ממשל צבאי
עדויות חיילים וחיילות מהמינהל האזרחי,
מת"ק עזה ומתאם פעולות הממשלה בשטחים
2021-2011

ארגון "שוברים שתיקה" הוקם בשנת  2004והינו ארגון של חיילים וחיילות משוחררים
האוספים ומפרסמים עדויות מחיילים וחיילות אשר שירתו בשטחים מפרוץ האינתיפאדה
השנייה ואילך .מטרת הארגון היא להעלות את המודעות למציאות היומיומית בגדה המערבית
ובעזה וליצור שיח ציבורי על המחיר המוסרי של שליטה צבאית על אוכלוסייה אזרחית ,זאת
על מנת להביא לסיום הכיבוש.
כל עדות שמפרסם הארגון עוברת בדיקה קפדנית טרם פרסומה.
לפרטים נוספים על הארגון:
www.shovrimshtika.org

העדויות נשמרו בנוסחן המקורי ,פרט להשמטת פרטי מידע שיאפשרו זיהוי של מוסר.ת העדות.
במקרה הצורך נוספו הערות קצרות בסוגריים לשם הבהרה של תוכן העדות בשל המונחים
הצבאיים הנזכרים בה .הצילומים אינם מתייחסים בהכרח לאירועים המתוארים בחוברת.
עם פרסום העדויות ,אנו מבקשים להודות לכל מי שתרמו מזמנם וממרצם ושאפשרו את
הפרסום .ללא סיועם של אנשים רבים לא היינו יכולים להביא עדויות חשובות אלו בפני הציבור.

ממשל צבאי
עדויות חיילים וחיילות מהמינהל האזרחי,
מת"ק עזה ומתאם פעולות הממשלה בשטחים
2021-2011

: בהם,פעילות הארגון מתקיימת תודות לתרומתם האדיבה של יחידים וקרנות שונות
Bertha Foundation, Broederlijk Delen, CAFOD, Dan Church Aid, the Delegation of the
European Union to the State of Israel, European Endowment for Democracy, Foundation
for Middle East Peace, medico international, MISEREOR, The Moriah Fund, New Israel Fund,
NGO Development Center, Open Society Foundations, Rockefeller Brothers Fund, Sigrid
Rausing Trust, SIVMO, Swiss Federal Department of Foreign Affairs, Trócaire, UNDP and
countless private individuals who have made contributions to our work over the past year.
 התכנים והדעות בחוברת זו אינם מבטאים.רשימה זו מייצגת את התורמים לארגון נכון לתאריך הפרסום
. והם על אחריות שוברים שתיקה בלבד,את עמדת התורמים והשותפים שלנו

ממשל צבאי
עדויות חיילים וחיילות מהמינהל האזרחי,
מת"ק עזה ומתאם פעולות הממשלה בשטחים
2021-2011

מבוא

6

רקע היסטורי

7

מבנה ארגוני

8

מפה :המינהל האזרחי — גזרות אזוריות

11

מילון מונחים

12

חלק  :1אוכלוסייה

16

[  ] 1״לא ,אתה לא יכול לקבל את הצרכים הבסיסיים ביותר שלך״

21

[  ] 2אלימות ביורוקרטית

21

[  ] 3למחוק ,למחוק ,למחוק

22

[  ] 4נפגע בכל המשפחה

23

[  ] 5היא צריכה לחזור לעזה

24

[ " ] 6שלום ,זה ניג'ם ,אני רוצה להיכנס לבית שלי״

25

[  ] 7הפלסטינים כל הזמן נתונים להתעללות תודעתית

27

[  ] 8דיסוננס קוגניטיבי

28

[  ] 9אנחנו לא מש"קיות ת"ש ,אנחנו לא דואגים להם

28

[  ] 10יש לך כוח מוחלט

29

[  ] 11לא הצלחתי לראות את הבנאדם שמאחורי זה

32

[  ] 12רמת הערבית שלנו אפסית

33

[  ] 13בשבילי הפלסטינים היו נטל

33

[  ] 14״רוח ,רוח ,ברע ,ברע״

34

[  ] 15הוא עשה טעות

35

[  ] 16לנתק להם

36

[  ] 17לא רוצים שהם ייכנסו

36

[  ] 18סתם בשביל הצחוק

40

[ " ] 19תחזור מחר ,שמונה וחצי״

40

[  ] 20עוד כלי שיש לנו לשלוט באוכלוסייה

41

[  ] 21סורקים את הפרצוף

41

[  ] 22מידע על תושבים פלסטינים

42

[  ] 23בהכרח זה אקט אלים לתת מניעה לחודשיים לבנאדם

43

[  ] 24כל כך הרבה מנוּעים ,זה הזוי

44

[  ] 25אתה מנוּע משטרה

45

[  ] 26זה פשוט דרך ללחוץ על הבנאדם

45

[  ] 27תמנעו את הכניסה שלו

46

[  ] 28מערכת של אינטרסים

48
4

[  ] 29הם מביאים לנו מידע

49

[  ] 32בני שיח זה כמו משת"פים

50

[  ] 31יש שאומרים ״בנטוסטנים״

51

[  ] 32כמה בורגול נכנס לרצועה

54

[  ] 33עמדת השב"כ זה להגיד לא

55

[  ] 34מחכה לאישור שב"כ

55

[  ] 35זו ביורוקרטיה

56

[  ] 36כל מערכת הביוב של עזה תקרוס

57

[  ] 37והסיבה? ככה

58

[  ] 38השב"כ שולט בכל מה שקורה שם

59

[  ] 39הדיכוי הביורוקרטי

60

[  ] 40היתר של מאוימים

61

[  ] 41למשול

62

חלק  :2מרחב

66

מפה :הגדה המערבית

69

[  ] 42זו לא מערכה אם אתה יודע מראש מי ינצח

72

[  ] 43המתנחלים באים לישיבות

73

[  ] 44אף כפר לא מקבל מים מ"מקורות״

74

[  ] 45היו יוצאות משם משימות

75

[  ] 46כביש עוקף

75

[  ] 47מתנחלים יכולים להתקשר ולדווח

76

[  ] 48החרמתי המון המון דברים

76

[  ] 49אין כזה דבר "מאחז לא חוקי"

77

[  ] 50מזכ"ל ׳אמנה׳ היה נפגש עם רמ"א

78

[  ] 51נקיים מפלסטינים

82

[  ] 52זה חוק אחר לאנשים אחרים

83

[  ] 53בנייה לא חוקית פלסטינית בשטח  Cהיא הרבה יותר חמורה בראיית המינהל מבנייה לא
חוקית יהודית בשטח C

86

[  ] 54חמ"ל C

87

[  ] 55אני לא רוצה שתעביר את הדבר הזה כאן

87

[  ] 56אחת המשימות של היחידה היא לנרמל את הכיבוש

88

[  ] 57רצועות של שליטה

89

[  ] 58אנחנו המפקדים של המשטרה הפלסטינית

90

[  ] 59האדונים בשטח

91
5

מבוא
המינהל האזרחי הוא גוף צבאי המופקד על ניהול ההיבטים האזרחיים בגדה המערבית ,וכפוף,
יחד עם מת"ק עזה (מנהלת תיאום וקישור עזה) ,ליחידת המתפ"ש (מתאם פעולות הממשלה
בשטחים) .גופים אלה אחראים ,בין היתר ,על הענקת ושלילת היתרי כניסה לישראל לשם עבודה,
טיפול רפואי או יציאה לחו"ל; יצוא וייבוא של סחורות ומוצרי מזון; הקצאת משאבי הטבע; ותכנון
ובניית תשתיות אזרחיות .במילים אחרות ,מתפ"ש ,המינהל האזרחי ומת"ק עזה משפיעים על
נדבכים רבים בחיי היומיום של האוכלוסייה הפלסטינית ,ומעצבים אותם .אי אפשר להבין את
הכיבוש הישראלי ,מבלי להפנות זרקור לגופים אלו .למרות זאת ,העיסוק הציבורי בהם נותר
מוגבל ומצומצם ,ורק מעטים טרחו לחקור אותם ולבחון כיצד הם פועלים.
על פניו ,מדובר בגופים שעיקר עיסוקם ביורוקרטי ,ולכאורה אינם מעורבים ישירות באלימות
היומיומית המופעלת על מנת לשמר את השליטה הישראלית בשטחים הכבושים .אך המציאות
שונה לגמרי .עדויות החיילים והחיילות המופיעות בחוברת זו פותחות צוהר למערכת ממשלתית
וביורוקרטית של שליטה וניהול ,שמהווה חלק משמעותי ביותר במערכת המורכבת והמסועפת
שהיא הכיבוש הישראלי.
כפי שידגימו עדויות החיילים והקצינים ששירתו במתפ"ש ,במת"ק עזה ובפרט במינהל האזרחי,
פעילות היחידה נעה על שני צירים המאפיינים את מדיניות הכיבוש הישראלית בכללותה :מצד
אחד ,שימור ושכלול הפיקוח והבקרה על האוכלוסייה הפלסטינית ,ומצד שני ,העמקת והרחבת
האחיזה הישראלית בשטח הפלסטיני .חוברת זו מחולקת בהתאם ,ותעסוק בהרחבה בכל אחד
מצירים אלו.
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רקע היסטורי
עם כיבוש שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה ביוני  ,1967הפך צבא הישראלי ל"ריבון" בשטח
הכבוש והחיל עליו ממשל צבאי .המפקד הצבאי בשטח קיבל לידיו את כלל סמכויות השלטון,
החקיקה ,המינהל והמינוי בשטחים שכבשה ישראל ,ובמסגרת זו הוא האחראי גם על תושביהם
(אלוף פיקוד המרכז הוא הריבון בגדה המערבית ואלוף פיקוד הדרום ברצועת עזה) .על פי
"תוכנית שחם" ,שהגה הפרקליט הצבאי הראשי מאיר שמגר כבר ב ,1963-חולקה הגדה
המערבית לשמונה אזורים ("נפות") ,ולכל אזור מונה מושל צבאי ,שריכז בידיו את כלל הסמכויות
הביטחוניות והאזרחיות בגזרה עליה הופקד .חלוקה זו ,למעט שינויים מינוריים ,קיימת עד היום
(ראו מפה בעמ' .)11
בשנת  ,1981בעקבות חתימת הסכם השלום עם מצרים ,החליטה ממשלת ישראל על הקמת המינהל
האזרחי .יחידה צבאית זו נועדה להפריד בין הפעילות הביטחונית לפעילות האזרחית הישראלית
בשטחים הכבושים ,ולהחליף את הממשל הצבאי כגוף שמנהל את המרכיבים האזרחיים בחייה
של האוכלוסייה הפלסטינית .בנוסף לקצינים ולחיילים ,היחידה מורכבת גם מאזרחים עובדי
צה"ל ,המוכרים בשם קמ"טים (קציני מטה) ,ומשמשים כנציגות המקצועית של משרדי הממשלה
הישראלים בשטחים הכבושים .למרות שמבחינה ארגונית המינהל האזרחי כפוף למתפ"ש ,מי
שהעניק למינהל האזרחי את סמכויותיו ואת הרשות לפעול מול האוכלוסייה הפלסטינית ,ומי
שממשיך להיות הגורם לו כפופה היחידה ישירות ,הוא אלוף פיקוד המרכז ,בהיותו ראש מערכת
הממשל באזור ,כלומר "הריבון האפקטיבי" בשטח הכבוש .עד למימושה של "תוכנית ההתנתקות"
ב 2005-ופינוי ההתנחלויות הישראליות משטח רצועת עזה ,מנגנון זהה פעל גם ברצועת עזה ,אך
במקרה זה הוכפפה היחידה לפיקודו של אלוף פיקוד הדרום .לאחר ההתנתקות ,בוטל המינהל
האזרחי בעזה ומת"ק עזה קיבל את האחריות על מימוש מדיניות המתפ"ש באזור.
החתימה על הסכמי אוסלו בשנות התשעים ,שהיו אמורים להיות הסכמי ביניים זמניים ,היא
האירוע המרכזי שעיצב ,ועודנו מעצב ,את תפקידיו ותחומי האחריות של המינהל האזרחי .הקמת
הרשות הפלסטינית ,יציאת כוחות צה"ל ממרכזי הערים הפלסטיניות ,וחלוקת הגדה המערבית
לאזורי  ,B ,Aו C-שינו את תפקידיו של המינהל :חלק מסמכויותיו הועברו לרשות הפלסטינית,
ולצד ניהול העניינים האזרחיים הוא הפך לגוף שגם מתאם פעולות מול מערכות הממשל והביטחון
הפלסטיניות .יחד עם זאת ,כפי שמראות גם חלק מעדויות החיילים בחוברת זו ,המעבר מניהול חיי
האוכלוסייה במישור האזרחי לניהול אדמיניסטרטיבי מנקודת מבט ביטחונית ,העצים את כוחו של
השב"כ שהפך להיות הערכאה העליונה שבכוחה לקבוע את סיווגו הביטחוני של כל תושב פלסטיני,
ובכך לחרוץ את דינו בכל הנוגע ליחס לו יזכה מחיילי המינהל האזרחי .כך הפך השב"כ לאחד
הגורמים המרכזיים במנגנון המנהל את חיי האוכלוסייה הפלסטינית.
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מעבר כרם שלום

מילון מונחים
אבן החכמים מערכת מידע ממוחשבת
המשמשת את חיילי המינהל האזרחי ומת"ק עזה
ומרכזת את כל המידע הנוגע לבקשות לקבלת
היתרים (ראו להלן) המוגשות על ידי האוכלוסייה
הפלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה.
המידע במערכת כולל את היסטוריית הבקשות
לקבלת היתר שהוגשו על ידי תושב מסוים,
ההחלטה האם לאשר או לדחות את הבקשה,
"מניעות" (ראו להלן) שהוטלו על תושב מסוים,
תאריכי הכניסה של אותו אדם לישראל ועוד.
בנוסף ,מערכת זו משמשת את חיילי היחידה
בכדי לשלול היתר שניתן לאדם מסוים או
לקבוצת אנשים.

מתפ"ש מתאם פעולות הממשלה בשטחים.
היחידה האחראית על מימוש ההיבטים האזרחיים
של המדיניות הישראלית בגדה המערבית
וברצועת עזה ועל ריכוז הקשר בין מדינת ישראל
לבין הרשות הפלסטינית .היחידה אחראית
גם על התיאום הביטחוני בין מנגנוני הביטחון
הישראלים והפלסטיניים ועל התיאום והפיקוח
מול הארגונים הבינלאומיים הפועלים בגדה
המערבית וברצועת עזה.

המינהל האזרחי יחידת בת של המתפ"ש
האחראית על ההיבטים האזרחיים תחת הממשל
הצבאי הישראלי בגדה המערבית .היחידה
פועלת מכוח סמכות שהאציל לה אלוף פיקוד
המרכז ,בהיותו הריבון באזור ,וסמכותה חלה הן
על האוכלוסייה הפלסטינית והן על האוכלוסייה
היהודית החיות בגדה המערבית.

ארב"ל יחידה האחראית על הקשר בין מתאם
פעולות הממשלה בשטחים (המתפ"ש) לבין
ארגונים בינלאומיים הפועלים בגדה המערבית
וברצועת עזה.

מת"ק מינהלת תיאום וקישור .מפקדות אזוריות
של המינהל האזרחי הפזורות ברחבי הגדה
המערבית (ראו תרשים בעמ'  )9-8ובקרבת רצועת
עזה .תפקידן הוא תיאום וקישור מול הרשות
הפלסטינית ,הנפקת היתרים עבור האוכלוסייה
הפלסטינית והפעלת מנגנוני אכיפה ופיקוח בנושא
תשתיות (חשמל ,מים ,כבישים ועוד) ובנייה בגזרה
המקומית בשטחי  .Cלרוב ,במת"ק ממוקם חלון
קבלת הקהל (ראו להלן).

בן שיח כינוי לתושב פלסטיני המעביר מידע
ומשתף פעולה עם אנשי המינהל האזרחי .לרוב,
העברת המידע מתוגמלת באמצעות הקלה במתן
היתרים להם זקוקים אותו אדם ,אחד מבני
משפחתו או חבריו.

גדר ההפרדה מכשול ,חלקו גדר וחלקו חומה,
בין הגדה המערבית ומדינת ישראל .בשל רצונה של
ישראל לספח דה-פקטו מספר התנחלויות לשטח
ישראל ,תוואי גדר ההפרדה אינו תואם את הקו
הירוק ויוצר מובלעות של שטחים פרטיים פלסטינים
באזור הנקרא "מרחב התפר" (ראו להלן).

גשר אלנבי מעבר הגבול בין הגדה המערבית
לבין ירדן ,הממוקם בסמוך ליריחו .ככלל,
תושבים פלסטינים אינם רשאים לצאת לחו"ל
דרך נתב"ג ,למעט במקרים חריגים ,וגשר
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סמארטפונים ייעודיים ומחשבים ,והם כוללים מידע
אישי ,היסטוריית מתן ושלילת היתרים ,מידע על
"מניעות" (ראו להלן) שהוטלו על אותו אדם ועוד.

