איזו הגדרה?
גם זה היה צריך להיות רנדומלי ,שלא יהיה שום סדר בפעולה שלך ,גם בזמנים וגם באורכים.
שיקול של הפגיעה באוכלוסיה האזרחית הפלסטינית זה עניין שנלקח בחשבון?
לא זכור לי שמתייחסים לדברים האלה.
בלילה אתה גם כן עושה צ'ק פוסטים?
כן .זה חלק מהעניין.
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נקמה קולקטיבית כלפי הפלסטינים

דרגה :סמ"ר · יחידה :שריון  · 188מקום :תרקומיא · תקופה2014 :
[במבצע] "שובו אחים" (מבצע צבאי שהחל ביוני  2014בגדה המערבית בעקבות חטיפתם
ורציחתם של גיל-עד שער ,נפתלי פרנקל ואיל יפרח בגוש עציון) ,פעם אחת מקפיצים אותנו ,לא
ברור למה .מתחילה שמועה בוואטסאפ שמצאו את הגופות של הנערים .התחיל כבר להחשיך
ושמו אותנו במתג ( 83אחד המחסומים בגזרת תרקומיא) ואמרו לנו לחסום [את המעבר] ,שום
דבר לא נכנס .אני חוסם את המעבר למחצבה ,שבעצם יש סיבה לפלסטינים לעבור שם בתור
קיצור דרך .בדיעבד זה היה נראה לי כמו נקמה קולקטיבית כלפי הפלסטינים .באיזשהו שלב
[מגיעה] קבוצה של הולכי רגל ומבקשים שנעביר אותם .אנחנו אומרים שאי אפשר .זה היה
בתקופה של הרמדאן והם אומרים לנו שהם רוצים לאכול ,לא אכלו כל היום .לא נתנו להם
לעבור .אחר כך העבירו אותנו לתוך אחד הכפרים ,לדעתי זה היה תרקומיא .היינו כבר ממש
בפאתי הכפר וחסמנו את הכניסה והיציאה ,לא אפשרנו לא להולכי רגל ולא למכוניות לעבור.
באיזשהו שלב הגיע שופל ,שם שתי בטונדות שחסמו את הכביש .עכשיו הולכי רגל כן יכלו
לעבור שם ,אבל מכוניות עדיין לא יכולות בזכות הבטונדות .אין לי מושג למה עשינו את זה,
כאילו ,מה היתה המטרה ,ואני לא יודע גם כמה זמן הבטונדות האלה עמדו שם .לדעתי כמה
ימים.
איך הפלסטינים קיבלו את זה? זאת אומרת ,שהם באים רעבים הביתה ואתם חוסמים אותם?
מתווכחים ,אבל לא יותר מדי .כי מה ,אז כן נסכים להם? בסופו של דבר אנחנו עם הרובים .אין
פה מקום לשאלה .הם יודעים טוב מאוד שאם הם ינסו להיכנס אנחנו נרדוף אחריהם ואנחנו
נתפוס אותם.

22
זו היתה נקמה

דרגה :סרן · תקופה2010 :
היה פיגוע בגזרה שלנו ,נפצעו כמה שוטרים באזור בית חגי .וזה הכניס את הגזרה הרדומה
לטלטלה .כמה שעות אחרי שזה קרה התרוצצנו כמו נמלים בכפרים ,להראות נוכחות .היתה
תחושה של היסטריה ורצון של המח"ט ושל המג"ד שכל הכוחות יצאו לשטח ,לפני שעושים
חישוב מה צריך לעשות .קיבלנו את הכפרים הקרובים לאירוע .כולם נכנסים לתוך הכפרים
בלי תוכנית ,בלי כלום ,ובתור התחלה עומדים בצמתים מרכזיים בכפרים .זו היתה הנחיה של
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הסמג"ד .הרעיון זה לעצור את מי שעשה את
כולם נכנסים לתוך הכפרים בלי תוכנית,
הפיגוע ,אבל הרעיון האמיתי שעומד מאחורי זה
[הוא] "אנחנו מאוד כועסים ותראו שאנחנו פה".
בלי כלום ,ובתור התחלה עומדים
נכנסים ,היה מותר כביכול הכול .מותר לך להיכנס
בצמתים מרכזיים בכפרים .זו היתה
באמצע היום ,אתה נכנס לתוך בית על דעת עצמך,
הנחיה של הסמג"ד .הרעיון זה לעצור
עושה בו מיפוי (הכנת תרשים של מבנה הבית
את מי שעשה את הפיגוע ,אבל הרעיון
ורישום פרטי הדיירים) ויוצא החוצה.
האמיתי שעומד מאחורי זה הוא
נכנסים עם תחמושת ,ירי באוויר?
ברור שנכנסים עם תחמושת ,גם הלמים (רימוני
"אנחנו מאוד כועסים ותראו שאנחנו
הלם) .לא ירינו חי אבל [היינו עם] כדור בקנה.
פה".
אתה נכנס לתוך דאהרייה ,לתוך יטא (עיירות
פלסטיניות בדרום הר חברון) כדי להראות ש"אמנם
פצעתם לנו שוטרים ,אבל אנחנו לא מפחדים".
תמיד אתה צריך להראות שאתה נוכח ,שאתה מלך הגזרה .באותו לילה לא היה טיפת מודיעין,
וזה שיגע את כולם .העקבות של המפגעים הגיעו לאזור דאהרייה או דורא .לא היה מודיעין ,זה
היה עקבות שמובילות לכפר של  9000-7000איש .בסופו של דבר תפסו את המחבל שעשה
את זה ,הוא בכלל לא היה משם .באותו הלילה אמרו לנו להתכונן למבצע .היינו צריכים לעשות
בכפר שישבנו עליו בלאגן" .לעשות בלאגן" לא כלל רק לנסוע ולעשות רעש ,אלא היה צריך לבחור
כמה בתים ל"אלמנות" ('אלמנת קש' היא עמדה צבאית זמנית המוקמת בתוך בית פלסטיני לשם
ביצוע מארב או תצפית) ובתים למיפויים .זו היתה נקמה .מבחינה מבצעית זה היה הדבר הכי
מטומטם ששמעתי בחיים שלי .היו כמה רכבים [צבאיים] שנסעו ועשו רעש ,היו תצפיות מסביב,
היו כמה בתים שהשתלטנו עליהם .נכנסנו בלילה לאנשים הביתה ,הוצאנו אותם מהבית ,מיפינו.
כשאתה מוציא אותם מהבית אתה רושם כמה חדרים יש ,והמתשאל הקרבי שואל אותו (את אב
המשפחה) גם כמה אנשים [גרים בבית] ,איזו משפחה ,מי גר פה .מי שהיו לו מצלמות היה צריך
לצלם את הבית ,אבל היו מעט מאוד מצלמות .בסוף המבצע ריכזנו את הכול .החטמ"ר (החטיבה
המרחבית) לא רצה לקבל את זה ,לא עניין אותו המיפויים שכביכול עשינו .זרקו את זה.
חזרתם לכפרים האלה בשבועות אחר כך?
חזרנו באותו אופי .זה פחת ,אבל כל יום זה היה ,ואף פעם לא קיבלנו מודיעין .בתוך הכפר
בלילה אף פעם לא היתה התנגדות .כשהיינו [נכנסים] ביום זרקו עלינו דברים ,אבל [בלילה]
לא היתה התנגדות מהכפר אף פעם ,הם קיבלו את זה .כמו שאנחנו אדישים לגבי האנושיות
שלהם ,גם הם היו אדישים לגבי האנושיות של עצמם .לא מתייחסים אליהם כבני אדם ,פשוט
לא מתייחסים אליהם כבני אדם.
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23
היה פיגוע ועכשיו It is payback time

דרגה :סמ"ר · יחידה :נח"ל  · 932תקופה2014 :