אלנבי הינו מעבר הגבול המרכזי המשמש את
האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית וברצועת
עזה .תפעול הגשר והפיקוח על העוברים בו נמצא
תחת אחריות המתפ"ש ורשות שדות התעופה
הישראלית.

חומרים דו שימושיים חומרים ומכשירים
המיועדים לצרכים האזרחיים של תושבי רצועת
עזה ,אשר לדעת מערכת הביטחון הישראלית,
עשויים לשמש גם לצרכים צבאיים .הכנסתם
של חומרים אלה ,הכוללים חומרי בנייה ,ציוד
מכני וחומרי גלם שונים ,נתונה לבקרה ופיקוח
הדוקים מצד הרשויות הישראליות ,ובמקרים
רבים נאסרת לחלוטין .חומרים אלה נחוצים
לשם תפקודם התקין של ענפים שונים ,ביניהם
מערכת הבריאות ,התעשייה ,החקלאות ועוד.

היתר אישור מטעם המשטר הצבאי הישראלי
המאפשר לתושב פלסטיני לבצע פעולה מסוימת.
"משטר ההיתרים" החל בגדה המערבית
וברצועת עזה כולל למעלה ממאה סוגי היתרים
שונים ,הנוגעים להיבטים אזרחיים רבים,
וכוללים :היתרי כניסה לישראל למטרות שונות
(עבודה ,בריאות ,פולחן דתי ועוד) ,היתרי ייצוא
וייבוא סחורות ,היתרי בניית תשתיות ,היתרי
מסחר ועוד .האחריות על משטר ההיתרים נתונה
בידי המינהל האזרחי.

חלון קבלת קהל מוקדי השירות שמפעיל
המינהל האזרחי עבור פניות האוכלוסייה הפלס-
טינית ,הממוקמים במפקדות האזוריות של
היחידה .לרוב ,הגעת הפלסטינים לחלון קבלת
הקהל תעשה לצורך הוצאת " ֻממ ְָרנ ַט" (ראו
להלן) ובמקרים של בקשות דחופות להוצאת
היתר .למרות שתפעול "החלון" הוא מתפקידיו
העיקריים של המינהל האזרחי ,הוא מתאפיין
רמת הכשרה נמוכה ,אי ידיעת השפה הערבית
בקרב החיילים המשרתים בו ,בהיעדר מענה יעיל
לצרכי האוכלוסייה הפלסטינית ובמקרים רבים
במחסור של כוח אדם.

המערכה על שטחי  Cהשם שניתן למאמץ
הישראלי לפקח ולהגביל את נוכחות האוכלוסייה
הפלסטינית בשטחי  .Cמאמץ זה כולל פיקוח
ואכיפה מוגברים כנגד בנייה ועיבוד חקלאי
פלסטיני באזורים אלה .במסגרת "מערכה" זו
מפעיל המינהל האזרחי מוקד טלפוני ,המכונה
"חמ"ל ( "Cראו להלן).

''הלבנת בניה'' הכשרה בדיעבד של מבנים
שנבנו בניגוד לחוק .כמעט ללא יוצא מהכלל,
"הלבנה" זו נעשית לגבי מבנים בהתנחלויות
ובמאחזים ,ולעיתים נוגעת לאישור בדיעבד של
יישובים שלמים.

חמ''ל  Cמוקד טלפוני שמפעיל המינהל האזרחי,
שמטרתו ריכוז דיווחים של ישראלים לגבי בנייה
פלסטינית ,המפורשת על ידי הימין הישראלי
כ"ניסיונות השתלטות" על שטחי  .Cחמ"ל C
הוקם במסגרת "המערכה על שטחי  "Cומתוך
ניסיון לייעל את הפיקוח והשליטה הישראלית על
הנעשה בשטחים אלה בכל הנוגע לבנייה והקמת
תשתיות שנועדו לשרת את צרכי האוכלוסייה
הפלסטינית.

׳זאב כחול׳ ו׳זאב לבן׳ מאגרי מידע ביומטריים
בהם נעזרים ,בהתאמה ,חיילים ורכזי הביטחון
האזרחיים בהתנחלויות לצורך זיהוי פלסטינים
בגדה המערבית .השימוש במאגרים אלה
נעשה באמצעות אפליקציה המותקנת על

13

יחידת הפיקוח יחידה של המינהל האזרחי
האחראית על אכיפת חוקי התכנון והבנייה בגדה
המערבית ,ועיקר פעילותה נוגע למעקב ואכיפה
כנגד בנייה בלתי חוקית .רבים מאנשי היחידה
הם מתנחלים.

שונות עשויות להוביל להטלתן .למרות המגבלות
הרבות הכרוכות בדבר ,פלסטינים עליהם מוטלת
מניעה לא מקבלים על כך כל התראה ויכולתם
לערער על ההחלטה או לדעת מה מניעיה
מוגבלים ביותר.

יע"פ יועץ לענייני פלסטינים ,לשעבר יועץ לענייני
ערבים .מעין זרוע מודיעינית של המתפ"ש,
העוקבת אחר הלכי הרוח והמגמות החברתיות
והפוליטיות בקרב האוכלוסייה הפלסטינית.

מניעת אג"מ הטלת מניעה המתבצעת על ידי
קציני המינהל האזרחי .הסיבות להטלת מניעת
אג"מ נעות בין חוב כספי לרשות ישראלית ועד
להתנהגות שאינה הולמת לתפיסת הקצינים
המשרתים בחלון קבלת הקהל.

מידע על תושב מערכת מידע ממוחשבת
המשמשת את חיילי המינהל האזרחי ומת"ק
עזה ומרכזת את המידע המצוי בידי היחידה
עודות כלל האוכלוסייה הפלסטינית .המידע
במערכת כולל את פרטיו האישיים של אדם
מסוים ,היסטוריית הבקשות לקבלת היתרי
כניסה לישראל" ,מניעות" (ראו להלן) שהוטלו
על אותו אדם ,קשריו המשפחתיים ועוד.

מניעת משטרה הטלת מניעה המתבצעת על
ידי משטרת ישראל בשל חשד שהפלסטיני מעורב
בפעילות פלילית או עסק בה בעבר.

מניעת שב"כ/מניעה ביטחונית הטלת מניעה
המתבצעת על ידי השב"כ ,בשל חשד למעורבות
התושב או בני משפחתו בפעילות חבלנית .זהו סוג
המניעה הנפוץ ביותר ,ולפי הערכות שונות ,מאות
אלפי פלסטינים מסווגים כמנועי שב"כ.

מֻ מָרְ נ ַט כרטיס מגנטי חכם המכיל נתונים
ביומטריים אשר מזהים את בעליו על פי תווי
פנים וטביעות אצבע .כל פלסטיני שצריך להיכנס
לישראל לכל מטרה ,אפילו לביקור חד-פעמי,
זקוק לכרטיס מגנטי כדי לקבל את ההיתר (למעט
במקרים הומניטריים דחופים וחריגים) .מכיוון
שכרטיס זה נדרש עבור כל פנייה של תושב
פלסטיני למינהל האזרחי ,רבים מחזיקים בכרטיס
גם ללא קשר לצורך מסוים .החזקת כרטיס זה
מאפשר למינהל האזרחי לאסוף ולאגור נתונים
ביומטריים על האוכלוסייה הפלסטינית ,ובכך
להדק את השליטה בה.

מעבר ארז מעבר המיועד לתנועת אנשים
הממוקם בצפון רצועת עזה .המעבר מיועד
לפלסטינים המבקשים להיכנס או לצאת מרצועת
עזה לשטח ישראל או לשטח הגדה המערבית,
והוא המעבר היחיד המיועד למטרה זו.

מעבר כרם שלום מעבר המיועד לתנועת
סחורות הממוקם בדרום רצועת עזה .זהו המעבר
היחיד לשינוע סחורות לרצועת עזה וממנה.
ההחלטה בדבר סוג וכמות הסחורות הרשאיות
לעבור לרצועת עזה וממנה נתונה באופן בלעדי
בידי הרשויות הישראליות ,שבמקרים רבים
מטילות מגבלות על מעבר הסחורות.

מניעה הגבלת אפשרותו של תושב פלסטיני
לקבל היתר מסוים ,לרוב היתר כניסה לישראל.
ישנם מספר סוגי מניעות (ראו להלן) ועילות
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מרחב התפר שטחי הגדה המערבית הכלואים
בין תוואי גדר ההפרדה לבין הקו הירוק .בתוך
תחומי מרחב התפר נמצאים יישובים פלסטינים
ואדמות פרטיות השייכות לפלסטינים תושבי
הגדה המערבית .בשל הימצאותם מצידה השני
של גדר ההפרדה ,הגישה אל שטחים אלה מוגבלת
ומצריכה היתר כניסה מיוחד הניתן על ידי המינהל
האזרחי .בכך מגבילה ישראל את יכולת הגישה
של התושבים הפלסטינים לאדמתם ,ובמקרים
מסוימים – לביתם.

לעבור בהדרגה לרשות הפלסטינית למעט סוגיות
שמיועדות היו לדון בהסדר הקבע ,מהווים
כ 60%-משטחי הגדה ,ובהם נמצאות כמעט
כל ההתנחלויות ,המאחזים וישובים פלסטינים
רבים .בניגוד למגבלות שנקבעו בהסכמי אוסלו,
הצבא הישראלי פועל באופן שוטף בכלל שטחי
הגדה המערבית.

 DCOגוף של הרשות הפלסטינית המקשר בין
התושבים הפלסטינים לבין המינהל האזרחי בכל
הנוגע לבקשת היתרים .למעט מקרים חריגים או
דחופים ,תושב פלסטיני המעוניין בהיתר יגיש
את טופסי הבקשה לאנשי ה ,DCO-ואלה יעבירו
אותם לבחינת המינהל האזרחי .קבלת ההיתר,
עם החלטת המינהל האזרחי ,תעשה גם היא
בתיווך אנשי ה.DCO-

מש"קיות ת"ש של פלסטינים כינוי לעג לאנשי
המינהל האזרחי .התפיסה הרווחת בקרב חיילים
רבים היא שהמינהל האזרחי "עוזר" לפלסטינים
מתוך רצון טוב .תפיסה זו חסרה את ההבנה
שתפקיד היחידה נובע מתוך חובותיה של ישראל
ככוח כובש השולט על אוכלוסייה אזרחית .השימוש
העצמי במושג מעיד גם על מורל ירוד של רבים
מחיילי היחידה.

קמ''ט קצין מטה .קציני המטה של המינהל
האזרחי הם נציגי משרדי הממשלה הישראלית
במסגרת הממשל הצבאי החל בגדה המערבית.
תחת אחריותם שורה של תחומים ,מארכיאולוגיה
ועד תשתיות (ראו תרשים בעמ'  .)9-8קציני
המטה במינהל האזרחי הם לרוב אזרחים ,לעתים
מתנחלים.

שטחי  B ,Aו C-עם החתימה על הסכמי אוסלו
בשנות התשעים חולקה הגדה המערבית לשלושה
אזורים (ראו מפה בעמ'  :)71שטחי  Aהם שטחים
הנמצאים תחת אחריות שיטורית ומינהלתית
פלסטינית ,והם כוללים את הערים הפלסטיניות
וסביבתן הקרובה .שטחי  Bהם שטחים תחת
אחריות ביטחונית ישראלית ואחריות מינהלתית
פלסטינית .שטחי  Cהינם תחת אחריות ביטחונית
ואזרחית ישראלית .שטחי  ,Cשאמורים היו
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חלק  :1אוכלוסייה
תפקיד המינהל האזרחי הוגדר ב ,1981-בצו מס'  947של הממשל הצבאי ,הקובע בסעיף  2כי:
"המִנהל האזרחי ינהל את העניינים האזרחיים באזור ,בהתאם להוראות צו זה ,לרווחתם ולטובתה
של האוכלוסייה ולשם הספקת השירותים הציבוריים והפעלתם ,בהתחשב בצורך לקיים מִנהל תקין
וסדר ציבורי".
אולם עדויות החיילים והחיילות בחוברת זו מראות כי הניהול האזרחי לא נועד "לרווחתם
ולטובתה של האוכלוסייה" ,אלא משמש למעשה כאחד הכלים המרכזיים לתחזוק ושימור
השליטה הצבאית הישראלית בשטחים .עדויות החיילים חושפות מערכת שליטה אפקטיבית
ביותר ,והיא ביורוקרטית לחלוטין.
אחד הכלים הבסיסיים ביותר המשמשים לשליטה זו הוא מערכת ההיתרים .באמצעות ההיתרים
ישראל חודרת ושולטת בהיבטים אישיים ,קולקטיביים ,כלכליים ופוליטיים של חיי הפלסטינים.
היתר מהווה אישור מטעם המשטר הצבאי הישראלי המאפשר לפלסטיני לבצע פעולה מסוימת.
"משטר ההיתרים" ,החל על הגדה המערבית ורצועת עזה ,כולל אינספור סוגי היתרים שונים,
שהכרחיים למימוש וביצוע רבים מהצרכים האלמנטריים ביותר בחיי אדם .היתרים נדרשים
לצורך מעבר לישראל (למשל ,עדות  ,)15כניסה לאדמה פרטית (למשל ,עדות  ,)55ומגיעים עד
מחוזות אבסורדיים שבהם פלסטינים נדרשים לפנות למינהל האזרחי על מנת שיפתחו את
הכניסה לביתם הפרטי (למשל ,עדות  .)6תחת משטר ההיתרים הזכות הבסיסית ביותר הופכת
לפריבילגיה שצריך לבקש מהריבון .ברצונו יתן ,ברצונו ימנע.
הרשויות הישראליות טוענות כי ההיתרים מאפשרים לה להעניק לפלסטינים "מרקם חיים"
תקין ,אולם המצב הפוך – מרקם חייהם של מיליוני פלסטינים תלוי לחלוטין במנגנון עמום,
מסורבל וסבוך שאינו מייצג את רצונותיהם ועניינם ,ושאין להם שום חלק בבחירתו ובניהולו.
בניגוד לטענה כי מנגנון ההיתרים נועד לסייע בשמירה על ביטחון אזרחי ישראל ,מן העדויות
עולה כי תפקידו של משטר ההיתרים הוא לבסס מנגנון לשליטה ,חלוקה וניהול האוכלוסייה
הפלסטינית ,מהקולקטיב ועד רמת האינדיבידואל .בעוד שמתן שירות אזרחי הוא חובתה של
ישראל ככוח כובש ,משטר ההיתרים הופך את הזכויות והשירותים הבסיסיים ביותר למותנים,
והופך בכך את ההיתר לאמצעי מושלם לשליטה מתמשכת ,ניהול ,פיקוח ובקרה .בעצם "מתן
השירות" מתרחשת השליטה.
מהעדויות עולה כי חיילים רבים תופסים את מתן ההיתר כעזרה ל"אוכלוסיית האויב" .עמדה
זו ממקמת את החיילים בסתירה מובנית ,בין תפקידם המוצהר – לדאוג לרווחת האוכלוסייה
הפלסטינית – לבין דימויים העצמי כחיילים שתפקידם להגן על מדינת ישראל ולהילחם באויב (ראו
עדויות  ,8 ,1ו .)9-בעדויותיהם מספרים החיילים כיצד שירות במינהל הציב אותם בעמדת נחיתות
מול חיילים אחרים (ראו עדויות  9ו ,)13-ואיך במקרים רבים ,הצורך להעניק שירות ל"אוכלוסיית
אויב" תורגם להתנכלות ,אלימות ,זלזול ,אי-מתן שירות בכלל או מתן שירות משפיל.
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חלונות קבלת הקהל ,שממוקמים במת"קים השונים ,הם מוקד המפגש המרכזי בין חיילי המינהל
האזרחי לתושבים הפלסטינים .החיילים מספרים על עומס בחלונות קבלת הקהל ,שיוצר עיכוב
רב בטיפול בבקשות להיתרים ולהנפקת כרטיס מגנטי .מדי יום ניגשים לחלון קבלת הקהל מאות
פלסטינים שתלויים בחיילים לצורכי הקיום הבסיסיים ביותר ,והחיילים מתבקשים להגיב ,לקטלג,
לסמן ולאשר את בקשותיהם במחשב ,יחד עם משימות נוספות .חיילים וקצינים כאחד מתארים
בעדויותיהם כיצד תנאים אלו הובילו לאנטגוניזם ,קהות מוסרית ודה-הומניזציה של האוכלוסייה
הפלסטינית ,ומספרים כיצד עם הזמן האנשים שמולם הלכו והצטמצמו לכדי לא יותר מפונקציה
אדמיניסטרטיבית ,בעיה שיש לקטלג במחשב (ראו עדויות  13ו .)15-בנוסף ,החיילים מספרים כי
חיילי המת"קים המאיישים את החלון אינם דוברים ערבית ברמה מספקת לניהול שיחה מורכבת
(ראו עדויות  11ו .)12-החיילים לומדים ערבית בקורס שאורכו חודשיים ,ובפרק זמן זה הם רוכשים
אוצר מילים מועט וטכני לחלוטין .ברגע שהפלסטיני אומר משהו מחוץ לז'רגון הביורוקרטי הבסיסי –
סיכוי קלוש שהחייל יבין אותו .כתוצאה מכך ,במקרים רבים התקשורת הופכת לאלימה ומתבססת
על צעקות והתעמרות.
מן העדויות עולה כי גם חיילים וקצינים שרצו לשרת במינהל האזרחי והבינו את חשיבות משימתם
נכנעו לבסוף לשחיקה בשל תנאי השירות ,העבודה האינטנסיבית ויחסי התלות של האוכלוסייה
הפלסטינית בהם .בהתאם ,רבים מתארים כיצד התוצאה הישירה של תנאים אלו הובילה לזלזול,
חוסר נכונות לסייע ,התעמרות ואלימות ביורוקרטית (ראו עדויות  14 ,9ו.)16-
מערכות המידע הממוחשבות מהוות גם הן כלי משמעותי בניהול ומעקב אחר האוכלוסייה
הפלסטינית (ראו עדויות  21 ,20ו .)22-הן כוללות מידע אישי רב ,שמקוטלג וממויין בהתבסס
על מרשם האוכלוסין הפלסטיני ,הנמצא בשליטת ישראל .ישראל אף אוספת מידע ביומטרי
שכולל תווי פנים וטביעות אצבע ,אותן נדרשים הפלסטינים לתת כתנאי מקדים לקבלת היתרים,
למעט טיפול רפואי הומניטרי .לדוגמה ,הכרטיס החכם המגנטי ,המוכר בשם ֻממ ְָרנ ַט ,שכולל את
הנתונים הביומטרים ,נדרש עבור כל פנייה של תושב פלסטיני למינהל האזרחי .פלסטינים רבים
מנפיקים את הכרטיס גם ללא קשר לצורך ספציפי ,ומחדשים אותו בקביעות .באופן הזה ,ועל
בסיס יחס התלות של הפלסטינים בהיתרי הריבון ,המינהל האזרחי מנתב את תנועת הפלסטינים
אל מנגנוני הפיקוח והבקרה הישראלים .הזדהות ומסירת מידע הופכים לתנאי מקדים עבור
קבלת זכויות בסיסיות.
מערכות המידע הללו התגלגלו בשנים האחרונות למאגר מידע ביומטרי ,שמידע מתוכו נגיש,
ברמות ובצורות שונות ,לחיילי המינהל האזרחי ,החיילים במחסום ואף רכזי הביטחון האזרחיים
בהתנחלויות .חיילים נדרשים לצלם פלסטינים או את ה ֻממ ְָרנ ַט בסמארטפון ייעודי ,ולהכניס
את פרטיהם למאגר המידע ,שכולל פרטים אישיים ,תמונות ,היתרים ומניעות .באופן הזה
מסמכי הזיהוי מתפקדים כאמצעי מעקב המתעדכן תדיר ומסייע בהידוק הפיקוח הישראלי
אחר הפלסטינים.
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הצד השני של מתן ההיתרים הוא "המניעות" .מניעה היא הגבלת אפשרותו של תושב פלסטיני
לקבל היתר מסוים ,לרוב היתר כניסה לישראל .ישנם שלושה סוגי מניעות :מניעה ביטחונית,
מניעת משטרה ומניעת אג"מ (אגף מבצעים) .הטלת מניעה ביטחונית מתבצעת על ידי שב"כ,
בשל חשד למעורבות התושב או בני משפחתו בפעילות חבלנית .זהו סוג המניעה הנפוץ ביותר,
ומוערך כי מאות אלפי פלסטינים מסווגים כ"מנועי שב"כ" .חיילי המינהל האזרחי עצמם ,שדרכם
מגלה הפלסטיני על המניעה ,אינם יודעים לרוב את סיבתה ולכן אינם יכולים להסביר אותה
לפלסטינים (ראו עדויות  24ו .)25-מניעת משטרה מתבצעת על ידי משטרת ישראל בשל חשד
למעורבות בפעילות פלילית; מניעת אג"מ מתבצעת על ידי קציני המינהל האזרחי ,מסיבות
שנעות מחוב כספי לרשות ישראלית ועד לענישה על התנהגות שאינה הולמת לתפיסת הקצינים
המשרתים בחלון קבלת הקהל .פלסטינים שעליהם מוטלת מניעה לא מקבלים על כך כל הודעה
ויכולתם לערער על ההחלטה או לדעת מה מניעיה מוגבלת ביותר .הטלת מניעה על פלסטיני
פירושה ,במקרים מסוימים ,שלילת זכותו לנוע ,להתפרנס בישראל ,או לבקר קרוב משפחה גוסס.
המניעות הן אינן בהכרח כלי ביטחוני "כירורגי" ,נקודתי או מדויק .מנגנון המינהל האזרחי שולט
באוכלוסייה הפלסטינית גם באופן קולקטיבי ,באמצעות מניעת היתרים גורפת הנעשית בלחיצת
כפתור (ראו עדות  .)4מניעות מוטלות גם על פלסטינים שאינם חשודים בדבר ,על בסיס קרבתם
המשפחתית או הגיאוגרפית לפלסטינים אחרים ,מקרובי משפחה של פלסטיני החשוד בטרור ועד
למאות תושביו של הכפר שבו הוא התגורר (ראו עדויות  3ו .)26-במקרים מסוימים נשלל ההיתר
משכניו של פלסטיני החשוד בטרור (למשל ,עדות  .)22מתוך כך ברור כי הטלת מניעה לא נועדה רק
למנוע פעילות חבלנית פוטנציאלית – החיילים אינם נדרשים לעצור אדם בעל מניעה ביטחונית –
אלא משמשת כצורה של הרתעה ,הפחדה וענישה קולקטיבית.
הטלת מניעה היא ענישה בעלת השלכות דרמטיות על חיי הפרט ,שנעשית באפלה ,ללא משפט,
ללא אפשרות ממשית לערער עליה ,ולעיתים מסיבות שהקשר בינן לבין ביטחון מוטל בספק .היכולת
לשלול או למנוע היתר ע"י השב"כ ,המשטרה והמינהל האזרחי מרחפת תמיד מעל ראשו של כל
פלסטיני .המניעה ,אפוא ,יוצרת ומשמרת תחושה של שרירותיות ואי-ודאות מתמדת מול הכוח
שהמשטר הצבאי יכול להפעיל .באופן הזה ,ההיתרים והמניעות משרתים את השליטה הישראלית
באמצעות מערכת מורכבת של הפיכת זכויות ל"פריבילגיות" ,הענקתן ושלילתן.
דרך נוספת שבה משתמש הצבא במנגנון ההיתרים ככלי שליטה אפקטיבי היא ניהול מערכת
של העדפת מקורבים ובעלי עניין המכונים "בני שיח" – תושבים פלסטינים שמעבירים מידע
ומשתפים פעולה עם אנשי המינהל האזרחי .לרוב ,בני שיח הם פלסטינים בעלי כוח והשפעה,
שמגיעים מהאליטה הפוליטית ,החברתית ,הדתית או הכלכלית הפלסטינית :אנשי עסקים,
ראשי רשויות ומנגנוני הרשות ,אנשי הביטחון המסכל ועוד .גורמים אלה זוכים בתמורה ליחס
מועדף ,הקלות בהיתרים ותקשורת ישירה עם קציני המינהל ,שמתורגמים ליתרונות כלכליים
וטובות הנאה אישיות (ראו עדויות  29 ,28ו .)30-כך המינהל האזרחי מנצל את זכויות היתר
שבכוחו להעניק על מנת לרתום את בני השיח למטרותיה של מערכת הביטחון הישראלית.
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בניגוד לתפיסה הרווחת בציבור הישראלי ,השליטה הישראלית אינה מוגבלת רק לשטחי הגדה
המערבית .בשנים שלאחר יציאת כוחות הצבא הישראלים מתוך שטחה של רצועת עזה ,המשיכה
ישראל לשמור על שליטתה בהיבטים קריטיים בחייהם של תושבי הרצועה :היא שולטת בכל
המעברים היבשתיים (למעט מעבר רפיח וסאלח א-דין ,שבין עזה למצרים) ,במרחב האווירי ,הימי
והדיגיטלי .שליטה זו מתחלקת בין המתפ"ש ,מת"ק עזה והשב"כ ,שמפקחים באופן כמעט מוחלט
על תנועת אנשים וסחורות מהרצועה ואליה ,ומסדירים אותם בהתאם לשיקולים ישראליים.
כל פלסטיני המבקש להיכנס לעזה מישראל או לצאת ממנה לישראל ולגדה עושה זאת דרך
מעבר ארז ,ונדרש להיתר .כדי לקבל היתר זה עליו לעמוד ברשימה צרה של קריטריונים ,שנועדה
במוצהר לצמצם תנועת פלסטינים בין עזה לגדה המערבית בשם "מדיניות הבידול" .גם פלסטינים
שעומדים בקריטריונים צרים אלו עשויים לגלות כי נאסר עליהם לצאת מהרצועה בשל מניעה
ביטחונית .כמה מהעדים והעדות מתארים מבוכים ביורוקרטיים ארוכים ובלתי נגישים שנדרשים
כדי להשיג היתר יציאה או כניסה ,לא רק עבור תושבי הרצועה ,אלא גם עבור עובדי ארגונים
הומניטריים בינלאומיים (ראו עדויות  34 ,5ו.)37-
כניסה סדירה של סחורות מהווה תנאי לחיים בסיסיים עבור שני מיליון תושבי רצועת עזה .עד 2018
היה מעבר כרם שלום ,שבשליטת ישראל ,מעבר הסחורות היחיד לרצועה ,וגם כיום ,לאחר פתיחת
מעבר סאלח א-דין בין עזה למצרים ,הוא נותר המעבר היחיד שדרכו ניתן לייצא ולייבא סחורה אל
הגדה המערבית וממנה .כל סחורה שעוברת במעבר תובעת אישור ישראלי ,שניתן על ידי המתפ"ש,
מת"ק עזה ונציגי ממשלה ישראליים (למשל ,עדות  .)35שליטתה של ישראל על המעברים ברצועה
מאפשרת לה לנהל ולווסת את כמות הסחורה הנכנסת ויוצאת ממנה.
העדויות מצביעות על כך שלעיתים ההחלטה הסופית בנוגע להכנסה או הוצאה של סחורות
נתונה בידי שב"כ ,גוף שאינו חייב דין וחשבון לציבור ,ובניגוד למתפ"ש או למינהל האזרחי
מטרתו המוצהרת היא שמירת הביטחון הישראלי ,ולא שמירה על החיים האזרחיים התקינים של
הפלסטינים .בשם השיקול הביטחוני ,ישראל מגבילה כניסת סחורות ופריטים שונים ,בהתבסס על
רשימה של חומרים שהיא מכנה "דו-שימושיים" ,ויכולים לשמש לצרכים צבאיים ואזרחיים כאחד.
כך ישראל מונעת ומעכבת כניסה של סחורות החיוניות לתפקוד החיים התקין ברצועת עזה .לרוב,
כאשר שב"כ מונע מסחורה או אדם לעבור ,גם חיילי המתפ"ש ומת"ק עזה לא מקבלים הסבר באשר
לסיבת המניעה .מאחר ששב"כ מתפקד כערכאה עליונה בנוגע להכנסת חומרים לרצועה ,נוצרים
לעיתים עיכובים ארוכים במענה לצרכיהם של תושבי הרצועה ,שמהווים גורם משמעותי להעמקת
המשבר ההומניטרי והתברואתי ברצועת עזה (ראו עדויות  36ו.)38-
המדיניות בעזה והמדיניות בגדה המערבית הן חלק מאותה המערכת ואותו המנגנון .עדויות
החיילים והחיילות מדגימות כיצד המשטר הצבאי הוביל לתוצאה בלתי נמנעת בה ניהול היבטים
אזרחיים אלמנטריים הפך לכלי שמתחזק ומשמר משילות צבאית על האוכלוסייה הפלסטינית החיה
בשטחים הפלסטינים הכבושים.
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[]1

״לא ,אתה לא יכול לקבל את הצרכים הבסיסיים ביותר שלך״
דרגה :סגן | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :שכם | מקום :בסיס מת"ק שכם | תקופה2019 :

אתה באופן יומיומי אומר לתושבים ״לא ,אתה לא יכול לקבל את הצרכים הבסיסיים ביותר שלך״,
וזו יכולה להיות סבתא שלך ,זה יכול להיות סבא שלך .באיזשהו שלב אתה נהיה אלים גם ,אתה
לא יכול לקבל את החוצפה של התושבים ,״איך יכול להיות שאתה מבקש משהו שאתה לא יכול
לבקש אותו?״ .ותוסיף לזה את הגזענות שיש לחיילים ,לא כולם ״יפי נפש״ ,אני אומר במרכאות.
הם (חיילי המינהל) רואים שחייל שהיה להם בבית לפני שנתיים נהרג מפעילות מבצעית בעזה על
ידי מחבלים אז הם עושים אחד ועוד אחד [וחושבים] :הנה
תחשוב שהפקיד
המחבל ,אני נותן היתר למחבל .היה לי הרבה סיפורים עם
שלך בבנק ,במשרד הפנים,
זה ,אני זוכר שהייתה חיילת אחת שפשוט צרחה על איזה
היה מתחיל לצרוח עליך על
תושב מבוגר בן חמישים ומשהו שפשוט לא הבין אותה כי
משהו שביקשת ,סיטואציה
היא לא דיברה מילה בערבית .אנחנו לומדים איזושהי רמה
נוראית ועל משהו מאוד מאוד
בסיסי .אתה אפילו לא הולך
מינימלית של ערבית ואתה קולט סיטואציה משוגעת ,אתה
לבנק בשביל הצורך הבסיסי
הרי לא ב[משימת] מעצר ,אתה לא אומר למישהו ״ג׳יבל
ביותר שלך שזה החופש תנועה
הווייה ,וואקף״ (תביא תעודת זהות ,תעצור) ,אתה אשכרה
שלך ,אתה הולך לחלון קבלת
נמצא בחלון קבלת קהל (להרחבה ראו מילון מונחים) .תחשוב
קהל כי אתה צריך ,לא רוצה.
שהפקיד שלך בבנק ,במשרד הפנים ,היה מתחיל לצרוח עליך
על משהו שביקשת ,סיטואציה נוראית ועל משהו מאוד מאוד בסיסי .אתה אפילו לא הולך לבנק
בשביל הצורך הבסיסי ביותר שלך שזה החופש תנועה שלך ,אתה הולך לחלון קבלת קהל כי אתה
צריך ,לא [כי אתה] רוצה ,ואז אתה נפגש בסיטואציה בה אתה מקבל כאפה לפנים כאילו ,היא
אומרת לו ״איך אתה לא מבין? תסתום!״

[]2

אלימות ביורוקרטית
דרגה :סגן | יחידה :מת"ק עזה | אזור :רצועת עזה | מקום :בסיס מת"ק עזה | תקופה2014 :

במהלך הזמן שאתה מוצב במעבר ארז ,יש בך ספקות כלשהם לגבי מה שאתה רואה?
אז אני לא חושב שהיו לי ספקות .אני חושב שהייתי משוכנע שאני בצד ההומני ,אני שמחתי על זה
שאני בתור חייל טוב שרצה לעזור לאנשים ,יכולתי להיות
במקום שהוא זה שנותן את האישורים.
צריך לכסח את הדשא
זו היתה המטרה שלך בלשרת במת"ק (ראו מילון מונחים)
כל כמה שנים ,ובין לבין צריך להחזיק
את העזתים בחבל מאוד מאוד קצר,
מלכתחילה?
לא לאפשר להם הרבה כניסות
אני לא בחרתי את זה ,אבל כן ,שמחתי על זה שאני לא
ויציאות ,לא לאפשר להם הרבה
במשהו התקפי .אני לא רציתי להיות אלים.
דברים שהיינו לוקחים כמובנים
ואתה מסתכל על זה אחרת היום?
מאליהם ,כמו היכולת לדוג איפה
בטח ,כן .אני חושב שזה אולי לא נראה כמו אלימות שאנחנו
שבא לנו ,או היכולת לטוס .זה כלא.
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רגילים לשמוע על אלימות במחסום או חיילים שמתעללים בפלסטינים .אבל זו אלימות בדרך
אחרת .זו אלימות ביורוקרטית .אנחנו מפעילים הרבה מאוד אלימות על עזה .בסבבים עצמם אנחנו
מפעילים הרבה מאוד אלימות וזורעים הרס ,וזה חלק מאותה אסטרטגיה .עכשיו אני רואה את
זה ככה שצריך לכסח את הדשא כל כמה שנים ,ובין לבין צריך להחזיק את העזתים בחבל מאוד
מאוד קצר ,לא לאפשר להם הרבה כניסות ויציאות ,לא לאפשר להם הרבה דברים שהיינו לוקחים
כמובנים מאליהם ,כמו היכולת לדוג איפה שבא לנו ,או היכולת לטוס .זה כלא.