תתאר סריקה שעשיתם מהפריקה מהזאב (רכב ממוגן לניוד חיילים) בכניסה לבית עד החזרה
לזאב.
אתה יוצא מהזאב ,אתה מתחלק לקבוצות נניח ,יש כלב שהולך איתך ,אתה נכנס [לבית] .סריקת
אמל"ח (אמצעי לחימה) זה לרוב עם כלבים[ .אבל] "סריקת אמל"ח" זה שם נורא כללי .אם בא
לך להיכנס לכפר ולהפוך אותו – תגיד שאתה מחפש אמל"ח ,מה אכפת לך? אתה נכנס לבתים,
פותח ארונות ,מוציא זה.
מה עושים עם המשפחה?
"בואו שבו בסלון" .ואז אתה בא והופך קצת ארונות ,מתחת למיטות ,פותח קופסאות ,מחפש אמל"ח.
יש אחד מבני המשפחה שמצטרף לסריקות?
לא.
כמה עמוק אתה סורק?
לא מאוד עמוק .אתה בעיקר פותח ארונות ,מוציא כזה דברים ,פותח קופסאות ,פותח מגירות,
ככה .ממש [כמו ש]אם היית עכשיו מחפש אמל"ח בחדר שלי – איפה שהיית מחפש .פותח לי
את הארון ,מרים את המיטה ,פותח את כל המגירות ,ככה.
מישהו הכשיר אותך פעם לחפש אמל"ח או לעשות חיפוש בבית? אתה עושה את זה מתוך
מה שנראה לך הגיוני ,נכון?
נכון.
פשוט אתה עושה את זה מההבנה שלך?
כן .זהו ,יצאת מהבית ,תודה ,שלום .כל הסדינים
שלהם על הרצפה עכשיו ,ועוברים הלאה לבית
"סריקת אמל"ח" זה שם נורא כללי .אם
הבא .ככה.
בא לך להיכנס לכפר ולהפוך אותו –
בכמה בתים אתה עובר במבצע סריקות כזה?
תגיד שאתה מחפש אמל"ח ,מה אכפת
יש סריקות ממש עמוקות שאתה ממש יכול לעבור
חמישה ,שישה ,שבעה בתים .היה פיגוע בפסח
לך?
של השוטר מזרחי (פיגוע בו נרצח סנ"צ ברוך
מזרחי בסמוך לכפר אידנא) ,זה היה בגזרה שלנו.
ואז או-הו ,איך שהיה פיגוע – סריקות אמל"ח בכל
הכפרים.
בבני נעים ,בית כאחיל ,אלה?
כן .ואז אתה נכנס לכמה שעות טובות" ,היה פיגוע – אנחנו הולכים להפוך לכם את הבתים" .אף
אחד לא מצפה למצוא פיסת אמל"ח באיזה בית בבני נעים.
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למה אתה אומר את זה?
כי זה ככה .כאילו ,זה נקמה כלשהי הרי .זה כאילו" ,אתם עשיתם פיגוע ,עכשיו אתם הולכים
לשלם על זה" .Simple as that .הולכים להיות מעצרים ,הולכות להיות סריקות.
למה אתה אומר את זה?
כי אני פשוט בתור חייל בשטח ...אתה מבין שהמון דברים שאתה עושה – אין להם רציונאל.
כאילו ,אף אחד לא מצפה למצוא פאקינג אמל"ח בבית הזה או בבית הזה .והסיכוי שתמצא
אקדח או לא יודע – מה אפשר למצוא? מזוודת מזומנים עם רימוני יד באיזה מזווה של איזה
אישה פלסטינאית? – הוא מאוד מאוד קטן .ואתה צריך עכשיו להפוך כפר שלם בשביל זה
במשך שעות? לא .למה אתה עושה את זה? אתה עושה את זה בגלל שהיה פיגוע ועכשיו It is
.payback time
אז נגיד מבחינת ההתנהלות ,איך באה לידי ביטוי הנקמה הזאת?
פשוט מסתובבים בית-בית ,הופכים אותו.
הופכים אותו יותר באגרסיביות מאשר היו הופכים בדרך כלל?
לא .ההפיכה היא תמיד אותה הפיכה.
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אם מעצבנים אותך אז מחפשים קצת יותר קשוח

דרגה :סמ"ר · יחידה :עורב נח"ל · תקופה2014 :

ב"שובו אחים" (מבצע צבאי שהחל ביוני  2014בגדה המערבית בעקבות חטיפתם ורציחתם
של גיל-עד שער ,נפתלי פרנקל ואיל יפרח בגוש עציון) ירדתם מהאוטובוסים וממש עברתם
בית-בית ,מאות חיילים?
כן ,אוטובוסים ממוגנים ,אבל אוטובוסים בתוך הכפר .היו שם חטיבות .זה היה בבית כאחיל וכל
הדברים (הכפרים) האלה .כל יום זה היה בכפר אחר לעשות את זה (את הסריקות בבתים).
תחשוב שהיו מספיק חיילים בשביל לסרוק כפר בכמה שעות בבוקר.
אתה אומר "עוברים בית-בית" .אשכרה עוברים בית-בית ,או כמטאפורה?
יש סטריפים ,אתה רואה את זה קורה משמאלך ומימינך כפול עשר ,לא יודע כמה .מגיעים,
כורזים[ ,דיירי הבית] יוצאים החוצה .אנחנו היינו רעולי פנים ועם כל הציוד ,מפרידים נשים
וגברים ,מבקשים אחד [שיצטרף לסריקה בבית] ,שואלים אם משהו נעול .אם כן ,מישהו (אחד
הדיירים) מוביל אותך והוא פותח את הדלתות עם נשק מכוון מאחוריו .שניים בחוץ שומרים על
הנשים ,מכוונים על הנשים נשקים ,וזהו.
עוברים ככה בית-בית?
כן .ביום היה לנו סטריפ של לא יודע מה 25 ,בתים .פשוט תכפיל את זה בכמה ,ואתה גומר כפר
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בכמה שעות.
מה אתם מחפשים?
לא אומרים אם זה ילדים מתים (החטופים) או אם
זה נשקים.
מצאתם נשק איפשהו?
אנחנו מצאנו שני אקדחים וזהו.
איך נראה חיפוש כזה?
אתה נכנס פנימה ,מסתכל ,בודק .יש בור – אתה
רוצה שיפתחו לך ,אתה מאיר עם פנס וזה .ואם
מעצבנים אותך אז מחפשים קצת יותר קשוח.
מה מעצבן אותך?
לא אותי .אם עיצבנו את הקצין או את הסמל בזה
שהקשו עליהם כשיצאו ,או הטרידו אותם בשאלות ,או מישהו צעק או לא יודע מה ,בקיצור לא
באו להם בטוב ,אז אתה פחות נזהר בסיבוב של הווסט שלך ליד משהו .אם הקת שלך בטעות
מפילה משהו – זה לא נורא .אבל זה נע על הרגישות הזאת [שבין] סתם להיכנס ולעבור בתוך
בית חדר-חדר אחרי שהפרדת את האנשים בחוץ ,לבין ממש לנבור.
התרגולת הזאת – זה יום אחד שעשיתם את זה ,או במשך תקופה?
זה היה שלושה-ארבעה ימים .ואתה רואה גל חיילים ,במאות ,שעוברים ועושים את מה שאנחנו
עושים .זה השלושה-ארבעה ימים הראשונים [של המבצע].

אם עצבנו את הקצין או את הסמל בזה
שהקשו עליהם כשיצאו ,או הטרידו
אותם בשאלות ,או מישהו צעק או לא
יודע מה ,בקיצור לא באו להם בטוב,
אז אתה פחות נזהר בסיבוב של הווסט
שלך ליד משהו .אם הקת שלך בטעות
מפילה משהו – זה לא נורא.

25
השתרשה תחושה אמיתית שאלה לא בני אדם

דרגה :סרן · מקום :א-רמאדין · תקופה2010 :

היינו בדרום הר חברון .הגיע אלינו מ"פ מסלול (מפקד של פלוגת לוחמים בהכשרה) לעשות
סוף שבוע בגזרה .הוא רצה ,בהוראת המג"ד ,לאמן את החיילים שלו .בשטחי  Aו( B-שטחים
תחת ניהול חלקי או מלא של הרשות הפלסטינית) ,אם אתה רוצה להיכנס לבית ולעצור מישהו
– אתה צריך אישור של החטמ"ר (החטיבה המרחבית) .בשטחי ( Cאזורים בגדה המערבית
הנמצאים תחת שליטה אזרחית וביטחונית ישראלית) לא היינו צריכים לבקש אישור מאף אחד.
אתם מחליטים ברמת הגדוד?
כן .מ"פ מגיע לגזרה ומבקש שניתן לו בתים לעשות מעצרים .נתנו לו ברמאדין לעצור בכמה
בתים .בהתחלה היעד היה שיעצרו מישהו ,שניכנס לבתים שיש עליהם טיפת מודיעין[ .אז]
ישבו עם תצפיתנית שהסתכלה על בתים ברמאדין .שאלו אותה איזה בית חשוד ,היא הצביעה
31

על כמה בתים וסיפרה על התנהלות חשודה.
זה היה פשוט תרגול ,עד רמת
"התנהלות חשודה" זה שיש פה מישהו שיוצא
לעבודה מאוד מוקדם .פלסטינים קמים מוקדם
האזיקונים .בזאב נגמר התרגיל
לתפילה ראשונה ,בסביבות ארבע וחצי .הוא (תושב
ומחזירים אותם .השתרשה תחושה
הבית) – בשלוש בבוקר מתעורר .זה אומר שהוא
אמיתית שאלה לא בני אדם .ברור
עובד רחוק והוא צריך להגיע בזמן .או "התנהלות
שאנחנו יכולים לעצור אותם ,אבל
חשודה" – יש פה ילד שתמיד נמצא על הגג כי
אנחנו גם הומאניים אז נשחרר אותם
משעמם לו .גם למ"פ וגם לנו היה ברור שאין פה
כלום .הוא נכנס ,ביצע מעצר .המעצר נגמר בלהוציא
בדרך.
את כולם מהבית ,לתחקר אותם ,להעלות אותם
לזאב (רכב ממוגן לניוד חיילים) ואז לשחרר אותם.
את כל המשפחה?
כל הגברים .הנשים והילדים היו בחוץ .זה היה פשוט תרגול ,עד רמת האזיקונים .בזאב נגמר
התרגיל ומחזירים אותם .השתרשה תחושה אמיתית שאלה לא בני אדם .ברור שאנחנו יכולים
לעצור אותם[ ,אבל] אנחנו גם הומאניים אז נשחרר אותם בדרך .אלה היו החבר'ה (החיילים)
הכי טובים[ ,אבל] צבא לא נועד להתמודד עם מצבים של אפור ,ומצב הביניים הזה יצר ריקבון
מוסרי ומבצעי.
גם אתה הגעת לנקודה שאתה מפסיק לראות אותם כבני אדם?
חד משמעית כן .בתור קצין פלסטינים לא עניינו אותי.