[]3

למחוק ,למחוק ,למחוק
דרגה :סמל | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :רמאללה ואל בירה
מקום :מפקדת המינהל האזרחי ,בית אל | תקופה2017 :

הייתה שביתת אסירים [פלסטינים] באחד מבתי הכלא .היה אירוע שזהו ,כולם התחילו לעשות
שביתה והם (מערכת הביטחון) רצו ללחוץ עליהם כדי שהם יפסיקו לעשות את השביתה הזאת
כי זה קיבל שם רע בכל העולם כי אנשים בחו"ל התחילו לדעת מה קורה בכלא .בדרך כלל הסדר
יום שלנו היה להתחיל בשמונה בבוקר ולסיים בחמש את העבודה ,ובאותו יום הם (הקצינים) קראו
את כולם למשרד אחרי שעה חמש והם ביקשו מאתנו לעבוד על איזה משהו .הם הביאו לנו קובץ
עם מלא מלא תעודות זהות והם חילקו את זה בין העמדות ואמרו לנו שזה היה תעודות זהות
של אנשים שהיו בכלא ושהיו חלק מהשביתה הזאת ,והם ביקשו מאתנו פשוט להיכנס אחד-אחד
לתעודות זהות ולקרובי משפחה במערכת ופשוט למחוק כל [היתר שניתן ל] ביקור אסיר של קרובי
המשפחה (להרחבה על המערכות ראו מילון מונחים).
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שכל קרוב משפחה שרצה לבוא ולבקר את האסיר שהשתתף בשביתה או לא משנה
מה ,אז הם ביקשו מאתנו למחוק את ההיתר [שהיה לו] .פשוט לבטל שזה לא יקרה ,שלא יוכלו ללכת
לבקר אותם ,כדי ללחוץ עליהם שיפסיקו לעשות שביתה .זה מה שקרה ובאותו רגע לא חשבתי על
מה אני עושה בעצם .הם פשוט אמרו לנו :אתם לא תצאו מהמשרד עד שתסיימו עם הקובץ הזה,
עד שבוודאות לא יישאר שום קרוב משפחה .כאילו ,שנבטל
להם את ההיתר .ואז התחלנו לריב בינינו כי הותיקים במשרד
אני הייתי כלי של
כל הסיפור הזה ,אני לחצתי על
שיותר הבינו עניין אמרו :לא ,אנחנו לא נעשה דבר כזה .אבל
הכפתורים ועזרתי לצבא לשבור
לא נראה לי שזה היה מבחינת מוסר אלא יותר מבחינת
את האנשים האלה מוראלית,
"אנחנו רוצים ללכת לישון ,אנחנו לא רוצים אחרי שעות
פיזית .ובגלל זה זה די שרט
העבודה להישאר במשרד ולהתעסק עם ההיתרים האלה".
אותי כי הייתי בת  19ומה אני
אז באמת חשבנו כולנו ביחד על דרכים לעשות את זה כמה
מבינה מהסכסוך בכלל?
שיותר מהר כדי לסיים עם זה וללכת לישון וזה היה באמת
ככה אחד-אחד ,בלי סוף ,להיכנס ,לבטל .להיכנס ,לבטל .ואני פשוט רואה אמא ,אבא ,אחיות ובני
דודים ,ופשוט למחוק ,למחוק ,למחוק .ואז כאילו רק כשהלכתי לישון ,חשבתי רגע על מה עשיתי
באותו רגע ומה זה אומר .אני חשבתי שאם החבר'ה האלה הגיעו עד להחלטה שהם רוצים לעשות
שביתה בכלא ,זה אומר משהו .עדיין זה כלא ,כן? אבל חשבתי שזה פשוט מבחינה מוסרית דבר
נוראי לעשות ,זה פשוט כדי לשבור אותם ונראה לי שזו הייתה המטרה ,שפשוט יפסיקו לעשות את
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השביתה הזאת .אני הייתי כלי של כל הסיפור הזה ,אני לחצתי על הכפתורים ועזרתי לצבא לשבור
את האנשים האלה מוראלית ,פיזית .ובגלל זה זה די שרט אותי כי הייתי בת  19ומה אני מבינה
מהסכסוך בכלל? כשדיברתי על זה עם החיילים ,על מה עשינו בעצם פה ,אז הם אמרו לי שאין מה
לעשות ,זה צה"ל ובסופו של דבר הם אסירים ,הם פושעים ,ופקודה זו פקודה וצריך לעשות את זה
ואין מה לחשוב מעבר.

[]4

נפגע בכל המשפחה
דרגה :סגן | יחידה :המינהל האזרחי | תקופה2017 :

בן דוד של מחבל יכול להיות מנו ּע? (ראו מילון מונחים)
כן ,כן .נגיד הרבה פעמים אחרי שיש איזה פיגוע ,וזה משהו שהיינו עושים ,אז אוטומטית שמים
מניעה על כל המעגל הראשון והמעגל השני .לפעמים על כל הכפר ,תלוי מה הגודל של הזה (הפיגוע).
זה היה קורה די הרבה.
מה הרעיון בעצם של כזה דבר?
להראות לאותו מפגע שיש לו מה להפסיד ושיש השלכות למעשים שלו .שלא רק הוא נפגע אם
עכשיו נעשה פיגוע ,אנחנו נפגע בכל המשפחה .כאילו :תיקח אחריות על המעשים שאתה עושה
כי הרבה אנשים הולכים להיפגע מזה.
כמה אנשים זה נגיד?
לפלסטינים יש משפחות גדולות ,אז נגיד מעגל שני – מעל חמישים .כשזה כל הכפר זה כבר מאות
אנשים .הרבה אנשים.
איך זה עובד בתכלס?
הרבה
יש מערכת של היתרים ,״אבן החכמים״ (להרחבה ראו מילון מונחים).
פעמים אחרי שיש
יש אופציה לסווג ולבחור אנשים מטווח גילאים מסוים ,מאזור מסוים ,ואז
איזה פיגוע ,וזה
בלחיצת כפתור לוחצים על כולם מניעה.
משהו שהיינו עושים,
כשלוחצים על הבנאדם מופיעה לך כל המשפחה שלו?
אז אוטומטית שמים
כן.
מניעה על כל המעגל
נגיד רוצים לראות את כל הכפר ,רושמים “נבי סלאח” ,זה נותן
הראשון והמעגל
השני .לפעמים על
לך את כל האנשים שיש להם היתר מנבי סאלח ולוחצים “דליט”
כל הכפר ,תלוי מה
(מחיקה) ואז לכולם יורד ההיתר?
הגודל של הפיגוע .זה
כן.
היה קורה די הרבה.
עכשיו איך בנאדם יודע שירד לו ההיתר?
הוא לא יודע .הוא כנראה יגיע לחלון לקבלת קהל לבקש בפעם הבאה היתר והוא פתאום יראה
שיש לו מניעה .או שהוא יבוא לצאת במעבר ויגידו לו שביטלו לו את ההיתר.
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[]5

היא צריכה לחזור לעזה
יחידה :מתפ"ש | מקום :מעבר גשר אלנבי | תקופה2018 :

יש לכם (חיילי המתפ"ש בגשר אלנבי) דרך לדעת אם בנאדם שהיה בעל תושבות פלסטינית ועזב
לחו"ל איבד את התושבות שלו?
אם הוא בחו"ל הוא עדיין יהיה כתוב אצלנו .היה לי למשל מקרה של מישהי שנולדה בעזה ויצאה משם
בגיל אפס וכאילו היא לא גרה לא בישראל ,לא ברשות (העד מתכוון לגדה המערבית) ולא בעזה .היא גרה
בחו"ל והיא לא ידעה כשהיא חזרה לכאן שהיא מעזה .היא בכלל לא ידעה שיש לה אזרחות (העד מתכוון
לתושבות ברצועת עזה) ויש לה ת"ז שאימא שלה הוציאה לה בגיל אפס בעזה .כשהיא הגיעה לכאן ,היא
רצתה לבקר את המשפחה שלה שגרה ברשות עצמה.
בגדה?
בגדה ,כן .היא באה כדי לבקר אותם ,וכשהיא הגיעה אנחנו אומרים לה :רק שנייה ,אין לך את
הטפסים .היא נעצרה ,עצרו אותה [מלהיכנס לגדה המערבית].
אין לה את הטפסים למה?
אין לה את הטפסים בכלל לכניסה .היו להם טפסים של חו"לניקית (על בסיס אזרחות שאינה
פלסטינית) ,והיא בכלל עזתית .זה טפסים שונים לעזתים ,לאנשים מהרשות (הגדה המערבית)
ולאנשים מחו"ל .אז היא הביאה טפסים של חו"ל .לפי מה שידענו אז[ ,חשבנו ש]היא פלסטינית
[מהגדה המערבית] .אחרי זה התברר שהיא עזתית .היא עזתית שלכאורה ברחה לחו"ל.
מה זאת אומרת ״ברחה״?
לא היה לה מעבר דרך ישראל ,היא עברה דרך רפיח.
אז היא עברה דרך רפיח ,למה ״ברחה״?
גם הקצינים ,גם הנגדים וגם החיילים אומרים "ברחה" כשהם עוברים דרך רפיח.
אני מנסה להבין אם יש לזה משמעות למושג.
קודם כל עצבניים עליהם יותר.
למה? ברפיח יש מעבר גבול שלעזתים מותר לעבור.
זה נכון שיש מעבר גבול ,אבל בעיקרון אצלנו יש תיעוד של כניסות ויציאות ,ברגע שאתה יצאת [דרך
מעבר רפיח] ולא כתוב אצלנו שעברת דרכנו ,אז זה גם משגע את המערכת ,את מערכת המחשב .וזה
גם מעצבן אותנו כי נוצר איזשהו מצב שמתייחסים לזה כאילו הוא ניסה לרמות את ישראל כשהוא
עבר דרך רפיח .אנשים שעוברים דרך רפיח בעיקרון עוברים לא דרך ישראל ,אלא דרך מצרים.
אבל זה מותר.
מה זה מותר?
מותר ,יש שם מעבר גבול .עם מדינה .המדינה מרשה לאנשים לצאת משם.
נכון ,אבל כאילו היחס לזה הוא שיש שם סגר מצד ישראל ,והבחור הזה – שכחתי איך זה נקרא ,סגר או?
כתר.
כתר – הוא שובר כתר או שובר מצור ,זה איך שקראנו לזה .הוא כאילו ברח ,וכשהוא עושה את
זה ,אז הוא לא יכול להיכנס דרך ישראל יותר[ ,אלא] צריך להיכנס דרך רפיח .כשהוא רוצה לחזור
חזרה לעזה ,אז הוא צריך לעבור דרך רפיח והוא לא יכול להיכנס לרשות הפלסטינית (הגדה
המערבית) בכלל-בכלל-בכלל-בכלל.
הבנתי ,אוקיי .לישראל אין תיעוד אם ככה של מי שיוצא ונכנס מרפיח?
לא ,אין בכלל תיעוד .במקרה הספציפי שלה ,היא...
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בת כמה היא הייתה בערך?
כשהיא חזרה? באזור ה 20-גבוהים או ה 30-נמוכים .כשהיא חזרה ,היא באה לבקר משפחה ,אני לא
זוכר אם דודה או אמא או משהו כזה ,שגרה ברשות (בגדה המערבית) .היא ,האמא ,הייתה עזתית
שקיבלה אישור לגור ברשות (בגדה המערבית) ,וכשהיא (הבת) חזרה היא חשבה בכלל שהיא לא נחשבת
פלסטינית .הבנו שהיא נחשבת פלסטינית כי היא הייתה רשומה במחשב .וכשבדקנו שהיא רשומה
במחשב ,גילינו שהיא רשומה כעזתית ,כעזתית שלא עברה דרכנו אלא עברה דרך רפיח .אז לא רק שהיא
לא יכולה להיכנס לבקר את אמא שלה ,היא גם לעולם לא תוכל להיכנס לשטחים (לגדה המערבית) אלא
אם יש איזשהו אישור מיוחד .מבחינתנו היינו צריכים להגיד לה שהיא צריכה לחזור לעזה.
אתם הייתם צריכים להגיד לה שהיא צריכה לחזור לעזה?
היא רשומה
שתיכנסי
כן ,אנחנו אומרים :את לא יכולה [להכנס לגדה המערבית] עד
כעזתית ,כעזתית שלא
עברה דרכנו אלא עברה
לעזה ותקבלי אישור דרך הוועדה של פת״ח שם ,וועדה של פת״ח
דרך רפיח .אז לא רק
שדואגת לאישורים לאנשים מעזה להיכנס לרשות בשטחים בגדה או
שהיא לא יכולה להיכנס
לצאת לחו"ל .אז כאילו [היא] הייתה צריכה לחזור לעזה דרך רפיח
לבקר את אמא שלה,
ואז לחזור [לגדה המערבית] דרך אישור שהיא לעולם לא תקבל .זה
היא גם לעולם לא תוכל
לא משהו שהיא תקבל לעולם בגלל שמבחינתנו ,מבחינת צה"ל איך
להיכנס לשטחים אלא אם
שאמרו לנו את זה ,זה משהו שהוא ביג נו-נו כזה ,המעבר מעזה לרפיח.
יש איזשהו אישור מיוחד.
מה קרה בעצם בסוף?
בסופו של דבר ,היא באה לבקר את אמא שלה והיא הוחזרה לירדן .אני יודע שהיא חזרה [לגשר
אלנבי] עוד פעם אחר כך לנסות להיכנס אבל בעיקרון היא לעולם לא תוכל להיכנס לשם .אין סיכוי.

[]6

"שלום ,זה ניג'ם ,אני רוצה להיכנס לבית שלי"
דרגה :סמ"ר | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :רמאללה ואל בירה | מקום :הר אדר | תקופה2013 :

יש בחור שקוראים לו ניג'ם ,הוא פלסטיני .הבית שלו באמצע  nowhereכזה ,אבל הבית שלו בצד
הישראלי [של גדר ההפרדה] ,זה ליד גבעון .הבחור הזה ,בשביל להיכנס לבית ,היה מתקשר לחמ"ל
שיפתח לו את השער .אין לו שליטה בשער שנפתח ונסגר לבית שלו.
הבחור הזה,
הוא צריך להתקשר לחמ"ל.
בשביל להיכנס לבית,
מה זאת אומרת?
היה מתקשר לחמ"ל
שיפתח לו את השער.
הבית שלו הוא בצד הישראלי ,הבית שלו מגודר.
אין לו שליטה בשער
אוקיי.
שנפתח ונסגר לבית שלו.
לא הזיזו אותו משם ,בנו את הגדר ואז גידרו גם אותו .במקום לתת
לו פשוט אזרחות [ישראלית] או לעזוב אותו לנפשו .ניג'ם פקיה נראה לי קוראים לו .אז הוא היה
מתקשר כל בוקר לחמ"ל ,אומר "שלום ,זה ניג'ם ,אני רוצה להיכנס לבית שלי" .החמ"ל מתקשר
למג"בניקים שבאזור והם היו פותחים לו את השער .מטורף.
כמה פעמים?
פעם ביום ,פעמיים ביום.
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תור למחסום

[]7

הפלסטינים כל הזמן נתונים להתעללות תודעתית
דרגה :סמל | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :שכם | מקום :בסיס מת"ק שכם | תקופה2014 :

הדברים שאני מספרת עליהם הם לא חריגים – איך כל הדבר הזה עובד ואיך הפלסטינים כל
הזמן נתונים להתעללות תודעתית .עצם זה שאתה הולך ברחוב שלך ,בכפר שלך ,בעיר שלך,
ואתה תחת התחושה שאתה אפס וכל שנייה מישהו יכול לבוא ולקחת לך את הדברים ולעשות
עליך חיפוש .אנשים עם התודעה הזאת כל הזמן .וזה גם כשיש להם כבר מוסדות ,גם כשיש להם
כבר ייצוג ,גם כשיש להם כבר שליטה בשטח .הם כל הזמן מתחנפים ומורידים את עצמם .היה
את הסיפור של עיד אל אדחא ,חג הקורבן .המינהל החליט ברגע האחרון ,לדעתי גם בתור משחק
תודעתי אחרי "צוק איתן" ,להכריז על מלא היתרים מתנה .יצא מצב שיום לפני החג הכריזו שיש
 6000היתרים לביקור בחג בישראל לפלסטינים מהגזרה שלנו .איפה שבא להם :באל אקצא,
משפחה .כניסה לישראל לחג הקורבן .הודיעו על זה לצד הפלסטיני בהתרעה קצרה יחסית .הגיעו
מלא מלא צעירים .נגיד מישהו בגילי שנולד בשכם ,אם הוא בן  – 20הוא כנראה בחיים לא היה
בישראל אלא אם זה היה בצורה לא חוקית .אומרים לו פתאום יום לפני חג הקורבן "תסתערו על
זה" .וגם אמרו להם "יש מכסה" .הגיעו מאות אנשים ,השחיתו לגמרי את כל חלון קבלת הקהל
[במת"ק] ,טיפסו מעל הגדרות .ברגע הראשון אתה רואה את זה וכולם כועסים עליהם :איזה
פרימיטיביים ,איך הם מתנהגים .ואז אתה מבין למה מתנהגים ככה .ממש כאילו הם גן חיות
ועושים להם הגרלה" :נוסו על נפשכם .רוצו לבקש את הטובה הזאת מהממשל" ,להיכנס לארץ
ליום אחד .הגיעו מאות אנשים שניסו לקבל היתר .הייתה שם השחתה מטורפת כי היה שם כאוס.
הקצינים הרימו ידיים .הם לא יכלו להשתלט על מה שקורה שם.
כמות אדירה של אנשים?
ואז אתה מבין למה
כן .שלא עומדים בתור .ששוברים את הדלת כניסה,
מתנהגים ככה .ממש כאילו הם גן חיות
שלא עושים בידוק ,אז פשוט סגרו את החלון .היה שם
ועושים להם הגרלה" :נוסו על נפשכם.
בלגן מטורף וסגרו את החלון ,ומלא אנשים התבאסו
רוצו לבקש את הטובה הזאת מהממשל",
רצח ,והאנשים המבוגרים לא יכלו להתחרות בצעירים
להיכנס לארץ ליום אחד .הגיעו מאות
שטיפסו מעל הגדרות ועקפו את כולם .מת"ק שכם
אנשים שניסו לקבל היתר .הייתה שם
השחתה מטורפת כי היה שם כאוס.
לא חילק את כל מכסת ההיתרים שלו בגלל שהיה
השחתה בחלון.
סגרו את החלון? כל מי שלא קיבל עד עכשיו הלך הביתה?
כן .הם שברו את התקרה וטיפסו מעל .יש לנו גם מצלמות שצופות .אתה לא יכול שלא לצחוק .גם
הם צחקו .אנשים לקחו את זה בכיף ,בשמחה ,בצחוקים ,לא ברור מה הלך שם .אחר כך דיברתי עם
אחד החיילים בחלון והוא אמר לי "תכלס זה גטו .הם חיים בגטו" ,ככה הוא אמר .היחידה תופסת
את עצמה כאילו היא ממש לארג'ית" .תראו איזה טובה אנחנו עושים להם" .אנחנו יושבים בחלון
ומרגישים סופר אתיים .בסוף נתנו רק אלף [היתרים] בסך הכול.
תוך כמה זמן נגמר כל הסיפור?
תוך כמה שעות מאז שהכריזו על הדבר הזה.
הייתה מבחינתכם היערכות? יותר אנשים לדלפקים ,לפתוח דלפקים חדשים?
אין אפשרות לעשות את זה .יש מספר מוגבל של חיילים בכל מת"ק ,כמו בכל יחידה .הקצינים
עצמם לא היו ערוכים לזה בשיט ,וגם לא היה אכפת להם .הם בחרו לתת להם חוסר שליטה.
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[]8

דיסוננס קוגניטיבי
יחידה :המינהל האזרחי | אזור :הגדה המערבית

אתה חושב שזה מתנגש עם המטרות של המינהל האזרחי שיש ביחידה הזו חיילים שלא רוצים
לשרת בה?
לדעתי ברגע שיש לך חיילים שהם לא רוצים להיות ביחידה ,ששונאים פלסטינים ,שחושבים שהם
מלוכלכים או כושים מגעילים ,או שהם פשוט כאילו לא מחוברים למשימה של היחידה ,בין אם הם
חיילים או קצינים ,והמטרה של המינהל בסוף זה שפלסטינים כן יקבלו היתרים כדי להיכנס לישראל,
והם (חיילים שלא רוצים לשרת ביחידה) יכולים סתם לשלול [היתרים] – לגמרי זה מתנגש עם
המטרה הביטחונית .וכל הרציונל הוא "חושבים אזרחי ,עושים ביטחוני".
אז למה נותנים להם להיות שם?
מה שקורה למטה (בשטח) זה חיילים שיודעים ש[הם] מגיעים ליחידה שקוראים להם מש"קים ת"ש
של הפלסטינים (ראו מילון מונחים) – שזה לא מש"קים ת"ש
אז הגיוני
של הפלסטינים ,זה מש"קים ת"ש של המתנחלים ,אבל בטוחים
פסיכולוגית שאתה תשלול
שזה מש"קים ת"ש של הפלסטינים – אז זה דיסוננס קוגניטיבי
היתרים לפלסטינים סתם
לנסות לשכנע את עצמך שאתה דווקא סבבה ,שאתה דווקא
ותצעק עליהם כי לא תתחבר
לרציונל האזרחי של היחידה.
ימני ,דווקא לטובת הביטחון .אז הגיוני פסיכולוגית שאתה
ברור שתנסה להוכיח בכל
תשלול היתרים לפלסטינים סתם ותצעק עליהם כי לא תתחבר
מיני דרכים אחרות שאתה לא
לרציונל האזרחי של היחידה .ברור שתנסה להוכיח בכל מיני
מש"קית ת"ש של הפלסטינים.
דרכים אחרות שאתה לא מש"קית ת"ש של הפלסטינים .רמ"א
(ראש המינהל האזרחי) עושה את זה על ידי זה שהוא מש"ק ת"ש של המתנחלים ,והחיילים עושים
את זה על ידי זה שהם שמים זין על האנשים שמגיעים אליהם כאילו הם לא בני אדם.

[]9

אנחנו לא מש"קיות ת"ש ,אנחנו לא דואגים להם
דרגה :סמל | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :חברון | תקופה2016 :

הרבה פעמים כשמדברים על הכיבוש ,אז מדברים על סיפורים מעניינים :נכנסו לבית ועשו ככה
וככה וככה .כמובן שאין לי את הדברים האלה ,אבל אני חושבת שזה גם משהו חשוב .בסופו של דבר
הבעיות של הכיבוש זה השגרה ,ההגבלות עצמן ,ההגבלות של התנועה.
הכוח שיש על אוכלוסייה אחרת.
על אוכלוסייה אחרת .החיילים שלי הם החיילים שהיו צריכים לתת אישורים לפלסטינים .לעמוד
בחלון ,להיות משרד הפנים .וזה ילדים שהם בני  .20 ,19 ,18ומה שממש תפס אותי אז ,כשהייתי
יורדת לחלון [קבלת קהל] כדי לדבר עם החיילים שלי ,פתאום לראות את הצפיפות בצד השני
ושאין תקשורת .רוב החיילים ,נראה לי שהם עושים שם איזה קורס סופר בסיסי בערבית ,היו שם
הרבה שהם חיילים בודדים או עולים שאפילו עברית זה לא השפה שלהם באמת ,שיש להם קשיים
בעברית ,לא יודעים ערבית .ומהצד השני נמצאים פלסטינים שבטח חלק מהם יודעים עברית אבל
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חרוט לי
בראש חיילת
אמריקאית שם
חמודה ,קטנטונת
וזה ,צורחת על הצד
השני ממקום של
חוסר הבנה לפי דעתי
לתפקיד ומה שהיא
עושה .היא מן לפני
שנה עלתה לארץ.

זה גם לא השפה שלהם .התקשורת היא בצעקות ,תקשורת שהיא
אלימה ,וגם הקונספט שאני הרגשתי זה שהחיילים לא רצו להיות שמה.
החיילים של החטמ"ר (החטיבה המרחבית) היו צוחקים עליהם שהם
מש"קיות ת"ש של הפלסטינים וזה היה להם מאוד קשה להרגיש את זה.
הם דיברו איתך על זה?
לא דיבור רציני אלא כזה מוייב ,מה שמדברים .מן כזה הוכחה :אנחנו
לא מש"קיות ת"ש ,אנחנו לא דואגים להם .גם חרוט לי בראש חיילת
אמריקאית שם חמודה ,קטנטונת וזה ,צורחת על הצד השני ממקום
של חוסר הבנה לפי דעתי לתפקיד ומה שהיא עושה .היא מן לפני שנה
עלתה לארץ.
תסכול?
זה תסכול .היא לא אוהבת את התפקיד שהיא עושה ,היא לא מבינה מה היא עושה שם.

[ ] 10

יש לך כוח מוחלט
דרגה :סמ"ר | יחידה :המינהל האזרחי | תקופה2016 :

עד כמה אתה חושב שהמצב הספציפי של מי שעומד בחלון (ראו מילון מונחים) משפיע על ההיתר
של הפלסטיני?
יש לך כוח מוחלט .יש לך קצין בחלון אבל הוא לא מפקח עליך עד כדי כך .יש לך כוח פסיכי .החותמת
זה של הקצין ,אבל החותמת אצלך במגירה .הקצין גם יכול להגיד לא ,אבל אם אתה אומר לא לפני
זה ,אין איזושהי מערכת שמפקחת עליך שאתה עושה הכול נכון .אם מישהו מעצבן אותך אתה יכול
להגיד לו לעוף .לא שעשיתי את זה ,אבל ראיתי את זה.
שמישהו מתעצבן באינטראקציה [מול פלסטיני]?
כן .ואז הוא אומר לו ,טוב ,תעוף מכאן ,קח מספר חדש ,לא רוצה לדבר איתך .בתקווה שהוא יגיע
למישהו אחר בסוף .כן ,יש חיילים מאוד אכזריים בחלון .כמו שאמרתי ,זה כוח ,וזה מה שכוח עושה
לבנאדם .עכשיו ,זה מצחיק ,כי במצבים אחרים אין לך כוח בכלל :כשאתה מגיע לשטח שמתנחלים
שרפו שטח של מישהו [פלסטיני] ,אין לך שום כוח שמה .אבל בחלון – כן.
יש איזה פרוטוקול שמסביר על מה אומרים לבנאדם לא?
יש את הסיבות [למתן היתר] שהן כביכול מקובלות ,מוצדקות ,וזה הכול בתוך מערכת ממוחשבת.
בגדול אם זה לא נכנס לאחת הסיבות האלו אז זה או להפנות לקצין שיאשר את זה עם החותמת
שלו ,או [שהוא] פשוט לא מקבל את ההיתר.
המקרים האלה יש להם פרוטוקול או שזה כאילו החלטת החייל?
לא ,החייל לא אמור לקבל שום החלטה.
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לא הצלחתי לראות את הבנאדם שמאחורי זה
דרגה :סגן | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :רמאללה ואל בירה | מקום :בסיס מת"ק רמאללה

יש לפלסטיני מן השורה דרך לבדוק מה קורה עם ההיתר שלו?
הוא יכול להתקשר ,יש מספרים שמופיעים באתר ,או לא יודעת מה ,איפה זה מופיע .הוא מתקשר
ולפעמים זה היה מגיע אלינו למשרד ,אבל המענה הטלפוני היה ממש לקוי .גם החיילים היו
עובדים נורא קשה ולא תמיד היה להם זמן לענות לטלפון וגם פשוט היו מעט קווים והרבה
טלפונים .זה היה ממש בעייתי .זה לא שהייתה מוקדנית שיושבת ועונה לטלפונים .החייל כאילו
צריך גם לשבת ולעשות את העבודה הסיזיפית הזאת במחשב וגם לענות לטלפונים .אז הרבה
פעמים הם היו עונים לא יפה ,לא היה להם סבלנות לשיחות האלה .אז הפלסטינים לא באמת היו
מקבלים את התשובה שלהם.
החייל הזה יודע ערבית?
בסיסית מאוד.
אז איך הוא היה מתקשר עם הפלסטינים?
זה בעיה .לרוב הם פשוט היו מדברים בעברית .כולנו (הקצינים) למדנו ערבית .בהכשרה הארוכה
הזאת אנחנו לומדים גם ערבית מדוברת וגם אנגלית ,יותר התמקדות על ערבית ,כי אנחנו ממש
חייבים לדעת .לא כולם מצליחים ללמוד ערבית בארבעה חודשים ,אבל עושים הכשרה נורא ארוכה
והאמת שהיא גם טובה ,אז לפחות את הבסיסי ,בשביל המענה לפלסטינים ,רוב הקצינים יודעים.
וגם תמיד יהיה כאילו מישהו באזור שיודע ,אבל החיילים עצמם לא תמיד ידעו.
וזה לא מוזר שהמקום שאליו אמורים פלסטינים לפנות בשאלות שיש להם ,מי שנותן להם את
השירות הוא לא דובר ערבית?
זה מוזר מאוד.
מה זה מלמד אותך?
זה לגמרי לקוי .הרבה פעמים הרגשתי שהפלסטינים ממש מסונדלים ,המענה שלהם היה חייל
שהוא שבוז ואין לו סבלנות לעשות את התפקיד שלו ,ואנשים היו שם כאילו מתחננים על
החיים שלהם ,אומרים לו "בבקשה ,הבת שלי חולה ,צריך לצאת לטיפול" .ומבחינת החיילים
זה עוד מקרה ,עוד מישהו שחופר לו בטלפון .הוא רק מת להגיע
הרבה
הביתה ולא הייתה להם סבלנות ולא רגישות .זה פלסטינים ,אז מה
פעמים הרגשתי
אכפת להם .הייתי צריכה להעיר להם הרבה פעמים ,אבל זה היה
שהפלסטינים ממש
נורא קשה להשליט את זה בפועל ,כי זה חיילים .זה לא אנשים שבחרו
מסונדלים,
להיות שם ולתת שירות וזה היה ממש קשה ,אני הרבה פעמים הייתי
המענה שלהם
צריכה להרגיש שאני מכבה שרפות כזה ומתנצלת בשם החיילים,
היה חייל שהוא
או נוזפת באיזה חייל אחרי שהוא דיבר לא יפה .זה היה מצב מאוד
שבוז ואין לו
סבלנות לעשות את
מתסכל .הרבה פעמים גם קצינים ,אפילו גם אני ,היו לי הרבה פעמים
התפקיד שלו,
שהרגשתי שלא הצלחתי לראות את הבנאדם שמאחורי זה .פשוט היינו
ואנשים היו שם
מטפלים בכמות כל כך גדולה של בקשות ביום ,אז קשה להישאר אנושי
כאילו מתחננים על
בסיטואציה כזאתי .ויש הרבה דברים שהבנתי רק אחרי השירות .תוך
החיים שלהם.
כדי שאתה שם ,אתה נמצא בסיר לחץ ולא תמיד אפשר לראות או
להבין מה ההשלכות של הדברים.
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רמת הערבית שלנו אפסית
דרגה :סמ"ר | יחידה :המינהל האזרחי | מקום :בסיס מת"ק רמאללה | תקופה2016 :

לא הדגשתי מספיק ,רמת הערבית שלנו אפסית .כאילו אנחנו יודעים להגיד להם :שים את האצבע
על המנורה ,אנחנו סורקים את האצבע ,הכי בסיסי שיש .אם נתקלנו בבעיה כלשהי אז אין ממש
איך להתקדם.
כי אתם לא יודעים מה הבעיה?
אנחנו לא יודעים .מישהו שבורה לו אצבע ,אז איך נדע? ואז הוא אומר לנו ,נשבר לי האצבע ,אני לא
יכול לשים ,ואנחנו אומרים לו ,תשים ,מה יש לך ,תשים .ואז אם יש לנו מזל הקצין בא ואומר ,אה,
הוא מסביר לך שכואב לו האצבע ,הוא לא יכול לשים ,כן.
זה דברים שקרו?
זה קורה אם לא כל יום אז כל שעה ,שיש איזשהו מקרה
זה משפיע חופשי על
העבודה .גם אם חשבת שהטיפול
שאנחנו לא יודעים לתפעל אותו כי אנחנו לא יודעים ערבית.
והיחס שהם מקבלים במת"קים
אנשים באים עם בעיות ,לרוב הבני אדם יש בעיה מסובכת,
זה הוגן וסבבה ,הם לא מקבלים
“יש לי היתר אבל זה פג תוקף ,אבל בעצם התוקף לא היה
את היחס הזה במת"ק אף פעם,
נכון מלכתחילה אבל הבת שלי שם ”.זה דברים שצריך
כי אנחנו לא יודעים ערבית.
לדעת ערבית ,זה לא בית קפה.
עניינים מורכבים.
כן ,עניינים מאוד מורכבים.
ואיך זה משפיע לדעתך על העבודה?
זה משפיע חופשי על העבודה .גם אם חשבת שהטיפול והיחס שהם מקבלים במת"קים זה הוגן
וסבבה – הם לא מקבלים את היחס הזה במת"ק אף פעם ,כי אנחנו לא יודעים ערבית.
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בשבילי הפלסטינים היו נטל
דרגה :סמ"ר | יחידה :המינהל האזרחי | מקום :קלקיליה | תקופה2013 :