26
הכפר היה הפוך

יחידה :פלס"ר נח"ל · מקום :ג'ינבה · תקופה2012 :

יצא לנו לפשוט על ג'ינבה .אני ממש זוכר כי זו היתה הכוויה הראשונה שלי .הגעתי ,ובום –
השטחים הכו בי במלוא העוצמה .ג'ינבה זה כפר ששוכן ליד הבא"ח (בסיס אימון חטיבתי של
חטיבת הנח"ל בתל ערד) .כל הטירונות והאימון המתקדם רק מלמדים אותך לא לאבד ציוד
כי בדואים גונבים אותו .ואז אתה מגיע לשם ומגלה שהבדואים האלה חיים בג'ינבה ,והם אלה
שלקחו לי את המיטות ,והם אלה שבגללם סגרתי שבת ,והם אלה שבגללם האזנתי (שמרתי)
כל היום על הבסיס שלי (תושבי הכפר ג'ינבה אינם בדואים אלא פלאחים פלסטינים) .ואז נוסף
לך המידע המודיעיני שיש שם מפקדה להעברת שב"חים (שוהים בלתי חוקיים) .השמועה
היתה ששנים מנסים להשיג אישור ,וסוף סוף יש אישור לפשוט על ג'ינבה .זו היתה מתנה
משמיים שהגיעה ,ויש לזה שם של לונה פארק" :אתה בא לג'ינבה"? "אתה יוצא לג'ינבה?" .זה
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היה משהו המוני ,שני מסוקים וארבעה זאבים
(רכבים ממוגנים לניוד חיילים) ,אחד מכל כיוון.
החליטו שהפעם לא נותנים להם לברוח ,מפתיעים
אותם מכל הכיוונים .ואני יודע בוודאות שההוראה
בנוהל קרב היתה :אנחנו הולכים להפוך שם
כל אבן כדי למצוא [ציוד גנוב] .היה מידע על
משקפות ,על אמר"לים (אמצעים לראיית לילה),
על הרבה ציוד .הגיעו ,צוות אחד ירד מהאוויר
במסוק ,שאר הצוותים הגיעו ברכבים ,איגפו את
כל העניין[ ,זרקו] רימוני עשן כדי ליצור קצת
המולה ,ומשם התחילו להיכנס לכל המערות
(תושבי ג'ינבה ,בדומה לתושבי כפרים אחרים
באזור שטח אש  ,918הם שוכני מערות המשתמשים במערות הטבעיות באזור ובמערות
שחצבו בעצמם לצרכי מגורים וכדירי צאן).
לכל המערות?
כן .זה היה בצום הרמדאן .התפרסמה בעיתון תמונה של סיר מאוד גדול מפח עם אוכל שפוך
על הרצפה .כל הרצפה מלאה מרק ירקות ,כל המערה מוצפת בשכבה של אוכל ,שני זקנים
שעומדים בהלם ,וברקע המון בגדים הפוכים .הפכו מקררים ,הפכו סירים ,הפכו הכול .בפינת
עישון של הפלוגה הנגביסט סיפר שהם פתחו את הבית ,נכנסו[ ,הוא אמר] "הרגשתי שהנגב
נתקע במשהו ,לא הבנתי מה זה ,נתתי משיכה ,פתאום נשפך לי סיר ענק עם מלא אוכל .באמת
לא התכוונתי לעשות מזה כזה רעש ,תראה מה עשו מזה בתקשורת .כולה הנגב נתקע ,נתתי
משיכה קטנה והתהפכו הכיריים .לא התכוונתי בכלל" .הפכו שם הכול .הפכו את הארונות ,הפכו
כמה שיותר .הלוחמים נורא התאכזבו מזה שלא היה אישור להיכנס – היה שם בית ספר ומסגד
– אליהם לא היה אישור להיכנס .מצאו בסופו של דבר אמר"ל ומשקפת מפקד ועוד מוטות
של אוהלים ,אוהלי סיירים .ההנחה היתה שהם החביאו את כל הציוד מהר מהר במסגד ובבית
הספר .את המפקדה הגדולה שניסו למצוא להברחת שב"חים לא מצאו ,אבל הכפר היה הפוך.
זה היה לפנות בוקר?
לא ,לא ,זה היה אחר הצהריים 12:00-11:00 .יצאו ,וחזרו ב ,17:00-16:00-זה לא היה ארוך.
הלוחמים נורא התלוננו שהפקודה היתה להפוך כל אבן ,ולא אפשרו להם[ .היה] חייל שהרים
את היד בסוף הסיכום ואמר :הפקודה היתה להפוך כל אבן וקיפלתם אותנו תוך דקה.
איך הפיקוד הגיב לתגובות בעיתונות?
היה שיחה עם המג"ד .רוב הנאום היה "טוב מאוד ,כל הכבוד" ,אבל הוא [גם] אמר :יש כמה
עיתונים בימים האחרונים שלא ממש אוהבים אתכם .אבל אל דאגה ,אף אחד לא באמת קורא
אותם.
עיתון הארץ?
כן.

זה היה בצום הרמדאן .התפרסמה
בעיתון תמונה של סיר מאוד גדול מפח
עם אוכל שפוך על הרצפה .כל הרצפה
מלאה מרק ירקות ,כל המערה מוצפת
בשכבה של אוכל ,שני זקנים שעומדים
בהלם ,וברקע המון בגדים הפוכים.
הפכו מקררים ,הפכו סירים ,הפכו הכול.
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"בית הרופא"

דרגה :סגן · יחידה :המינהל האזרחי · מקום :בני נעים
מעל בני נעים יש בית שצופה על ציר  .60ציר  60זה הכביש שמוביל מירושלים לאזור חברון ,ו[יש]
ממש בית ששולט על כל הגזרה ,בית רציני שגר בו רופא .היינו קוראים לו "בית הרופא" .זה בית
שהיינו משתלטים עליו – קשה לי להגיד מספרים – אישית עשיתי בבית הזה 'אלמנת קש' (עמדה
צבאית זמנית המוקמת בתוך בית פלסטיני לשם ביצוע מארב או תצפית) לפחות ארבע פעמים,
ברמה שאני מכיר את בני הבית .באחת הפעמים ,הוא (בעל הבית הפלסטיני) – פשוט נשבר לו.
הבנאדם קנה בית ,בנה בית ,השקיע בו את מיטב כספו שהרוויח ביושר ,כי הוא הרופא של בני
נעים או משהו כזה ,והצבא מגיע אליו ואנחנו פשוט
ממררים לו את החיים .הוא לא יודע באיזה לילה
אנחנו נגיע ,לפי איזו החלטה של מח"ט שבאותו יום
הבנאדם קנה בית ,בנה בית ,השקיע
צריך לעשות תצפית על ציר  .60וכל פעם אנחנו
בו את מיטב כספו שהרוויח ביושר,
מגיעים ו[עושים] אלמנת קש .נכנסים ,קוראים לו את
כי הוא הרופא של בני נעים או משהו
הזכויות שלו ,מעירים את כל בני הבית ,מעבירים
[אותם לאחד החדרים] .פעם אחת [הרופא] אמר
כזה ,והצבא מגיע אליו ואנחנו פשוט
לא .הוא נעמד" :אתם לא נכנסים" .עומד ככה מול
ממררים לו את החיים .הוא לא יודע
כיתה של חיילים" :אתם לא נכנסים" .חיילים הגיעו,
באיזה לילה אנחנו נגיע ,לפי איזו
[התחילו] צעקות ,באו לעצור אותו .בסופו של דבר
החלטה של מח"ט שבאותו יום צריך
הוא בסערת רגשות" ,תעופו מכאן ,עזבו אותי".
לעשות תצפית על ציר .60
ובסופו של דבר הסבירו לו" ,יעצרו אותך" .הוא
הבין שהמצב חרא והוא נתן [לחיילים להיכנס].
ועוד פעם .ואני לא אופתע אם זה עד היום קורה.
עכשיו ,נעשים פה שני דברים :מהבחינה האזרחית וההומניטרית – אין לי בכלל מה להתחיל
ולספר עד כמה זה גרוע ועד כמה אנחנו ממררים חיים של משפחה [של] רופא של כפר .וברמה
הצבאית – מה הבעיה למלכד את הבית הזה? מה הבעיה שפעם אחת הוא יחכה לנו עם רובה כי
הוא מתוסכל? ואין לו שום פחד .זה בכלל משהו שאתה רואה הרבה פעמים :לאנשים אין ייראה
מהצבא ,אין פחד .יודעים בדיוק מי זה החיילים ,רואים מה עושים בשמירות .אותו דבר זה אצלו.
הם איבדו את המורא ,את הדברים האלה שאם כבר אנחנו עושים כיבוש ושליטה צבאית – זה
הדבר הכי גרוע שיש.
בהערכה גסה ,בכמה "אלמנות" כאלה יצא לך להשתתף בשנתיים?
עשרות.
יצא לך להיות באותו בית כמה פעמים?
מלא .בית הרופא זו דוגמה .יש בתים שהם כבר לא מתלוננים.
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28
"מעצרי במבה"

דרגה :סמ"ר · יחידה :גדוד נחשון · תקופה2010 :
היינו עושים מעצרים ,בעיקר "מעצרי במבה" ,מעצרים של כל מיני אנשים לא חשובים .אומרים
לך [מה] הרמת סיכון ,אומרים לך אם אתה מחפש נשק .אז אם לא [אומרים] לחפש נשק ולא
מלחיצים אותך על המעצר ולא עושים אלף חזרות אלא רק רגיל...
אז זה על הדרך.
כן .העצורים שהיו באים למוצב [אחרי המעצר] ,יש מצב מצוין שהם מקבלים מלא מלא כאפות,
תלוי מי שומר עליהם .אני זוכר שפעם אחת שמרנו על עציר ,יש לי תמונה שלו ,הוא היה פשוט
לבוש בחולצה של המחנות העולים והייתי חייב לצלם את זה .כפות ,פלנלית [על העיניים] .היו
חבר'ה שבאו בקטע של "תן לי לתת לו כמה ."...הם באו לעשות צחוקים ,להרגיש גברים .היו
חבר'ה שהיו מצלמים .זה היה [מוצב] של המפקדה ,אז זה היה מעניין בשבילם.

29
אתה מרגיש כאילו עצרת את ד"ר דוליטל

דרגה :סמ"ר · יחידה :עורב נח"ל · תקופה2012 :

אתה חוזר מסיור ,פתאום אתה רואה בש"ג ערבי אזוק כשלידו יש כלוב עם תוכי (העד מתכוון
ככל הנראה לחוחיות ,אותן ציידים פלסטינים נוהגים ללכוד ולמכור למטרות נוי) .אתה מרגיש
כאילו עצרת את ד"ר דוליטל .עוצרים אותם שעתיים במוצב ומשחררים אותו .יום אחרי זה אתה
כבר רץ אחרי אותו בנאדם ,אתה כבר מזהה אותו.
מה היה הסיפור?
הם תופסים תוכים ,ציפורים נדירות ,מוכרים את זה כנראה .אתה מקבל דיווח מאיפה הוא
(הצייד) מגיע ,הולך לנקודה ,רואה אותו מרחוק ,מתקרב ,הוא בורח .אם הוא לא בורח אתה
מדבר איתו ,לוקח אותו ,אומר לו "זה אסור ,זה לא בסדר ,בוא איתנו"[ .הוא] בא בלי התנגדות.
אם הוא מתחיל לרוץ כי הוא כבר מכיר שזה אסור ,אז אתה רץ אחריו ,מנסה לתפוס אותו ,רץ
עם [אפוד] קרמי ו-ווסט [לוחם] .כמה אתה מהיר? זה תלוי בך ,אבל זה מאוד קשה להיות מהיר.
תופס אותו ,מביא אותו .הרבה פעמים אתה גם לא תופס אותו .אני רדפתי אבל לא תפסתי.
כמה זמן הוא ישב בש"ג של המוצב?
שעתיים ,שעה.
ואז מי לקח אותו?
הוא הלך הביתה.
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אמרו לכם לשחרר אותו?
זה היה קו ששמונים אחוז מהפעילות
כן .לפעמים אתה מקפיץ אותו ,תלוי אם יש איזה
רכב שיוצא בדיוק.
בו יכולת להביא את ה"תנו לחיות
ומה עם התוכי?
לחיות" שיעשו את העבודה .הבט"ש
התוכי? שאלה טובה .נראה לי נשאר אצלנו .אתה
זה על הדרך .כנראה שקק"ל לא ירוצו
מחרים לו את הכלוב עם התוכי .אתה משחרר את
מעבר לגדר ההפרדה ליד כפר פלסטיני
התוכי ,ברור ,והוא (העצור הפלסטיני) יושב בש"ג.
אחרי שורף נחושת ,אז שולחים את
זה הנוהל של המעצר של אלה שהם חשודים
[במשהו] בקטנה .אתה מושיב אותם שעתיים
הצבא.
בש"ג .מי שבא להחליף אותך ,אתה אומר לו "עוד
חצי שעה תשחרר אותו".
ומה הרציונאל?
הלוואי והייתי יודע .לא יודע .אולי זה מרתיע אותו[ ,אולי] הוא אומר "בפעם הבאה אני אסתבך".
לדעתי רושמים .הם חייבים להסתובב עם תעודת זהות בכיס .אם זה אותו בנאדם [שתופסים
פעם שנייה] ,אני מאמין שאולי אחרי זה יש סנקציה קצת יותר רצינית .לא יודע .בשורה
התחתונה יש לך ערבי שיושב ליד הש"ג אזוק וכפות ,כל פעם מישהו אחר ,על השטויות האלה.
מה עוד היה בקו הזה? הרבה רדפנו אחרי שורפי נחושת .הם רוצים כבלים של חשמל שיש
בהם את הסיבים של הנחושת ,הם מוכרים את זה כנראה .אז הם שורפים הכול וזה מזהם את
הסביבה .הם שורפים את הכול [וככה] נשאר להם רק הנחושת.
ומה הבעיה עם זה?
איכות הסביבה .זה היה קו ששמונים אחוז מהפעילות בו יכולת להביא את ה"תנו לחיות לחיות"
שיעשו את העבודה .הבט"ש (הביטחון השוטף) זה על הדרך .כנראה שקק"ל לא ירוצו מעבר
לגדר [ההפרדה] ליד כפר פלסטיני אחרי שורף נחושת[ ,אז] שולחים את הצבא[ .מקבלים]
דיווח" :שורף נחושת" .אתה נוסע לגדר ,רואה כבר על הגבעה בצד השני עשן שחור .פותח את
השער ,הולך לכיוונו .הוא בורח? אתה רץ אחריו .הוא עומד? אתה אומר "שלום ,יא סלאם",
אפילו מביא דובר ערבית ,ומדבר איתו" .תשמע אדוני ,זה לא בסדר ,אנחנו לא יכולים להרשות
את זה ,בוא איתנו" .בא איתך .רץ? רדפת אחריו? הוא כנראה מבין כבר ,אתה לא צריך כבר את
השיחה הזאת .אוזק אותו ,לוקח אותו למוצב .משם הלאה? לא התעסקות שלך .אתה עשית את
העבודה שלך.
ומשם לוקחים אותו?
תלוי .אם הם (השב"כ) רוצים אותו ,כן .בדרך כלל לא.
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30
זה המ"פ שלך ,אז כאילו למי אתה אמור לדווח?

דרגה :סגן · יחידה :עורב נח"ל · תקופה2012 :

היתה פעם אחת שממש זכורה לי ,שכמה נערים [פלסטינים] באו לגנוב מתכות [מגדר
ההפרדה] ובמקרה ממש הם נפלו למארב .הם היו כמה אחים והם הביאו איתם את האח
הקטן ,שהוא היה בערך בן  ,11משהו ...באמת ילד קטן .אז המארב תפס אותם (את האחים
הבוגרים) ,והילד הצליח לברוח .הוא התחיל לברוח חזרה לכפר והקפיצו אותנו כעתודה
לתפוס אותו .עכשיו ,באותו רגע לא ידענו שזה ילד קטן .פשוט אמרו לנו" ,יש חשוד והוא
בורח לכיוון הזה" ,ואנחנו איתו (עוקבים אחריו) על המצלמות של התצפית .אז אנחנו רצים,
ציוד מלא[ ,אפודים] קרמיים ,קסדות ,עניינים[ .אנחנו] מגיעים לנקודה ואומרים לנו" ,טוב,
אתם מאוד מאוד קרובים ,איזה עשרה מטר ממנו" .אנחנו פורסים יישור קו ,ממש הולכים עם
הנשקים בהיכון .יכול להיות שדרכנו [את הנשק] ,אני לא זוכר ,וממש מתכוונים ביישור קו .מי
שהיה לו לייזר התחיל ללזור על ה...
זה היה בלילה?
כן .הקצינים [מצביעים] עם הלייזר על השיח ,ואני כאילו בטוח שאני הולך לעצור עכשיו איזה רב
מחבלים ,מינימום בן לאדן כאילו .פתאום משהו זז ,אני לא ראיתי בדיוק .המ"פ שלי פשוט דפק
כמה צעדים קדימה ו[אז ראינו ש]זה היה ילד .והוא
פשוט העיף לו בעיטה שהטיסה אותו לאוויר .הילד
התחיל לבכות והמ"פ כאילו כרע עליו ברך .כאילו,
יש שם הרגשה מאוד ברורה שאתה
ילד בן .11
זה שקובע את החוק ,או המפקד
מה זה כרע עליו ברך?
שלך .דברים קורים מהר ואין לך זמן
נשען עליו עם הברך ,כיוון אליו את הנשק .ואז
[רצו] לכפות אותו עם אזיקונים ,והאזיקונים אפילו
להתפלמס עכשיו על זכויות אדם ועל
לא נסגרו לו על היד מרוב שהוא היה ילד קטן .אז
השלכות משפטיות ,ואתה גם בסופו
הוא בוכה ,מרימים אותו והולכים איתו חזרה לג'יפ
של דבר ילד בן  19שמתלהב מהנשק
של הסיור ,והילד בוכה .הייתי בשוק מכל העניין .אז
שלו וחושב שהוא רודף אחרי מחבלים.
לקחנו אותו חזרה למוצב עם כל האחים [שלו].
ומה עשו איתם אחר כך ,מהמוצב?
לדעתי העבירו אותם למשטרה או לשב"כ ,משהו
כזה .הם (האחים הגדולים) כבר חיכו בפנים .הם חיכו על הזאב (רכב ממוגן לניוד חיילים) קודם
כול עד שנחזור [עם האח הקטן] .הם נורא שאלו" ,מה קורה עם הילד הקטן"" ,מה קורה עם
הילד הקטן" .חבר'ה שלנו נורא הלחיצו אותם בעניין הזה ,זרקו להם כל מיני הערות .וזהו ,זה
כאילו עוד סיפור שממחיש נורא טוב ,כי מצד אחד יש לך את המ"פ הנוראי הזה שבעט בילד
קטן ,ומצד שני אתה כל כך כועס על האחים הגדולים שהם הביאו את אח שלהם הקטן למקום
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שהוא יכל לקבל כדור בקלות ,ואתה לא יודע בדיוק לאיפה להפנות את הכעס שלך .מצד שני,
פשוט מגניב לך שהיה אקשן ,יש משהו לספר לחבר'ה .ואני זוכר שאפילו אז ידעתי שמשהו שם
לא תקין .מצד אחד לא תקין ,מצד שני זה המ"פ שלך ,אז כאילו למי אתה אמור לדווח?
שאלת פעם נגיד ,בהקשר הזה ,אם זה בסדר לעצור ילד בן ?11
לא ,כי יש שם הרגשה מאוד ברורה שאתה זה שקובע את החוק ,או המפקד שלך .דברים
קורים מהר ואין לך זמן להתפלמס עכשיו על זכויות אדם ועל השלכות משפטיות ,ואתה גם
בסופו של דבר ילד בן  19שמתלהב מהנשק שלו וחושב שהוא רודף אחרי מחבלים .ואתה
עדיין נורא בתוך העניין הזה של "אני עכשיו מגן על המולדת" ,והקרבה עצמית ,וכל הדברים
הטובים שהתגייסת בשבילם ,והם פשוט מנוצלים בשביל לכבוש אוכלוסיה שפשוט לא
מעוניינת בזה.