איך להבנתך החטיבה המרחבית מבינה ורואה את התפקיד של המת"ק? (ראו מילון מונחים)
אני חושב שהם ראו בנו סוג של קוץ בתחת הרבה פעמים כי אנחנו מדברים את הצד הפלסטיני,
ולא עניין אותם בכלל השו"פים (שוטרים פלסטינים) שצריכים לעבור מכאן לכאן .כל פעם
[שמהמת"ק] אומרים איזושהי טענה של פלסטינים ,תיאום [מעבר של] שו"פים אפילו – [בחטיבה
היו עונים]" :אין לנו כוח עכשיו לשו"פים ,אנחנו מתעסקים בכוחות [של צה״ל]" .לא התייחסו
לזה ...לא נתנו [לזה] חשיבות .הם הרי מעלינו אפשר לומר .כל דבר שאנחנו עושים אנחנו צריכים
את האישור שלהם ,הם המפקדים שלנו בעצם.
אז הרגשת זלזול מצדם בצרכים האזרחיים של הפלסטינים שאתם מייצגים כביכול?
כן ,הרגשתי זלזול כל הזמן בכל דבר קטן :בפלסטיני שנמצא במחסום ובכל תיאומי שו"פים של
התחרויות ספורט בבתי ספר .גם קצינים [של המת"ק] ,כשהם ישבו עם הקצינים בחטיבה אמרו
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כמה הם (הקצינים בחטיבה) עושים את העבודה הזאת במן חוסר רצון .הם לא רוצים להתעסק
בכלל עם שוטרים פלסטינים שרוצים לאבטח תחרויות ספורט בבתי ספר .היה מקרה ספציפי
שהשו"פים ,ה( DCO-מפקדת התיאום והקישור הפלסטיני)
אתה מתעסק
התלונן על כוח [של הצבא] שהיה בקלקיליה בלי שידענו .זה
עם בני אדם כפונקציה
היה כוח של [חטיבת] כפיר ,וכשהם היו בשטחים בכלל ,בקו
ולא כבני אדם .אתה רואה
שלנו ,בגזרה שלנו ,הם תמיד עשו הרבה בלגנים .אז מסתבר
אותם כנתון .הפונקציה
שפעם אחת הם פשוט נכנסו לקלקיליה ,איזה רכב צבאי כלשהו,
היא כמה עגבניות הוא
פשוט התחשק להם להיכנס .שו"פים מסתובבים שם חמושים
מעביר ,הפונקציה היא מה
הוא מעביר ,הפונקציה היא
ומתקשרים [למת"ק] .במקרה הזה גם אני פיתחתי איזושהי
אם הוא זרק אבנים עכשיו
אדישות לטענות האלה[ .אז] העלו את זה לחטיבה והם אמרו:
או לא .אתה רואה את
כן ,היה כוח של כפיר ,אנחנו מתחקרים אותם ,אנחנו נזפנו בהם,
הפלסטינים רק בהקשר
הם כנראה יעמדו למשפט .זה לדוגמה מקרה ספציפי של משהו
של המנגנון ששולט
שקרה ,אבל הנקודה כאן היא הזלזול כלפי הפלסטינים .אני לא
עליהם .אתה רואה אותם
יכול להגיד שרק אצל החטיבה זה היה .כשפלסטיני מתקשר אליי
כחלק ממנגנון וזה שוחק.
מהמחסום אין לי כוח לדבר איתו והוא נראה לי כמו באמת איזה
מישהו מציק כזה שזה הרבה פחות חשוב מדברים אחרים שיש לעשות עכשיו .אני גם פיתחתי
איזושהי שנאה כזאת מאוד יומיומית לפלסטינים .בשבילי הם היו נתון במערכת שיש לו מניעת
שב"כ או לא מניעת שב"כ ,ונורא היה קשה לי לשמור על עצמי .לשמור על עצמי ולהגיד לעצמי
שמדובר בבני אדם ,יש להם את הצרכים שלהם כל הזמן .בשבילי זה היה עבודה ,זה היה שחיקה,
זה היה משהו שהתעסקתי איתו כל הזמן ולא רציתי להתעסק איתו ,אז בשבילי הפלסטינים היו נטל.
ממה השחיקה הזאת נגרמת?
מהעובדה שאתה מתעסק עם בני אדם כפונקציה ולא כבני אדם .אתה רואה אותם כנתון .הפונקציה
היא כמה עגבניות הוא מעביר ,הפונקציה היא מה הוא מעביר ,הפונקציה היא אם הוא זרק אבנים
עכשיו או לא .אתה רואה את הפלסטינים רק בהקשר של המנגנון ששולט עליהם .אתה רואה אותם
כחלק ממנגנון וזה שוחק.
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״רוח ,רוח ,ברע ,ברע״
דרגה :סמ"ר | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :מזרח ירושלים | מקום :בסיס מת"ק עוטף ירושלים

אתה עובר שם תהליך .אני התגייסתי ,הייתי ימני מאוד ,הגעתי לשם ,חודש ראשון בחלון [קבלת
הקהל במת”ק] ,נהייתי שמאלני קיצוני .שנאתי את עצמי ,שנאתי את המדינה ,שנאתי את הצבא.
למה?
כי אמרתי "בואנה מה ,הם מסכנים ,אנשים בגיל של סבא
ילדים בני  18שאין
שלי באים עם דמעות בעיניים ואני צריך להגיד להם
להם מושג מהחיים שלהם ,צועקים,
אם מותר להם להסתובב במדינה או לא" .אחרי חודש-
משפילים איזה ערבי בן  60שלא
חודשיים אתה שונא את התפקיד הזה ,אתה מתחיל
מבין אותם פשוט כי הוא לא יודע
לפתח תיעוב ושנאה לכל מי שנמצא סביבך ,גם החיילים
עברית או אנגלית והם לא יודעים
ערבית .אז הם רק צורחים עליו.
וגם הערבים .הם (הפלסטינים) כל הזמן באים והם לא
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יודעים לקבל לא והם עושים דרמות .זה סיטואציות לא אמיתיות ,אתה מגיע שם למצבים שעושים
לך מניפולציות רגשיות .אמא באה עם שמונה ילדים עכשיו לחלון" .יא בת זונה ,את עומדת בתור
הזה איתם עכשיו שמונה שעות .את צריכה את האישור ,למה את מביאה שמונה ילדים? להראות
לי אותם?” באים עם ילדים מסכנים עם סנדלים עם חורים ,בא לך למות .אף ילד בגיל  20לא מוכן
נפשית להיות בדבר הזה .ילדים בני  18שאין להם מושג מהחיים שלהם ,צועקים ,משפילים איזה
ערבי בן  60שלא מבין אותם פשוט כי הוא לא יודע עברית או אנגלית והם לא יודעים ערבית .אז הם
רק צורחים עליו "רוח ,רוח ,ברע ,ברע" (לך ,לך ,החוצה ,החוצה).
למדת ערבית כאילו בקורס של המת”ק?
אתה לומד ערבית מאוד בסיסית אחי.
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הוא עשה טעות
יחידה :המינהל האזרחי | אזור :הגדה המערבית | תקופה2021 :

אני זוכר שאיזה יום ,בחור [פלסטיני] היה אמור לחצות [את המחסום] ביום שלישי [אבל] הוא הגיע
ברביעי .וההיתר שלו לא איפשר לו [לעבור במחסום] כי היה רשום בו יום אחר ושעה אחרת .אחד
המפקדים [מהמחסום] התקשר אלינו כי אנחנו הפעלנו מן חמ"ל בשעות שכולם היו עוברים .לא
הרשו לו (לפלסטיני) לעבור .הוא עשה טעות.
למה?
כי הוא בא בזמן שלא הוסכם עליו .זה הכול ,זה ממש ליטרלי היה בידיים שלו (של המפקד) ,החלטה
שלו .באותו רגע הוא יכול היה להגיד כן או לא .הוא אמר לא .כי זה לא מה שהיה אמור להיות.
אז צריך להגיע בשעה ספציפית ו[יום] ספציפי...
זה חייב להיות בזמן מסוים ביום מסוים.
האנשים
ואם לא ,אתה מפספס את ההזדמנות שלך לעבוד [בתוך ישראל]? האלה רואים פלסטינים
כפחות חשובים ,או רואים
כן.
אותם כמעמד נחות .הם
איך אתה מסביר את ההתנהגות הזאת [של המפקד]?
עוברים דה-הומניזציה
כפחות
פלסטינים
לאנשים האלה לא אכפת .האנשים האלה רואים
בעיניים של הרבה
דה-הומניזציה
עוברים
חשובים ,או רואים אותם כמעמד נחות .הם
מהאנשים שעובדים
בעיניים של הרבה מהאנשים שעובדים במינהל האזרחי .כאילו ,חוסר במינהל האזרחי.
אמפתיה מוחלט לרווחה של הפלסטינים.
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לנתק להם
דרגה :סמל | יחידה :מת"ק עזה | אזור :רצועת עזה | מקום :בסיס מת"ק עזה

שימצאו לבד את
המספר שהם צריכים להתקשר אליו.
זה ממש לא העבודה שלי עכשיו,
אתה יודע ,להיות המזכירה שלכם.
גם אני זוכרת שהיה לנו המון דיבור
כזה של "שלא נרגיל אותם לזה".

היה את המספר של החמ"ל שלנו באינטרט ,ככה שהמון
פעמים כשפלסטינים היו רוצים לתאם מעבר ,עזתים היו
רוצים לתאם מעבר או היו רוצים לעבור לעזה ,הם היו
מתקשרים אלינו לחמ"ל ,וזה היה מאוד לא מקובל עלינו,
מאוד לא אהבנו את זה .זה מאוד הפריע לנו לדברים
המאוד חשובים שעשינו .אנחנו לא תיאום גם ,באמת אין
לי איך לעזור להם עקרונית ,אני יכולה להעביר אותם למדור תיאום ,אבל הלך הרוח היה פחות
להעביר אותם למדור תיאום ויותר כזה לנתק להם ושימצאו לבד את המספר שהם צריכים להתקשר
אליו .זה ממש לא העבודה שלי עכשיו ,אתה יודע ,להיות המזכירה שלכם .גם אני זוכרת שהיה לנו
המון דיבור כזה של "שלא נרגיל אותם לזה" .שלא נרגיל אותם לזה שהם מתקשרים אלינו ואנחנו
עובדות אצלם ומעבירות אותם לגורמים הרלוונטיים.
זה היה הנהלים?
לא זוכרת שזה היה נוהל כתוב ,אבל זה היה הדיבור ,זה היה הלך הרוח ,גם אם זה לא היה נוהל כתוב.
זה היה קורה הרבה?
כן.
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לא רוצים שהם ייכנסו
יחידה :מתפ"ש | מקום :מעבר גשר אלנבי | תקופה2018 :

אחד הדברים שאנחנו מתעסקים בהם זה אישה או גבר שנשואים לפלסטיני אבל הם בעצמם לא
פלסטינים אלא חו"לניקים .זה בעיקר קורה עם ארצות הברית ,אבל גם גרמניה ,אירופה ,אפריקה,
כל מדינה אחרת .כשזה קורה ,הם צריכים בעיקרון להיות רשומים דרך ישראל ,שהם התחתנו דרך
הרשות הפלסטינית – שהרשות הפלסטינית מכירה בהם כנשואים .עכשיו ,זה מאוד קשה לעשות
את זה אם הם התחתנו בחו"ל.
גם אם הם התחתנו בחו"ל וחיים בחו"ל?
גם אם התחתנו בחו"ל וחיים בחו"ל .איך אנחנו יודעים את זה שהם נשואים? כי הם אמרו לנו שהם
נשואים [כשהם נכנסו] .אם מישהו אומר לי :אני נשוי – לא לי אלא לאדם שבודק אותו שם – אז
אנחנו רואים שהוא אומר שהם נשואים ,אבל הם לא נשואים.
שוב ,הם לא נשואים לפי מה שיש לך במרשם האוכלוסין.
כן .לפי המידע שיש לנו הם לא נשואים והם טוענים שהם נשואים .ברגע שזה קורה...
טוענים [שהם נשואים] ויש להם על פניו הוכחות.
על פניו הם נשואים ,מחו"ל ,אבל לא ברשות הפלסטינית ,הם לא התחתנו שם .עכשיו ,אישור של
נשואים ברשות הפלסטינית [אומר ש]הם היו אמורים להתחתן ברשות הפלסטינית.
36

טריטוריאלית בשטחי הרשות?
כן .בשטחי הרשות ,או האפשרות השנייה זה שהוא (הבעל) ייכנס לשם ויעשה את זה.
וירשום אותם כנשואים?
וירשום אותם כנשואים ,תהליך שיכול לקחת בין כמה שעות
ומבחינת ישראל
לכמה ימים במקרים קיצוניים .לפי מה שאמרו לנו[ ,יש]
זה שהיא אומרת שהיא נשואה,
פוליטיקה פנימית שם ,ריבים בין משפחות סטייל ,זה יכול
זה החשש ,שהיא תישאר כאן
לקחת שבועות כשלא רוצים שהיא (האישה) תיכנס .מה
ושהם לא יבואו רק לביקור,
שקורה זה שהיא באה לבקר את המשפחה שלו או הם במן
אלא שהיא תרצה להישאר כאן.
לטיול מורשת והיא פשוט מגורשת חזרה לירדן בלי שהיא
ידעה שזה הולך לקרות ,זה לא משהו שהם כולם יודעים.
בגלל שהם נשואים?
בגלל שהם נשואים .עכשיו ,תדמיין מצב שהיא לא אמרה שהם נשואים[ .ש]הם לא אמרו את
זה [בכניסה] ,היא יכולה להיכנס .היא פשוט צריכה את האישורים שהיא חייבת שיהיו לה
כאמריקאית ,אירופאית ,כל מדינה אחרת .את האישורים האלה .ואז היא תוכל להיכנס .בגלל
שהם אמרו שהם נשואים ,בגלל שהם כאילו התחתנו בחו"ל אז הם צריכים להיות רשומים
ברשות הפלסטינית כנשואים.
למה זה מעניין אותנו?
הסיבה שזה מעניין אותנו פשוט כי זה משנה מבחינתנו את המעמד שלה כאן ,היא יכולה להישאר
אם הם נשואים ,היא יכולה להישאר ברשות הפלסטינית.
בגדה ,לא בישראל.
נכון ,בגדה ,יותר זמן .היא יכולה להוציא אישורים להישאר בגדה כמעט עד אינסוף ,והאישורים הם
אישורים שצריך להאריך פעם בחודשיים או פעם בשלושה חודשים אבל לכאורה אפשר להאריך
אותם כל פעם ואז להישאר כאן המון המון זמן .ומבחינת ישראל זה שהיא אומרת שהיא נשואה ,זה
החשש ,שהיא תישאר כאן ושהם לא יבואו רק לביקור ,אלא שהיא תרצה להישאר כאן.
מצד אחד ישראל מתעקשת שהם יהיו רשומים כנשואים .המשמעות של זה שהם יהיו רשומים
כנשואים זה שהיא יכולה להישאר פה יותר זמן.
נכון.
מצד שני ,ישראל חוששת מזה שהיא תישאר פה הרבה זמן .אבל ישראל בעצמה מחייבת אותה
להירשם כנשואה.
הקטע הוא שכאילו הרשות הפלסטינית בעצמה ,יכול להיות שתאשר לה להישאר פה ,גם רק עם
נישואין מחו"ל ,יכול לקרות מצב כזה .כאילו הרשות הפלסטינית תגיד :אני מכירה בנישואין שלכם
למרות שהתחתנתם בגרמניה .ואז היא תוכל להישאר למרות שהיא לא כתובה אצלנו כנשואה.
אנחנו מקבלים את הנתונים מהם ,אז הם כאילו לא יכתבו אותה כנשואה והיא תהיה כאן כאילו...
הם כן יכתבו ,אם הם נותנים לה ,הם יכתבו שהיא נשואה ,בגלל זה נתנו לה את ההיתר.
נכון ,אבל זה כאילו יוצר מצב מסובך לה כי הוא...
מסובך בירוקרטית.
כן.
ורשומה במחשב.
זה מצב שלא רוצים כי לא רוצים יותר מדי שהיא תישאר ולהכניס אותה יותר מדי ,באמת שזה פשוט
החלטה של צה"ל שאני לא יודע בדיוק מה החשיבה מאחוריה ,מה שאמרו לנו זה שלא רוצים אותה
יותר מדי פה ,לא רוצים שהם ייכנסו.
37

כניסה לחלון קבלת הקהל
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סתם בשביל הצחוק
דרגה :סמל | יחידה :המינהל האזרחי | מקום :בסיס מת"ק רמאללה | תקופה2018 :

אני זוכרת שסתם בשביל הצחוק עם החיילים ,היינו מכניסים את תעודת הזהות של *** ****
(בכיר מאוד ברשות הפלסטינית) והיינו קוראים כל פרט עליו .זה היה מצחיק אותנו לראות אותו
ככה[ ,שהוא] גם במערכת.
למה זה מצחיק?
היינו
כי זה פשוט מוזר .הייתי מכניסה את זה למערכת ואני יכולה לראות כל
רואים את התמונות,
דבר עליו ,פשוט מטורף .שלי ,ילדה בת  19יש לי את כל המידע הזה.
כאילו לפני שנים .פה
איזה פרטים היו מצחיקים?
הוא היה יותר שמן ,פה
נגיד התמונות שלו .הייתה אפשרות לראות את התמונות לפי הזמן ,כי
יותר זקן ,פה פחות.
צריך לחדש את התמונה .לגשת למת"ק ולעשות תמונות חדשות כל
היינו פשוט נכנסים
לקרובי משפחה .טוב,
פעם בערך .אז היינו רואים את התמונות ,כאילו לפני שנים .פה הוא
אפשר לראות את
היה יותר שמן ,פה יותר זקן ,פה פחות .היינו פשוט נכנסים לקרובי
התמונה של אשתו.
משפחה .טוב ,אפשר לראות את התמונה של אשתו .נכנסים לאשתו
נכנסים לאשתו
וזה ,הילדים שלו ולמשפחה .זה פשוט כזה שעמום ,אתם יודעים ,ככה
וזה ,הילדים שלו
אפשר להכיר את [הבכיר מאוד] לעומק ,באמת לפגוש אותו.
ולמשפחה .זה פשוט
אותו.
את מכירה אותו יותר ממה שהוא חושב שאת מכירה
כזה שעמום.
בדיוק.
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"תחזור מחר ,שמונה וחצי"
יחידה :המינהל האזרחי | אזור :יריחו ובקעת הירדן | מקום :בסיס מת"ק יריחו | תקופה2013 :