31
הוא רק שאל "איפה אבא?"
יחידה :נח"ל · תקופה2012 :

הגעתי מבחינה צבאית מאוד צעיר ,לא הבנתי בצבא יותר מדי .הבנתי שיש מעצרים ואני צריך
לבדוק אותם (לבצע בדיקה רפואית לעצורים בזמן המעצר) ,ושיש חוץ מזה עוד משימות של
צ'ק פוסטים (חסמי פתע) ודברים כאלה .לא נפל לי האסימון כל כך מה זה אומר .אני זוכר
אירוע שהיינו במרפאה ואז ההאמר של הסמ"פ עוצר שם עם אבא וילד ,שב"חים (שוהים בלתי
חוקיים) שהוא תפס .הוא שולף את הילד – הילד היה מקסימום בן  – 12מהאוטו וזורק אותו
אלי למרפאה ואומר לי :קח ,יש לו התקף אסתמה ,לפני שהוא מת לי .הילד בהיסטריה מוחלטת,
כנראה גם בהתקף אסתמה וגם בהתקף חרדה תוך כדי .הוא מגיע אלינו בוכה לגמרי ,את אבא
שלו לוקחים למעצר ,ופתאום פעם ראשונה אני לא באמת יודע ...מבחינה רפואית אני יודע מה
לעשות ,אבל שפה אין לנו במשותף ,הוא לא יודע מילה בעברית ,אני רק מנסה להרגיע אותו.
וזה אחרי שהוא כנראה עבר אלימות – אני לא יודע אם פיזית או רק מילולית – מהסמ"פ .בטוח
מילולית .פעם ראשונה נפל לי [האסימון] .ברור היה לי שאי אפשר לתת לכל השב"חים להיכנס
[לישראל] ,אבל הבנתי לאיזו רמת ייאוש צריך להגיע שאתה לוקח את הילד הקטן שלך ומנסה
לקפוץ מעל הגדר רק בשביל ללכת להביא אוכל הביתה .עזרנו לו ונתנו לו מה שצריך בתרופות,
וגם הרגענו אותו .הוא רק שאל "איפה אבא ,איפה אבא?" .רצינו להשאיר אותו אצלנו כמה
שיותר .באיזשהו שלב הסמ"פ חזר ולקח אותו ,אחרי שהוא כבר היה יותר בסדר .הוא ילד קטן,
אני מניח שחוץ מקצת להבהיל אותו לא עושים יותר מדי.
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32
אתה מגיע לרכב ,מפרק לו את הגלגלים

יחידה :פלס"ר נח"ל · מקום :שטח אש  · 918תקופה2012 :

המשימה שהכי בערה לי זה עניין השב"חים (שוהים בלתי חוקיים) .היינו באזור שאין בו גדר
(גדר ההפרדה) ,בדרום הר חברון .בגלל שאין שם גדר [זה] מהווה גישה נוחה לשב"חים .יש
סיור  24שעות – האמר ,מפקד ,שלושה לוחמים – שמודעים לזה שלא מצליחים למנוע מעבר
לישראל .מה שחשוב זה שתהיה שם נוכחות צבאית כדי שידעו שאי אפשר להעביר שם אמל"ח
(אמצעי לחימה) .הסיור הזה – יש לו שטח ענק .הוא תמיד בקשר עם תצפיתניות שיש להן כמה
וכמה מצלמות על השטח .כל רכב [פלסטיני] שעובר – אמורים להקפיץ את הסיור והוא מגיע
לרכב .ושם זה כבר מתחיל להיות מאוד יצירתי.
הסיור זו המשימה הכי סקסית ,כולם נורא רצו
להיות בסיור.
פעם אחת אמרו לי :לך תעזור,
אתם רואים רכב ,מה אתם אמורים לעשות לו?
מעמיסים שם צמיגים .משימה שגרתית.
בהתחלה זה היה הרבה יותר מעורפל .אנחנו
הלכתי ,ואני זוכר שנפל לי שם האסימון
אמורים להראות לו שיש שם צבא ויש מי שאוכף
את החוקים[ .אז] בהתחלה היה מדיניות שאתה
איזה שיטתי זה ואיזו כמות זאת.
מגיע לרכב ,מפרק לו את הגלגלים ,לפעמים גם
מילאנו תובלתית שלמה של הצבא .זה
לוקח את המצבר ,מחזיר את זה לבסיס ,ופשוט
רכב ענק ,מילאנו אותו בצמיגים עד
מנטרל לו את הרכב – דואג שהוא לא יוכל לנסוע
אפס מקום.
בו שוב ,ומשאיר אותו בשטח .לאט לאט אתה
מבין שהם (הפלסטינים שחיבלו להם ברכבים)
מסתדרים ,באים לקחת אותם .היה סיפור אחד של
שני חברים (חיילים)[ .הם] הגיעו לאוטו ,עצרו ,מוציאים אותם (את הנוסעים) מהרכב ,אזיקונים
על הידיים ,פלנלית על העיניים ,רואים שאין עליהם שום דבר .ופה מתחיל השלב היצירתי.
במקרה הזה הם פשוט נכנסו לרכב ,הסיעו אותו ותקעו אותו בחומת בטון .היתה שם גדר בטון.
יש לי תמונה של הרכב תקוע בקיר בטון .בתמונה יש ממש את הרכב עם הפח מקדימה עקום,
וסמל יושב בתוך הרכב .רואים שהרכב מושבת ,פירקו לו את הגלגלים .לפעמים מביאים אותם
לבסיס ,מעכבים אותם ארבע-חמש שעות ,ומשחררים אותם .לפעמים משחררים אותם בשטח.
את הפלסטינים?
כן .תלוי מה קורה .אחד המקרים הכי מזעזעים שאני זוכר [היה כש]אחד החברים שלי
[מהיחידה] הגיע לרכב שישב בו נהג ולידו ישב עוד שב"ח עם רגל קטועה .שאלתי אותו (את
החבר)" ,נו ,מה עשיתם?" והוא הסתכל עליי במבט נורא סתמי" ,מה עשינו? כרגיל ,פירקנו להם
את הגלגלים ,פירקנו את המצבר והלכנו".
אתה אומר שזה היה הנוהל – להוריד את הגלגלים .מי התחיל את הנוהל הזה?
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זה לאט לאט השתנה .אני יודע שהתחלף אחר כך מג"ד ופתאום היית חייב לקבל אישור מדרגה
מסוימת כדי לפרק את הגלגלים .לאט לאט התאפסו על עצמם .אבל בהתחלה זה היה שיכרון
חושים אחד גדול .אתה מגיע לרכב ,אתה עושה בו מה שאתה רוצה .השלבים היו די מכוערים.
היה את השלב הראשון של פירוק הגלגלים .שלב אחרי זה פתחנו חניון [במוצב] :כל רכב הביאו
לשם ,היו שורות שורות של רכבים[ .בהמשך] הם היו נעלמים משם ,אני לא יודע לאן ,אבל
[חיילים] היו מחרימים את הרכב [מהבעלים הפלסטיני] בלי שום דין וחשבון .אנשים היו באים
לש"ג של הבסיס" :לקחתם לי את הרכב" .אני לא יודע מה היו אומרים להם ,אבל אף אחד לא
התייחס לזה .כל המקרים קרו בשטח אש ( 918שטח אימונים צה"לי הנמצא באזור דרום הר
חברון ובתחומו חיות מספר קהילות פלסטיניות) .אנשים היו מסיימים את הסיורים עם המון
מצברים ולוחות רישוי וגלגלים בג'יפ .היינו אוספים את זה בפינה בבסיס ,כל פעם היית זורק
עוד ועוד .זה נראה סוג של מגרש גרוטאות ,היו שם המון מצברים והמון לוחות (לוחיות רישוי),
כמויות .פעם אחת אמרו לי :לך תעזור ,מעמיסים שם צמיגים .משימה שגרתית .הלכתי ,ואני זוכר
שנפל לי שם האסימון איזה שיטתי זה ואיזו כמות זאת .מילאנו תובלתית (משאית) שלמה של
הצבא .זה רכב ענק ,מילאנו אותו בצמיגים עד אפס מקום .בסוף ממש דחפנו את לוחות הרישוי
ואת המצברים .אין לי מושג לאן לקחו את זה .זה פשוט ממחיש את הכמות .זה רק מחודשיים
וחצי.
ובחודשיים וחצי כמה משאיות כאלה היו?
היו שלוש פעמים טנדרים גדולים שהעמסנו מאחורה .היינו נורא יצירתיים ,בנינו עם הצמיגים
האלה חניון לרכבים שלנו ,ניסינו למצוא פתרונות .עד שבאה המשאית הענקית הזאת ולקחה
את הרוב.

33
"שטח ביטחוני מיוחד"

דרגה :סגן · יחידה :המינהל האזרחי
מה זה "שב"מ"?
זה שטח ביטחוני מיוחד ,אזור חיץ [סביב] התנחלויות שהצבא לא מאשר שיהיה שם אף בנאדם.
אף בנאדם או אף בנאדם פלסטיני?
תלוי על איזה שב"מ מדברים .יש שב"מ קרית ארבע שזה שב"מ קבוע .בהתנחלויות הגדולות זה
שטח גדול שכולל המון קרקע פלסטינית פרטית .שם אף אחד לא יכול [להיכנס] .יש שב"מים
שפחות מוכרזים[ ,למשל] שטח שהוא ליד התנחלות שלא רוצים שיתקרבו אליו ,ואז זה נקרא
"אזור חיכוך" .זה ידוע ,החטיבה [המרחבית] מוציאה [צו שטח צבאי סגור] ,יש מפה.
לכל ההתנחלויות יש שב"מ?
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אני רוצה להגיד שכן ,גם ליישובים לא מאושרים.
נגיד ,יש מאחז שנקרא הבוסטר ,שיש לו שב"מ.
שב"מ קרית ארבע ,נגיד – לפלסטינים יש זכות
לעבד את האדמות שלהם שם .הבעיה היא
שאנחנו מאכילים אותם בבירוקרטיה משוגעת .כל
פעם צריך לתאם את זה (את העיבוד החקלאי
בשב"מ) ,צריך שיהיה כוח [צבאי] לפתוח את
השער ,ללוות אותו (את החקלאי הפלסטיני) בזמן
שהוא עובד בשב"מ .שלושה חיילים שומרים על
בנאדם אחד שעובד את האדמה שלו .אז הוא
מנסה להגיע כמה שאפשר[ ,אבל] הוא לא מרוויח
[מזה] .הבחור שרוב השטחים בשב"מ קרית ארבע
שלו בא כדי להשאיר את זה "חי" ,הוא לא מרוויח
מהאדמה הזאת *.הוא מגיע כמה פעמים בשנה
לעבד .הרבה פעמים החיילים לא מגיעים [לליווי] ,וזו בעיה .יש גם יהודים שפתאום מתרחבים
לתוך השב"מ" .חוות פדרמן" (מאחז בלתי מורשה בו מתגוררת משפחתו של פעיל הימין הקיצוני
נעם פדרמן) נמצאת בתוך שב"מ קרית ארבע .פינו אותה כמה פעמים והוא עד היום שם ,אבל
בגדול היא ריקה .והרבה מהפלסטינים נטשו את האדמות שלהם כי הם הבינו שהסיכוי לתאם
את זה כל כך קשה ומאכילים אותם כל כך הרבה מרורים.

לפלסטינים יש זכות לעבד את האדמות
שלהם שם .הבעיה היא שאנחנו
מאכילים אותם בבירוקרטיה משוגעת.
כל פעם צריך לתאם את זה ,צריך
שיהיה כוח צבאי לפתוח את השער,
ללוות את החקלאי הפלסטיני בזמן
שהוא עובד בשב"מ .שלושה חיילים
שומרים על בן אדם אחד שעובד את
האדמה שלו.

* העד מתייחס לחוק מתקופת השלטון העות'מאני ,החל בשטחים הכבושים עד היום ,לפיו אדמות חקלאיות שלא
יעובדו במשך שלוש שנים יוכרזו כ"אדמה נטושה" ,ויעברו לרשות המדינה.

34
שטח צהוב

דרגה :רס"ל · יחידה :שריון  ,8גדוד ( 455מילואים) · תקופה2013 :
"שטח צהוב" יכול להיות כל דבר[ .זה] יכול להיות מסביב לצירים (בצדי הכבישים) ,יכול
להיות מסביב לאתר עתיקות ,יכול להיות מסביב לאזור תעשייה ,יכול להיות מסביב אפילו
לחממות ,לרפתות .הערבים לא יכולים לעבור שם (באזורים המוגדרים כשטחים צהובים) .חצי
מההתעסקות שלך זה לעצור את המסכנים האלה שהולכים בצד הדרך .רועי צאן שהולכים
מנקודה לנקודה ,הרי יותר קל להם ללכת בצדי הצירים[ ,אבל] אסור להם .שטחים צהובים זה
חלק שיותר תלוי בכמה אתה רך לב או כמה המפקד משוגע .לרוב אתה רואה את הרועה צאן
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[בתוך אזור המוגדר כשטח צהוב] ואתה לא עושה לו כלום .אתה יכול להחליט שאתה כן עושה
לו .הרבה מאוד פעמים חקלאים היו מתקרבים לבסיס שלנו מרחק כלום והחמ"ל החליט שהוא
נותן להם להגיע מטרים ספורים מהגדר כי הוא נותן לו לקצור .יום אחד החליטו שלא נותנים
להם – אז גירשו אותם .שלחו חיילים וגירשו אותם .ואז ירד להם גשם והלכה להם כל התבואה.
השטח הצהוב מאפשר לצבא לעשות מה שהוא רוצה כי זה שטח רגיל ,אדמה רגילה ,שאתה
מחליט "פה אסור" .השטח הצהוב מאפשר לי כחייל מרחב יותר גדול של שיקול דעת .מותר
אפילו לעצור אותם כי זה שטח צהוב .זה שיקול דעת שלי.

35
היה שם עניין עם ילדים פלסטינים שמגיעים לקטוף עכוב

דרגה :רס"ל · יחידה :חטיבה ( 5מילואים) · מקום :בית חגי · תקופה2013 :

היה עניין עם בית חגי .יש אזור שנקרא מצפה משהו על שם מישהו ,יש שם המון מצפים על
שם כל מיני חבר'ה שנפלו .פרקטית זה בעצם מחוץ ליישוב ,אבל נכלל בתחומי היישוב כדי
שפלסטינים לא יוכלו להתקרב לשם .היה שם עניין עם ילדים פלסטינים שמגיעים לקטוף עכוב,
זה צמח שאוכלים .זה גדל שם באזור והילדים היו מסתובבים וקוטפים .ובגלל שזה מחוץ ליישוב
ולא מגודר ,הם לא מבינים שהם נכנסו לשטח של
היישוב .ואז כל הזמן היו מקפיצים אותנו לשם.
הם לא נכנסו לשטח של היישוב?
זה הרגיש שהמצפה הוא כאילו דרך
לא נכנסו לשטח של היישוב .כל זה מתרחש מאות
לנפח מלאכותית את השטח של
מטרים מהבתים של היישוב.
היישוב .מבחינתנו המצפה הוא חלק
מי מקפיץ אתכם לשם?
אינהרנטי מהיישוב ,אסור לפלסטינים
החמ"ל שלנו[ ,וגם] על בסיס הרבש"צ (רכז
ביטחון שוטף צבאי ,מתנחל האחראי על ביטחון
להתקרב למצפה .הוא לא מגודר,
ההתנחלות) חלק מהזמן.
הוא מחוץ להתנחלות ,אבל הוא חלק
אבל למה אתם קופצים לשם? אתה אומר שזה
אינטגרלי מהיישוב.
כמה מאות מטרים מהיישוב.
הם קוטפים גם קילומטר מהיישוב ,אבל אין גדר.
הוא (הילד הפלסטיני) הולך בוואדי ,אז פה הוא
קילומטר ופה הוא [ 500מטר מהיישוב] .בגלל שהמצפה מוכלל בתור השטח של היישוב,
אז אתה יכול להיות  700מטר מבית [בבית חגי] ,אבל אתה  150מטר מהמצפה ,ואתה כאילו
בשטח היישוב .ספציפית עם הילדים ,מהרגע שהם התחילו לעלות על השלוחה שהמצפה יושב
עליה ,אז הם בשטח של היישוב וצריך לבוא ולהרחיק אותם משם .זה ילדים בני  .12-13אתה
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מגיע לשם ,הם רואים אותך מרחוק ,אין שום סיכוי שאנחנו ,חבר'ה מבוגרים בווסטים עם נשק
וקסדות ,נצליח להשיג אותם .אתה רודף אחריהם והם בורחים.
למה אתה רוצה להשיג אותם? נגיד היית משיג אותם – מה היית עושה איתם?
מעולם לא השגנו אותם .זה היה ברור שלא נתפוס אותם ,זה היה ברור שאנחנו רודפים
אחריהם כדי שהם יברחו .אם אתה מספיק רחוק ואתה צועק ,אז לא אכפת להם .ברגע שאתה
מתקרב הם מתחילים לברוח .זה גם משחק כזה איתם ,שהם ירגישו שאתה רוצה שהם לא יהיו
שם .אני לא חושב שאי פעם דיברנו בכלל מה נעשה אם נתפוס ילד פלסטיני כזה.
מישהו הסביר לכם למה צריך להרחיק אותם בכלל?
כי זה שטח של היישוב ואסור להם להיות שם .זה הרגיש שהמצפה הוא כאילו דרך לנפח
מלאכותית את השטח של היישוב .מבחינתנו המצפה הוא חלק אינהרנטי מהיישוב ,אסור
לפלסטינים להתקרב למצפה .הוא לא מגודר ,הוא מחוץ [להתנחלות] ,אבל הוא חלק אינטגרלי
מהיישוב.