אחד התפקידים במת"ק (ראו מילון מונחים) זה החלון [קבלת קהל] :להנפיק כרטיס מגנטי
לפלסטינים .הם צריכים את זה כדי לעבור במעברים וכדי לבקש אישור לכניסה לארץ .הייתי
בחלון חודש ,ובחודש הזה ראיתי מלא פעמים שהמדפסות לא עובדות ,מלא מלא פעמים הם
(המחשבים) נעצרים .זה לא כזה חשוב לחיילים .נגיד יש  100אנשים פלסטינים שיושבים בתוך
חדר ,מדפסות הפסיקו לעבוד ,אין לחץ .אם זה עובד – עובד ,אם זה לא עובד – אנשים חוזרים
מחר .ראיתי פעם אחת-פעמיים קצת בעיות עם המדפסות[ ,אז החיילים] אמרו "בואו נסגור
בארבע וחצי" ,לא בחמש ,שזה השעה הרגילה .מה אכפת לי? אנשים יכולים לחזור מחר .ברור
שלפעמים פלסטינים צועקים וכל זה ,רוצים להיכנס ועושים קצת רעש ,וגם החיילים עונים,
אבל קצת בגלל זה גם לחיילים אין סבלנות מהתחלה .לפעמים אנשים לא רוצים לעזוב .ראיתי
כמה פעמים שאנשים באים ,לפעמים מחכים שעתיים-שלוש כדי לקבל את הכרטיס ובסוף
לא מקבלים ,ופשוט אומרים [להם] "תחזור מחר ,שמונה וחצי" .לפעמים מגיעים למאה ,וזהו,
"הגענו למאה" ,לא חשוב לעשות הרבה יותר .אין מכסה ,פשוט זה המטרה ,אז אם עושים את
זה כבר חושבים שעשינו את מה שהיינו צריכים.
40
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עוד כלי שיש לנו לשלוט באוכלוסייה
דרגה :סגן | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :הגדה המערבית | מקום :בסיס מת"ק ג'נין | תקופה2015 :

למה בעצם [הפלסטינים] באו להוציא כרטיס ביומטרי (ֻ ֻממָרְ נ ַט .ראו מילון מונחים)
מלכתחילה? כי אנחנו חייבנו את זה בשביל רוב ההיתרים .כדי להיכנס לישראל
אתה צריך את ההיתר לצורך הספציפי החד פעמי הזה ואתה צריך כרטיס
ביומטרי ,כאילו ,לתקופה של שמונה שנים או מה שזה לא יהיה .אבל אם זה לא
היה איזה צורך הומניטרי דחוף שאתה עובר באמבולנס ,אז חייבנו אותם להביא.
כי רוצים מה?
כי מבחינתנו אנחנו רוצים כמה שיותר אנשים בתוך המערכת שלנו.
למה?
כי אנחנו ,כי אנחנו רוצים מידע .זו שליטה .זה עוד כלי שיש לנו לשלוט באוכלוסייה.
וככה מסבירים לכם את זה?
לא ,אבל זה די ברור.
אני מניח שזה היה חלק מהמטרות שלכם.
יש מצב .זה היה מאוד ברור שיש לנו אינטרס .אנחנו רוצים להכניס אנשים למערכת.

זה היה מאוד
ברור שיש
לנו אינטרס.
אנחנו רוצים
להכניס אנשים
למערכת.
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סורקים את הפרצוף
דרגה :סגן | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :הגדה המערבית | תקופה2021 :

"מידע על תושב" זו אחת המערכות שאנחנו משתמשים בהן ,שבנוסף אליה יש גם את המערכת
שבפועל מנפיקה את ההיתרים ובה יש יותר מידע שקשור להיתרים .יש יכולת לבטל היתרים,
להזין היתרים וכן הלאה .מי שחשוף אליו [אל המידע במערכת] זה רק אנשים מהיחידה .ואז
בעצם המציאו עוד שתי מערכות שאחת מהן זה ׳זאב לבן׳ שמשמשת את הרבש"צים (רכזי
ביטחון שוטף צבאי – מתנחלים האחראים על ביטחון ההתנחלות) ,כוחות מג"ב במעברים וכן
הלאה .יש בהם [את] כל מה שקשור למניעות והיתרים אבל בצורה מאוד מאוד מצומצמת .זאת
אומרת ,האם יש לו היתר תעסוקה בהתיישבות [או] בישראל ומניעה כזו או אחרת .שום הסבר
על המניעה ,רק שב"כ ,משטרה או אג"ם (להרחבה ראו מילון מונחים).
אז הם פוגשים את זה בעצם בכניסה להתנחלות כלשהי ,לצורך העניין.
בול.
בא הפועל ,יש להם את הזאב לבן ,הם בודקים אותו.
בול .עכשיו ,׳זאב כחול׳ זה בעצם מערכת עם סיווג מאוד מאוד מצומצם ברמת המידע שהוא עובד
על בסיס סורק .אני יכול או לסרוק את הפרצוף של הבנאדם או את הברקוד שנמצא על ה ֻממ ְָרנ ַט,
הכרטיס החכם (להרחבה ראו מילון מונחים) .ועל בסיס זה אני יכול פשוט לדלות מידע בצורה מאוד
מאוד קלילה .לפני שנה נגיד ,כוחות בשטח היו צריכים להרים טלפון לחמ"ל של הפלוגה .החמ"ל
של הפלוגה בודקת עם החטיבה .החטיבה בודקת עם המת"ק .עד שקורה כל הפרוצדורה הזאת זה
41

בערך עשרים דקות ,חצי שעה ,כדי רק לדעת אם בנאדם יכול לעבור בצומת הגוש או לא ,אם יש
עליו איזשהי אינדיקציה .אבל הדבר הזה די פשוט .אני פשוט עם הזאב כחול יכול לבדוק האם יש
מניעות ,האם יש היתרים .זה קורה בצורה מאוד מאוד פשוטה.
הכוחות בשטח יכולים לדעת.
׳זאב
כן.
כחול׳ זה בעצם מערכת
איך הם בודקים את זה? הם מצלמים אותו או שהם מצלמים את
עם סיווג מאוד מאוד
התעודה שלו? או שגם וגם?
מצומצם ברמת המידע
תעודת
את
רק
יש
ואם
ַט,
נ
ָר
ְ
מ
מ
ֻ
ב
שיש
הקטן
פשוט סורקים את הברקוד
שהוא עובד על בסיס
הזהות יעני ,ואין את ה ֻממ ְָרנ ַט ,אז סורקים את הפרצוף.
סורק .אני יכול או
את הפרצוף הפיזי.
לסרוק את הפרצוף של
הבנאדם או את הברקוד
כן.
שנמצא על ה ֻממָרְ נ ַט,
ואז מה החייל יודע?
הכרטיס החכם .ועל
מידע מאוד מאוד פשוט ,האם יש לו מניעות ,האם יש לו היתרים ,זהו.
בסיס זה אני יכול פשוט
אז הוא לא צריך לעלות יותר בקשר מול החמ"ל בעצם.
לדלות מידע בצורה
זה מפשט לו את התהליך ,כן ,בדיוק.
מאוד מאוד קלילה.
ובאיזה מצבים סורקים אנשים? אם הוא לא בתוך שטח ישראל אז
למה זה משנה אם הוא מסתובב עם מניעה?
כי יש מקומות שבהם פלסטינים לא יכולים להסתובב .כאילו ,צומת הגוש ,בשלושה החודשים האחרונים
היה שם שלושה ניסיונות דקירה .גם בצומת תפוח דרך אגב ,פלסטיני פשוט לא יכול סתם לעבור[ .לדוגמה]
פלסטיני פשוט הולך מרמי לוי בצומת הגוש לכיוון הכיכר ,שבו הוא פשוט רצה שמישהו ייקח אותו .פתאום
אני רואה מ"מ מכוון עליו נשק ,צועק עליו ,אל תזוז .הוא מנסה להסביר ,הבנאדם רק רוצה לעבור והוא ממש
מכוון עליו נשק וממש מחכה לאישור האם הוא יכול לתת לו להמשיך כי לא היה לו את אותו זאב כחול,
לא היה לו איך לבדוק על אותו תושב אם הוא יכול לעבור או לא יכול לעבור .זה סיטואציה כזאת הזויה.
יש מקומות שבהם פלסטינים לא יכולים ללכת אליהם בגלל המצב הביטחוני ,בגלל החשש שיקרה משהו.
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מידע על תושבים פלסטינים
דרגה :רב"ט | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :הגדה המערבית | תקופה2021 :

יש תוכנות שאוספות כל מיני סוגים של מידע על תושבים פלסטינים כדי שנוכל לעקוב אחרי התנועות
שלהם (להרחבה ראו מילון מונחים) .כשמקלידים מספר תעודת זהות או שם של מישהו ,מיד עולים לך
כל הפרטים האישיים שלהם כל עוד הצבא הישראלי אסף אותם .מתמרצים את הפלסטינים לעשות
את זה (כרטיס ביומטרי) .אז ,השם המלא שלהם ,של הקרובים – אחים ,אחיות ,אמא ,אבא ,סבא,
סבתא ,בני דודים ,בני דודים שניים ,מקום מגורים ,סוג ההיתר שיש להם מבחינת באיזו תעשייה הם
עובדים ,באיזה מעבר מותר להם לעבור ,מתי הם עברו פעם אחרונה – [כלומר] מתי בפעם האחרונה
הם עברו במחסום ולאיזה כיוון – אם הם מנועים כניסה ואיזה סוג מניעות יש להם .ואז ,כמובן ,קשור
לסיפור ,בקורס גם לימדו אותנו איך אפשר למנוע היתר .וזה יכול להיות כל דבר ממניעה של המשטרה
הישראלית עד השב"כ .מישהו יכול שתהיה לו מניעה אם הוא מעורב בפלילים ,אם הוא מבוקש על ידי
הרשות הפלסטינית ,אם הוא מבוקש על ידי המשטרה הישראלית .אם יש להם קרובי משפחה שהם
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פושעים או חשודים כמחבלים ,הם יכולים להיות מנועים .אם הם גרים
באותו בניין עם מישהו שהוא מורשע או חשוד בפעילות חבלנית .זו עוד
דרך שבה פלסטינים נענשים קולקטיבית על ידי הצבא הישראלי .זה
לגמרי לא בשליטתם אם הם מוצאים את עצמם במצב שבו בן משפחה
או חבר או מישהו בבניין שלהם מעורב בפעילות שישראל מחשיבה
חבלנית .ככה החיים של פלסטינים תמימים מושפעים מזה ששוללים
להם את חופש התנועה.

זה לגמרי לא
בשליטתם אם הם מוצאים
את עצמם במצב שבו בן
משפחה או חבר או מישהו
בבניין שלהם מעורב
בפעילות שישראל מחשיבה
חבלנית .ככה החיים
של פלסטינים תמימים
מושפעים מזה ששוללים
להם את חופש התנועה.
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בהכרח זה אקט אלים לתת מניעה לחודשיים לבנאדם
דרגה :סגן | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :אזור בית לחם | מקום :בסיס מת"ק בית לחם | תקופה2021 :

היו פעמים שדרך החלון [קבלת קהל במת"ק] (ראו מילון מונחים) היו מענישים [פלסטינים]?
כן ,יש [את] כל התחום של זיופים .אנשים מזייפים מסמכים שהם קיבלו לטובת הפנייה לבית
חולים ,מזייפים ״קיבלתי הפנייה בגלל שיש לי דלקת עיניים לחודש"…
אותו
והם בעצם רוצים לעבוד או משהו?
בדיוק .אז היה מכבש לחצים גם מהמפקדים וגם מהחיילים לשים מניעות בנאדם פלסטיני אין
לו יכולת להשפיע
אגף מבצעים .יש מניעת שב"כ ,מניעת משטרה ומניעת אגף מבצעים ,שזו
בכלל על המציאות
מניעה שבעצם אני נותן .התחמקתי מזה ,כל כך לא רציתי[ ,אבל] באיזשהו חיים שלו כי הוא
שלב נתתי לזה איזשהו גיבוי ערכי ,ונתתי מניעות למאה איש בערך – לא חי בשלטון
בפיקים של איזה שלושים למשך חודשיים .בנאדם שזייף מסמכים ,אחרי דמוקרטי ,אין לו
פעמיים [אני] נותן לו מניעת אגף מבצעים לחודשיים וזה היה ביוזמתי .יכולת להשפיע על
הגיבוי המוסרי שנתתי לזה ,זה שהם נכנסים לעבוד ואז אין להם ביטוח השליטה הצבאית
שיש ביהודה
(כשהמסמכים מזויפים) והם יכולים להיפגע ואין מי שישמור עליהם.
ושומרון כמו שלי
מצד אחד אין לו ביטוח אבל מצד שני אמרת את זה בהקשר של
יש .אז בהכרח זה
הפעלת אלימות.
אמצעי של כוח.
לי ,כבן שמונה עשרה עד עשרים ושלוש ,יש את הכוח להחליט על חייו של
בנאדם שמבוגר ממני בארבעים שנה האם הוא יכול להיכנס ,סתם לעבור במעבר לכל מטרה ,זה
לא משנה איזו .זה בהכרח אמצעי ,לא הייתי אומר אלים אבל זה אמצעי כוחני .בואו שנייה נכניס
את זה לקונטקסט ,יש חצי מיליון מתנחלים שגרים ביהודה ושומרון[ ,עבורם] זו לא בעיה להיכנס
ולצאת ,אף אחד לא בודק אותך ,לאף אחד לא אכפת ממך .פלסטיני צריך לעבור במעבר ,צריך לעבור
בידוק .עכשיו ,אתה יכול לתת לזה איזה גיבוי ,להגיד ״אוקיי ,הם מחבלים״ ,כאילו ״ראית מה קרה
באינתיפאדה״ ,אבל במציאות בה יש אדם א׳ שחי באותו שטח ויכול לעבור באופן קבוע וחופשי
במעבר בלי שבודקים אותו ,בלי שעוצרים אותו ,בלי שהוא צריך לקום הרבה יותר מוקדם בבוקר
בשביל לעבור במעבר ,ויש אדם ב׳ שצריך לעבור את מסכת העינויים הזו כל בוקר ,סבבה? עכשיו,
אפשר להגיד שרשות המעברים ייעלה את זה ,אזרחנו את המעברים ובמקום שלוש שעות הם עוברים
מהר וזה .עדיין .ועוד דבר ,אותו בנאדם פלסטיני אין לו יכולת להשפיע בכלל על המציאות חיים שלו
כי הוא לא חי בשלטון דמוקרטי ,אין לו יכולת להשפיע על השליטה הצבאית שיש ביהודה ושומרון
כמו שלי יש .אז בהכרח זה אמצעי של כוח ,בהכרח זה אקט אלים לתת מניעה לחודשיים לבנאדם.
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כל כך הרבה מנוּעים ,זה הזוי
דרגה :סגן | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :הגדה המערבית | מקום :בסיס מת"ק חברון