36
בנייה לא חוקית פלסטינית בשטח  Cהיא הרבה יותר חמורה מבנייה לא חוקית
יהודית

דרגה :סגן · יחידה :המינהל האזרחי

בנוגע לבנייה לא חוקית פלסטינית ,יש איזשהו מאבק בין מדינת ישראל והרשות הפלסטינית
לקבוע עובדות בשטח ( Cאזורים בגדה המערבית הנמצאים תחת שליטה אזרחית וביטחונית
ישראלית) .כולם מבינים לאן הקרקע הולכת – הקרקע הולכת לקראת הסדר מדיני .וכל אחד רוצה
לשמור על קרקע [בשטח]  Cכקרקע שלו[ .לכן] בנייה לא חוקית פלסטינית בשטח  Cהיא הרבה
יותר חמורה בראיית המינהל [האזרחי] מבנייה לא חוקית יהודית בשטח  .Cזה לא משהו מוצהר.
זה הלכה למעשה?
נכון .זה אומר שרכזי הפיקוח (עובדי המינהל האזרחי האחראים על מעקב אחר בנייה לא
חוקית בשטחי  ,)Cאם הם עולים למאחז לא חוקי [ישראלי] כדי לבדוק את הסטטוס שם,
[אז זה יהיה] פעם בשבועיים ,פעם באף פעם לא .לח'ירבת איקס (שמם של רבים מהכפרים
הפלסטינים באזור דרום הר חברון מתחיל ב"ח'ירבה") הם יגיעו כמעט כל שבוע .אני לא יודע
כמה פלסטינים חיים בשטח  ,Cאבל רוב [התושבים בשטחי  ]Cהם יהודים .לא ראיתי את
המספרים ,אבל לעניות דעתי יש [במינהל האזרחי] משהו כמו  75%תיקי בנייה לא חוקית של
הפלסטינים ו 25%-של היהודים *.תמוה בעיניי המספר הזה ,שהמיעוט (הפלסטינים) אחראי על
רוב תיקי הבנייה הלא חוקית.
אם פלסטיני רוצה לקבל היתר בנייה?
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הוא לא יכול .הוא לא יקבל כי לא מתכננים להם
בנוגע לבנייה לא חוקית פלסטינית,
תוכניות מתאר .בדיוק התחילו להתניע תוכניות
מתאר אחרי הרבה שנים שהמינהל האזרחי היה
יש איזשהו מאבק בין מדינת ישראל
במחלוקת עם הפלסטינים לגבי תוכניות מתאר
והרשות הפלסטינית לקבוע עובדות
של יישובים בשטח  .Cהבעיה שגם הרשות
בשטח  .Cכולם מבינים לאן הקרקע
[הפלסטינית] עצמה תוקעת את זה ,כי הרשות
הולכת  -הקרקע הולכת לקראת הסדר
רוצה [לדוגמה] שתוכנית המתאר תהיה 4000
מדיני .וכל אחד רוצה לשמור על קרקע
דונם ,והמינהל רוצה  1000דונם .בשנה שלמה אני
נתקלתי בתיק בנייה [פלסטינית] לא חוקית אחד
בשטח  Cכקרקע שלו.
שהולבן" .הולבן" זה שאישרו אותו בדיעבד .זה
היה בית ספר של רמאדין ,ליד אשכולות .למה הוא
הולבן? כי זה בית ספר.
יש שיקולים הומניטריים בכל מה שנוגע להריסות?
כן ,כן ,כן .היו לא מעט פעמים שהקצין תשתיות או הרמת"ק (ראש מנהלת התיאום והקישור,
הממשל הצבאי) ביטלו הריסות כי לא ראו בזה צורך .למשל בית שישב על כביש  60ונבנה לפני
[שנסלל] כביש  ,60ופתאום הוא בב"ח (בנייה בלתי חוקית .העד מתייחס לאיסור הישראלי על
בנייה פלסטינית בסמוך לכביש  ,60הכביש המרכזי החוצה את הגדה המערבית מצפון לדרום).
הוא בשטח  ,Cהוא לא חוקי והוא אף פעם לא יהיה חוקי כי פתאום הכביש עובר לידו 15 .שנה
הכביש כבר עובר לידו ,אז לא הרסנו אותו.
יש מישהו שתפקידו לחפש בב"חים?
כן .כן .יחידת הפיקוח .כמו שיש פקחים בעירייה שמאתרים סגירות מרפסות ונותנים צווים
– אותו דבר הם ,רק שהם עושים את זה עם דיפנדר (ג'יפ צבאי) ממוגן לידם .יש תוכניות
שהמינהל האזרחי עשה בשנות השמונים והתשעים[ .המינהל] בא ואמר למוכתרים (ראשי
הכפרים הפלסטינים)" ,יש ריבוע אדום ,בו אתם יכולים להתפרע ,תבנו מה שאתם רוצים.
אבל מה שמחוץ לריבוע זה בב"ח" .יש מפות כאלה עד היום ,בידיעה שאי אפשר לחנוק את
האוכלוסיה לגמרי.
רק קצת?
רק קצת.
* על פי נתונים שנמסרו לארגון "כרם נבות" ,נכון לשנת  2017המינהל האזרחי החזיק  8,001תיקי בנייה בלתי חוקית
בהתנחלויות הישראליות ו 16,798-תיקי בנייה בלתי חוקית בכפרים הפלסטינים בשטחי .C
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37
המתנחלים באים לישיבות

יחידה :המינהל האזרחי · מקום :כרמל

איך מחליטים מה להרוס? יש המון בב"חים (בנייה 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 בגדה המערבית
הנמצאים תחת שליטה אזרחית וביטחונית ישראלית) בדרום הר חברון ,והורסים את סוסיא
[הפלסטינית] ,או בח'ירבת א-תוואני .זה דיון פוליטי .בוא נגיד ,בין  70ל 140-אלף התושבים
הפלסטינים שגרים בשטח  – Cהרוב המוחלט גרים בכפרים לא חוקיים .יש כפר על שטח
 Cללא תוכנית 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 עושה ריח של שרוף לתושבי כרמל .הסיפור היה שהוא הפריע מאוד למתנחלים,
ובגלל שזה (הטאבון) בב"ח אז היה מותר להרוס ,להחריב ולקחת [אותו] .אני לא זוכר אם
הסיפור היה הריסה או לקיחה ,או שפשוט לא נתנו להם אישור .והארגונים הבינלאומיים – מאוד
העסיק אותם הסיפור הזה[ ,כי] לא היה להם
(לתושבי הכפר) איך לאכול וכאלה ,וניסו להביא כל
מיני פתרונות חדשים .וכל פעם שזה היה קורה,
אתה מסתכל על מפת ההריסות ואתה
תושבי כרמל היו מתקשרים אלינו .זה היה סיפור
רואה שהורסים איפה שזה קרוב
ענק שעסקנו בו.
להתנחלות .יש הרבה ח'ירבות בדרום
בהריסות ,למה הורסים את הבית הזה ולא את
הבית הזה באותו הכפר?
הר חברון [ ,]...והורסים את סוסיא
השיקולים הם או ביטחוניים – נגיד זה הסיפור
הפלסטינית או בח'ירבת א-תוואני .זה
בשטחי האש – או אזרחיים לצורך העניין .המח"ט
דיון פוליטי.
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 :תשאל את *****
(אזרח העובד ביחידת הפיקוח של המינהל 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
צבאי ,מתנחלים האחראים על ביטחון ההתנחלות) של הגזרה והם מפעילים שם לחץ.
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38
אין כזה דבר "מאחז לא חוקי"
דרגה :סגן · יחידה :המינהל האזרחי

היתה הבחנה מערכתית בין יישוב מורשה ליישוב לא מורשה?
לא .אין כזה דבר "מאחז לא חוקי" .אולי חוץ ממצפה יאיר שיש לו קו מים פרטי .זה קו מים פרטי
שהם הניחו באדמות פרטיות של פלסטינים[ .אבל] למצפה יאיר יש עמודי חשמל של חברת
חשמל .לאביגיל אני כמעט בטוח שאין [עמודי] חשמל ,אבל יש גנרטורים ויש להם [חיבור ל]מים.
מישהו הניח את התשתית הזאת .היו [גם] עבודות לא חוקיות בעשהאל ,מתחו שם קו של מים
וחשמל מהבניין של המועצה (מועצה אזורית הר חברון) עד למאחז הלא חוקי .כמובן שעצרנו
את העבודות כמה פעמים ,אבל אני מניח שאחרי המאחז חובר לחשמל ולמים.
זאת לא היתה עבודה של חברת חשמל?
לא ,לא ,עבודה פרטית של מישהו .עבודה לא חוקית .אנחנו מקבלים טלפון מפלסטינים או
מארגוני שמאל שיש עבודות לא חוקיות מסביב ל :X-קופצים לשטח ,מגיעים ,רואים שיש
עבודות לא חוקיות .חוץ מלהעיף את הטרקטור באותה נקודה ,אין לנו יכולת ,סמכות [להפסיק
את העבודות] .אבל מספיק שיהיה קצין שזה התפקיד שלו והוא רואה עבודה ומתעד אותה,
או בלי תיעוד ,הוא יכול להחרים כלי ,להפסיק את העבודות .בעשהאל הפקח (פקח התשתיות
מטעם המינהל האזרחי) שלח צו הפסקת עבודה .משם איך זה התגלגל? אין לי מושג .אני
מניח ששום דבר לא קרה מאחר והמאחז היה מחובר לחשמל ולמים ועולם כמנהגו נוהג .רוב
העבודות הלא חוקיות במאחזים מתבצעות בשישי-שבת[ .המתנחלים] מנצלים את הזמן
שצה"ל מכונס או לקראת הפגנות שבת בבוקר (העד מתייחס לליווי רועי צאן פלסטינים על ידי
פעילים ישראלים באזור דרום הר חברון) ,ומקדמים תהליכים .היינו רואים שהיו עבודות בשטח.
כל דיווח היינו מעבירים לרכז הפיקוח האזורי[ ,ו]הוא אמור לתת צו הפסקת עבודה .צו הפסקת
עבודה בדרך כלל הופך לצו הריסה.

39
אף כפר לא מקבל מים מ"מקורות"

דרגה :סגן · יחידה :המינהל האזרחי

יש צינור של "מקורות" שמוביל את המים ,צינור גדול שנמצא במקביל לציר ( 60כביש ראשי
החוצה את הגדה המערבית מצפון לדרום) .ומסתבר שלגנוב את המים האלה זה נורא פשוט.
הפלסטינים כבר לא רואים את זה כפשע ,לא רק בגלל שזה נגד ישראל[ ,אלא בגלל ש]הם
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עושים את זה כבר  15שנה .הם כבר רגילים לזה,
הם לא ידעו ,לא הבינו שהם עושים פשע.
היישובים הפלסטינים שיושבים לאורך כביש
 60בשטח ( Cאזורים בגדה המערבית הנמצאים
תחת שליטה אזרחית וביטחונית ישראלית) –
מלכתחילה הם לא היו אמורים לקבל את המים
מישראל? השליטה האזרחית היא ישראלית.
שאלה טובה .אבל הצינור של "מקורות" לא מגיע
ליישובים האלה.
למה?
שאלה מעולה .זו פעם ראשונה שאני חושב על זה ,שאתה צודק ,כל האזור של כביש  60אמור
להיות שטח  .Cמה הסיפור בדיוק? לא יודע .ברמאללה יש לך תמיד מים זורמים.
אבל רמאללה זה שטח  .Aזה העניין ,פלסטינים בשטח  Cאמורים לקבל מים מרשות המים
הפלסטינית?
לא יודע .הם לא מקבלים .אף כפר לא מקבל מים מ"מקורות" בכל שטח  .Cאולי מלבד מקרים
מאוד מאוד ספציפיים .אבל ברגע שאין לך תוכנית מתאר אתה לא מקבל מים ,אתה לא מקבל
ביוב ,לא מקבל חשמל .אז הם גונבים*.
במאחזים הלא חוקיים הישראליים ,מאיפה הם מקבלים את המים?
לא יודע ,לא זוכר .יש התנחלויות שיש להן [חיבור למים] .כשאני חושב על זה ,להמון התנחלויות
יש.
אמרת שלכפרים הפלסטינים לא מגיעים מים כי הם בב"חים (בנייה בלתי חוקית) .אבל על
פניו גם המאחזים הם בב"חים.
נכון.
אז איך אליהם כן מגיע מים?
שאלה טובה .לא יודע .יש מאחזים שמחוברים [לאספקת המים של "מקורות"] .איך זה בדיוק
עובד? אני לא יודע.

אף כפר לא מקבל מים מ"מקורות" בכל
שטח  .Cאולי מלבד מקרים מאוד מאוד
ספציפיים .אבל ברגע שאין לך תוכנית
מתאר אתה לא מקבל מים ,אתה לא
מקבל ביוב ,לא מקבל חשמל .אז הם
גונבים.

* מבחינת הרשויות הישראליות ,האינדיקציה המרכזית לבחינת חוקיותו של יישוב בשטחים הכבושים היא האם קיימת
עבורו תוכנית מתאר שאושרה על ידי המינהל האזרחי.
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40
להגיד לך שאני שלם עם מה שעשיתי בצבא? לא

דרגה :סגן · יחידה :חטמ"ר יהודה · מקום :אום אל ח'יר

הגענו לח'ירבת אום אל-ח'יר ,שצמודה לכרמל .הגענו לשם להריסה .הרסנו שם מחסן או שניים.
אתה מקבל [הוראה] מה להרוס ,מתאם מול החטיבה [המרחבית] ועושה את זה .כל הריסה
שאנחנו עושים מביאים סבלים ומוציאים את
התכולה ,שמים במקום רחוק מההריסה ,מצלמים
בתוך המבנה הריק שאנחנו עומדים להרוס ,מסביב.
לפנות זקנים ,ילדים ,נשים מהבית.
עושים סיור בתוך המבנה הזה לראות שאין שם
לעשות את זה יום אחרי יום אחרי
שום דבר יקר ערך או שאין שם בנאדם ,ורק אחרי
זה הורסים .להגיד לך שאני שלם עם מה שעשיתי
יום .זה לא נעים .זה סיטואציה קשה,
בצבא? לא .אני לא מסכים עם פעולות ההריסה ,אני
סיטואציה רעה .אתה מפנה אנשים
חושב שבמרבית המקרים הן לא נכונות[ ,זה] פשוט
בגיל של סבתא שלך מחתיכת הפחון
לא הומניטרי .אבל להגיד לך שאנחנו הקפדנו על
שהם גרים שמה וזה קורע את הלב .אין
דברים על קוצו של יוד ,שזה יעבוד לפי הנהלים? כן,
מה לעשות.
הקפדנו על זה .אנחנו היינו מקפידים ואנחנו ידענו
שכבר היו מקרים שתבעו את המינהל האזרחי כי
הוא הרס והשמיד בטעות[ .במקרה הזה] הגענו
לאום אל-ח'יר ,היתה הריסה לא סימפטית .היה שייח' של הכפר ששכב שם לפני הטרקטור.
היינו צריכים להביא את המג"בניקים שימשכו אותו והיו קללות וצעקות .בסוף הוא ניגש אלינו
ואמר לנו :אתה שומע את הטרקטורים עובדים בשכונה החדשה בכרמל? מה זה? אמרנו לו :הם
בונים בתוכנית מאושרת ,אתם לא .אמר לנו :זה נראה לך צודק? אמרנו לו :זה המצב .ואתה יודע
שהשכונה החדשה כן אושרה ויש לה תוכניות [מתאר] ,והם עובדים לפי התוכניות והכול .אבל
אותו בנאדם [פלסטיני] שחי חמש מטר מהגדר שלהם והוא לא חוקי לפי ההגדרה של המינהל –
זו בעיה .סיטואציה לא נעימה – לפנות זקנים ,ילדים ,נשים מהבית .לעשות את זה יום אחרי יום
אחרי יום .זה לא נעים .זה סיטואציה קשה ,סיטואציה רעה .אתה מפנה אנשים בגיל של סבתא
שלך מחתיכת הפחון שהם גרים שמה וזה קורע את הלב .אין מה לעשות.
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41
זה היה גל אבנים שהיא חיה בו ,פשוט גל אבנים
יחידה :המינהל האזרחי · מקום :ח'ירבת זנותה

מעָה .זה
ש ְ
סיפור שהיה בח'ירבת זנותה 500 ,מטר מזרחית ממועצת דרום הר חברון ,בצומת ׁ ִ
אחת ההריסות היותר עלובות שהשתתפתי בהם ,גל אבנים על גל אבנים על גל אבנים .חיים
שם שתיים-שלוש משפחות .היינו באים ותמיד
הורסים איזה שני תיקים (שני מבנים .העד מתייחס
לתיקי בנייה לא חוקית במינהל האזרחי) והולכים.
נכנסנו ,עשינו סיבוב ,הפועלים סיימו
[במקרה הזה] איך שהגענו אישה מבוגרת התחילה
להוציא את כל שקי החיטה ,הדברים
להתפרע .ראינו שזו הצגה ,כאילו היא התעלפה.
פתחנו לה את העיניים ,הגיע תאג"ד (צוות רפואי
שהיו להם בפנים .אני עושה סיבוב,
אותה.
צבאי) עם רופא ,הוא פתח לה וריד ופינינו
הטרקטור כבר עומד להיכנס ,פתאום
המשכנו בהריסה כרגיל .הבת שלה או גיסתה
אני רואה עריסה עם תינוק .כמובן
היתה בהיסטריה וקראה לגברים שלהם מהשדה
שהוצאנו את העריסה.
והם הגיעו כמובן .המג"בניקים סגרו את כל האזור,
היה אזור סטרילי ,רק אנחנו היינו בפנים .זה [היה]
גל אבנים שהיא חיה בו ,פשוט גל אבנים .נכנסנו,
עשינו סיבוב ,הפועלים (הסבלים המועסקים על ידי המינהל האזרחי) סיימו להוציא את כל שקי
החיטה ,הדברים שהיו להם בפנים .אני עושה סיבוב ,הטרקטור כבר עומד להיכנס ,פתאום אני
רואה עריסה עם תינוק .כמובן שהוצאנו את העריסה .אתה בא להרוס ,ואם לבנאדם (לאנשי
המינהל האזרחי) פחות מדגדג או [שאתה מתנהל ב] חוסר תשומת לב כשאתה הורס משהו,
והתינוק נמצא בפנים ...אנחנו עושים את הסיורים האלה בתוך כל בב"ח (בנייה בלתי חוקית)
[לפני ההריסה] כדי לוודא שדברים כאלה לא קורים.
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"אתה מסתכל על מפת ההריסות ואתה
רואה שהורסים איפה שזה קרוב להתנחלות.
ליצירת קשר לצורך מתן עדות ,תיאום הרצאות או תיאום סיורים
,]...[info@shovrimshtika.org
יש הרבה ח'ירבות בדרום הר חברון
בח'ירבת
הפלסטינית
מתאפשרת בזכות נדיבותם של התומכים והתורמים שלנו .אנא
אושתיקה
שוברים
והורסים את סוסיא העבודה של ארגון
שיקלו להצטרף אליהם על ידי תרומה לארגון שלנו .ניתן לתרום ,וכן לקבל מידע על תרומה ,דרך
פוליטי".
א-תוואני .זה דיון
האינטרנט שלנו .תרומות בהעברה בנקאית והמחאות יתקבלו בברכה:
אתר
בנק הפועלים ,חשבון  ,340219סניף  608ארלוזורוב ,תל אביב

יחידה :המינהל האזרחי • מקום :כרמל

המחאות לפקודת “שוברים שתיקה” ניתן לשלוח לכתובת:
שוברים שתיקה ,ת.ד ,51027 .תל אביב 6713206

הודפס בירושלים 2019
כל הזכויות שמורות לשוברים שתיקה ©
53

"אתה מסתכל על מפת ההריסות ואתה
רואה שהורסים איפה שזה קרוב להתנחלות.
יש הרבה ח'ירבות בדרום הר חברון [,]...
והורסים את סוסיא הפלסטינית או בח'ירבת
א-תוואני .זה דיון פוליטי".
יחידה :המינהל האזרחי • מקום :כרמל
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