מה זה מניעה ביטחונית?
לצבא ולמינהל האזרחי יש מחשבים משותפים ,שעל מנת להוציא אישור ,להיכנס למדינת ישראל,
אסור שתהיה לך מניעה ביטחונית ,צריך שהשב"כ יאשר את זה .להמון ,המון ,המון אנשים (פלסטינים)
יש מניעה ביטחונית ,המון.
על מה מקבלים [מניעה]?
השב"כ מעולם לא פרסם על מה מקבלים מניעה ביטחונית ,יש שמועות .נגיד אני יודע שאם קרוב משפחה
שלך עשה פיגוע ,הסיכוי שתהיה לך מניעה ביטחונית הוא מאוד מאוד גבוה .והפלסטינים תמיד יגידו
שהם לא עשו כלום .אין לי מושג ,זה נראה מאוד שרירותי מהצד ,אבל השב"כ אולי יודע יותר טוב מאיתנו.
איזה עוד קריטריונים יש?
זה ברור שאם זרקת אבנים ונתפסת .אם אתה דרוש חקירה ולא באת לחקירה אז ברור .לא יודע ,לא
יודע ,אף אחד לא יודע .מאוד מסובך וקשה להסיר מניעה ,היינו במלחמות עם השב"כ על זה .יש אנשים
שזה אינטרס מובהק שלנו שהם ייכנסו מהשטחים [לישראל] ,בלי לדבר על הומניטרי כרגע[ .היתרים
מטעמים] הומניטריים מאוד קשה [לקבל] ,אבל גם [היתר] כניסה לאנשי עסקים[ .אנשי עסקים] מבקשים
הסרת מניעה ,לפעמים זה מתקבל ולפעמים לא .לעולם לא תקבל מניעים למה לא .וזה תהליך ,יש שם
צוואר בקבוק מטורף.
אם אתה נגיד איש עסקים עשיר ,פלסטיני עשיר ,הסיכוי שלך להסרת ה"מניעה ביטחונית" יותר טוב
מהסיכוי של פועל בניין להסרת המניעה?
פה אני לא חושב שיש משהו שהצבא עושה לא נכון או שהמינהל [האזרחי] עושה לא נכון .כמו בכל
מדינה ,יש אינטרסים של המדינה .איש עסקים ,לנו יש יותר אינטרס
לצבא
שהוא ייכנס ,כמדינה ,אז אנחנו נדחוף יותר .אני אדחוף מול השב"כ
ולמינהל האזרחי יש
שיסיימו את הבדיקה שלו יותר מהר.
מחשבים משותפים,
לא?
או
ביטחוני
שיסיימו לבדוק אם הוא איום
שעל מנת להוציא אישור,
בדיוק.
להיכנס למדינת ישראל,
אסור שתהיה לך מניעה
קודם בנאדם מקבל מניעה ורק אחר כך בודקים אם הוא איום
ביטחונית ,צריך שהשב"כ
ביטחוני או לא?
יאשר את זה .להמון,
כששמים מניעה ,לא אומרים לאף אחד .זה מישהו בשב"כ ששם את
המון ,המון פלסטינים יש
המניעה על המחשב .הוא לחץ ״מניעה״ וזהו .ואז כשאתה בא להוציא
מניעה ביטחונית ,המון.
את האישור ,יש לך באדום רשום ״מניעה ביטחונית״ ואז אתה לא יכול
להוציא אישור .אז אתה פונה לשב"כ ואומר להם :אני רוצה לעשות
בקשה להסרת מניעה .ואז הם בודקים .הפלסטיני בעצמו לא יכול ללכת לשב"כ ולבקש [הסרת] מניעה,
הוא חייב לעשות את זה דרכנו ,אנחנו צריכים לעשות את זה .אנחנו עושים את זה למי שיש לנו
אינטרס שזה יקרה אצלו .יש כאלה שאין לנו [אינטרס].
יש סיכוי שהשימוש במניעה או בהסרת מניעה הוא איזשהו מנוף לחץ על הפלסטינים
מצד השב"כ?
תמיד יש סיכוי ,אבל לא שאני מכיר .אבל זה כן הרגשה שהשב"כ משתמש בזה עם יד מאוד
מאוד קלה על ההדק .ובעצם ,ככה הוא מונע ,זה הכלי הכי קל שלו ,הכי טוב שלו למניעה .כל כך
הרבה מנועים ,זה הזוי .להשתמש בזה כמנוף? לא יודע איך הם יכולים להשתמש בזה כמנוף.
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להסיר? התהליך הוא דרכנו .אנחנו מדי פעם השתמשנו בזה כמנוף [על] מי שאתה מבקש
בשבילו הסרת מניעה.
מה זאת אומרת?
זה הרבה יותר מקובל בחברה הפלסטינית לדבר עם המינהל האזרחי .היו משתמשים בזה מדי
פעם :אתה רוצה את הסרת המניעה שלך? דבר איתי או תראה כמה עשיתי בשבילך.
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אתה מנוּע משטרה
דרגה :סמ"ר | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :מזרח ירושלים | מקום :בסיס מת"ק עוטף ירושלים | תקופה2013 :

מישהו פלסטיני יכול לדעת למה הוא מנוע ,לכמה זמן?
לא ,לא .אסור לך להגיד ,אתה יכול להגיד "אתה מנוע משטרה" .ואז אם אתה פלסטיני ואתה מנוע
במשטרה אתה יכול להגיש בקשה במשטרה לבטל את המניעה .ומאשרים ,זה קורה .אבל זה
בירוקרטיה של החיים ,לך תשיג את המשטרה בטלפון ,תבקש שיורידו
אתה יכול
לך את המניעה כשאתה פלסטיני מחברון שלא יודע עברית .רוב הזמן,
להגיש בקשה במשטרה
אם אתה מנוע משטרה או שב"כ אתה לא תדע למה .כאילו ,מי שגנב
לבטל את המניעה.
מכונית וישב בכלא בארץ ,יודע שהוא גנב מכונית וישב בכלא בארץ.
ומאשרים ,זה קורה.
כן ,אז הוא יודע.
אבל זה בירוקרטיה של
אבל העניין של השב"כ זה כבר עניין אחר כי אם יודעים שאחיך
החיים ,לך תשיג את
המשטרה בטלפון ,תבקש
הקטן הוא בחמאס קלנדיה ,אז כנראה שכל המשפחה תהיה
שיורידו לך את המניעה
מנועה .זה הוייב.
כשאתה פלסטיני מחברון
ואתה יודע? אתה יכול לראות את זה במחשב?
שלא יודע עברית.
יש דברים שאתה יכול לראות ויש דברים שלא.
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זה פשוט דרך ללחוץ על הבנאדם
דרגה :סמל | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :רמאללה ואל בירה | מקום :בסיס מת"ק רמאללה | תקופה2018 :

מאילו סיבות אנשים יכולים לקבל מניעה?
קרוב משפחה של מחבל ,מישהו שלא שילם חוב ,מישהו שהתייחס רע לחייל בחלון [קבלת קהל]
או עשה משהו שכאילו שחושבים שזה לא מקובל .אפשר פשוט לשים מניעה מתי שבא להם.
מה זאת אומרת מישהו שהתייחס רע?
על אלימות ,אלימות פיזית או יכול להיות קללה או משהו כזה .אבל לי זה הרגיש ככה שפשוט
בנאדם עושה משהו ,כביכול בעיניי קטן ,והוא יכול לקבל על זה מניעה .אני חושבת שבתור אזרח
פלסטיני פשוט צריך מאוד להיזהר איך מתייחסים לצבא ולישראלים בכללי ואני מתארת לעצמי
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שאם בנאדם היה ,אם זה להרים סתם קול ,אז לא ,לא מקבלים על זה מניעה .אבל אם זה איומים
או אלימות פיזית או משהו כזה ,כן אפשר.
אתה לא
ומי מחליט על המניעה?
משלם את החוב?
הקצינים
כלל
בדרך
וזה
אג"מ
מניעות
היו
כי
שלנו
זה יכול להיות מהענף
סבבה ,אז אתה לא נכנס
שמחליטים את זה (ראו מילון מונחים).
לארץ ,לא מעניין מה יש
לך .אם אתה צריך להגיע
אמרת קרובי משפחה של מחבל .מה זה מחבל בשביל הצבא?
לבית חולים במדינת
מזריקת אבנים עד באמת פעילות טרור.
ישראל אז זה גם לא
ומה הסיבה למניעה מפלסטינים להיכנס לישראל?
יקרה אם אתה לא
באופן כללי זה היה פשוט למנוע מהבנאדם הזה להיכנס לארץ כי אם משלם את החוב שלך.
הוא נכנס לארץ[ ,הוא] יכול לסכן את החיים של האזרחים הישראלים.
מה הקשר בין זה לבין אם מישהו נגיד חייב כסף לישראל [או] לבין מי שרוצה לבקר את
הבן שלו בכלא? או מה הקשר בין זה לבין אם מישהו התנהג לא יפה באופן חריג לחייל? כל
הדברים האלה [שעלולים להוביל לאיסור כניסה לישראל].
מניעה זה פשוט דרך ללחוץ על הבנאדם .אם יש מניעה למישהו שנגיד לא שילם חוב ,אז זה דרך טובה
פשוט ללחוץ עליו שירים את עצמו ושכמה שיותר מהר ישלם את החוב .אתה לא משלם את החוב?
סבבה ,אז אתה לא נכנס לארץ ,לא מעניין מה יש לך .אם אתה צריך להגיע לבית חולים במדינת ישראל
אז זה גם לא יקרה אם אתה לא משלם את החוב שלך .נגיד אם הייתי מקבלת בקשה של מישהו שרוצה
להיכנס לארץ לצורך טיפול בבית חולים ,אז הייתי מקבלת את המסמכים והייתי צריכה לשלוח את זה
למשרד הבריאות במינהל האזרחי ,והם היו מאשרים את זה או לא מאשרים את זה .אם בנאדם היה
מנוע אז הוא היה עדיין יכול לקבל שירות דרך [זה שה]שב"כ שהיה בודק את המניעה היו יכולים לאשר
או לא לאשר .לא משנה אם הבנאדם היה חולה סרטן או לא .היו אומרים לנו :אל תתרגשו יותר מדי
מהמסמכים שאתם מקבלים כי לפעמים הם סתם מזייפים מסמכים כדי להיכנס לארץ.
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תמנעו את הכניסה שלו
יחידה :מתפ"ש | מקום :מעבר גשר אלנבי | תקופה2018 :

מה עם פעילים פוליטיים [שמגיעים לגשר אלנבי]? איך זה עובד?
כתוב עליו איזה משהו במערכת ,כאילו האדם פעיל  ,BDSמגיע להעביר הרצאה במשהו משהו
משהו .בלה בלה בלה.
מה בלה-בלה-בלה?
האדם פעיל  ,BDSמגיע להעביר הרצאה בבית ספר...
אוניברסיטת ביר זית.
כן ,משהו כזה ,או אירוע חו"לניקים מתנגדים לכיבוש ,משהו כזה .ואז בתכלס כותבים לנו ,כאילו
האדם משדות התעופה יכתוב :תמנעו את הכניסה שלו .במילים האלה.
הדברים האלה שרשומים זה רשום אצלך גם או אצלו (אצל הבקר)? המלל שעכשיו אמרת.
זה אפילו לא בטוח שזה כתוב אצלו.
איך הוא יודע?
כי הוא דיבר איתו (עם הפעיל) או כי יש מידע עליו מאיפשהו.
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חיים בעולם דיגיטלי.
נכון ,הכוונה שלי שזה לא שהוא שולף את המסמכים ורואה פעיל  ,BDSזה כשהוא מכניס משהו
למחשב ,יכול להיות שיוצא עליו מידע מאיפשהו.
לך כמתפ"ש אין את המידע הזה?
לא ראיתי את המידע הזה אף פעם.
זה לא מופיע אצלכם במחשב בקיצור ,זה מה שאני שואל.
זה לא מופיע אצלנו במחשב.
הרבה פעמים מה
את
למנוע
יגיד
הבקר
אומר
אתה
ואז מה הבקר יגיד לך?
שעושים זה הולכים לחקור את
הכניסה.
הפעיל ,כאילו הנגד מאוד אהב
לחקור אותו ,או לקחת עוד
כן ,הבקר יכתוב :תמנעו את הכניסה שלו.
חייל ושניהם יחקרו אותו במאוד
ואז מה תגיד לו (לפעיל)?
נחמדות ,ישאלו אותו מה הוא
"אתה לא יכול להיכנס ,אין לך כאילו "...הרבה פעמים מה
עושה ,הוא יגיד ני-ני-ני...
שעושים זה הולכים לחקור אותו .כאילו הנגד מאוד אהב לחקור
אולי יחשוף עוד אנשים.
אותו ,או לקחת עוד חייל ושניהם יחקרו אותו במאוד נחמדות,
ישאלו אותו מה הוא עושה ,הוא יגיד ני-ני-ני ...אולי יחשוף עוד אנשים .ואז את [המידע על] עוד אנשים
שולחים לדסק ,למודיעין כזה.
עוד אנשים שבאו איתו כאילו?
לא ,עוד אנשים שיגיעו בהמשך .או שהוא אומר לנו על פייסבוק של האירוע או משהו .כזה.
ואז אתם אשכרה תבדקו בפייסבוק של האירוע?
הדסק או משהו ימצא עוד אנשים.
הדסק אמרנו שזה בבית אל?
המודיעין ,המודיעין נמצא בבית אל אני חושב ,כזה סטייל .בבית אל ובקריה .ואז הוא ייקח את
הדברים האלה ויוציא [מתוכם] עוד אנשים שגם הם פעילי  BDSוימנעו מהם כניסה בהמשך.
יש לך איזשהו מושג אם הסיפור זה  BDSאו שלצורך העניין ,אם בא נגיד עכשיו מישהו שהולך
להתנדב בארגון פריצ'רס פור פיס.
אז התנדבות היא אסורה .אסור להיכנס בשביל להתנדב ,אתה צריך אישור בשביל להתנדב.
אישור מישראל?
אישור מישראל .ומותר רק למקומות ספציפיים ,והמקום צריך אישור שיתנדבו בו אנשים מחו"ל.
הגוף שבו?
כן ,אם הוא אומר לי :אני בא בשביל להתנדב ,אז אני אכתוב :הבחור בא להתנדב וכניסתו נמנעה.
הבנתי ,אוקיי .ואם הוא לא אומר לך כלום? באתי לבקר ולראות את כנסיית המולד.
אחלה ,הכניסה שלך מנועה.
זה בתנאי שיש לך עליו מידע מקדים.
אם אין לי עליו מידע ,אז למה [המניעה] הגיעה אלי? אם אין עליו מידע ואין שום סיבה שימנעו לו את
הכניסה ולא כתוב לי שום דבר שאמורה להימנע לו הכניסה ,לא תהיה [מניעה] כזו.
החקירה שלכם היא הצגה או שהיא אמיתית? יכול להיות שתעשו חקירה ותגידו :השתכנעתי
שהבנאדם באמת רק סתם בא לראות את הכנסייה.
לכאורה יש לנו את החופש לאשר לו פשוט .אבל לא ,זה אף פעם לא קורה .יש לנו את האישור ואז
החייל הפרטי ייקח את האשמה .הכניסה מאושרת כזה ,אם זה קורה ,אז החייל הזה יכול להיות
[אשם] ,כי הוא אישר משהו בלי להתייעץ עם השב"כ וכל הדברים האלה.
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מערכת של אינטרסים
דרגה :סגן | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :הגדה המערבית | מקום :בסיס מת"ק ג'נין | תקופה2015 :

ההשלמה החיילית של קורס קצינים זה חלק משמעותי כי שם מלמדים ממש את התפיסה של היחידה.
אז מה התפיסה של היחידה?
אני זוכר נגיד ,לא זוכר באיזה הקשר ,אבל אמרו לנו שהכול ,וחזרו על האמירה הזאת גם ,שהכול
מערכת של אינטרסים ,כל מה שאנחנו עושים בגדה ספציפית ,וגם בעזה ,אבל כל מה שאנחנו עושים
בגדה ,זה אינטרסים .אנחנו עובדים עם אנשים שיכולים לתת לנו משהו בחזרה ,ואנחנו ,הם לא אמרו
מענישים ,אבל כאילו זה היה ברור מה ההפך ...וזהו ,הכול מערכת של מה אנחנו יכולים לקבל .הם
דיברו על זה בהקשר של פגישות שאנחנו אולי ננהל עם גורמים פלסטינים ,כאילו לראות מה אני יכול
כזה לגרום לו להגיד כדי שאני אבין יותר מה קורה שם בתוך המנגנונים שלהם .זה משהו שזכור לי.
על פניו מערכת יחסים שמבוססת על אינטרסים זה נכון ביחסים בין כל שתי מדינות .למה בכל
זאת אתה אומר את זה? מה גרם לך לחשוב על זה ולמה נראה לך שזה רלוונטי לריאיון של
שוברים שתיקה?
אוקיי ,כי אולי לא חשבתי על זה באותו זמן בתור משהו בעייתי בשום צורה אבל אני הבנתי כשהגעתי
לג'נין וראיתי איך זה עובד ,שזה אומר שבפועל אנחנו מתעדפים כל מיני אנשים .איך זה נראה בפועל?
נגיד אנשי עסקים שהיו לנו קשרים איתם ,אנשי עסקים פלסטינים ,שרצינו דרכם להבין יותר טוב מי נגד
מי בתוך ג'נין או בתוך האזור .היינו נותנים לאנשים כאלה היתרים ,או שוטרים פלסטיניים ,המנגנונים
הביטחוניים של הרשות – נותנים להם כל מיני היתרים .היתרים זה כלי מאוד חשוב שיש לנו.
למה?
נחשק.
מאוד
שזה
משהו
זה
לישראל
להיכנס
היכולת
כי
אנחנו עובדים
עם אנשים שיכולים לתת
כן ,זה שווה כסף?
לנו משהו בחזרה ,ואנחנו,
כן .אז אני הבנתי איך הדבר הזה עובד ,על מערכת של אינטרסים.
הם לא אמרו מענישים,
כאילו היה בזמן שהייתי בג'נין ,אפילו עכשיו אני מקבל ממנו עדיין –
אבל כאילו זה היה ברור מה
איש עסקים פלסטיני ששולח לי לפני כל ראש השנה ופסח :חג שמח
ההפך ...וזהו ,הכול מערכת
לך ולכל עם ישראל .או משהו כזה .עכשיו ,זה אנשים שהבינו שהם
של מה אנחנו יכולים לקבל.
צריכים להיות במערכת יחסים טובה עם הישראלים כי הם מקבלים
את ההיתרים או הם מקבלים את הקשר הישיר עם הגורמים שמחליטים ,שמקבלים את ההחלטות
בישראל .מה שחשוב בזה ,זה שאותו בנאדם ,כתוב לי בטלפון את השם שלו :לא לענות בזמן פגישת
קישור .עכשיו ,פגישת קישור זה מה שעשיתי כל יום עם המקביל שלי ברשות הפלסטינית .אוקיי? הם
מקבלים את כל הבקשות מהאנשים הרגילים ,הפלסטינים סתם תושבי הכפר או העיר שצריכים להגיע
לישראל מסיבה כלשהי .ואז אני נפגש איתם כמעט כל יום ואנחנו כזה עוברים על כל האנשים.
על כל הבקשות.
זהו .עכשיו הם הדגישו לי המפקדים הבכירים בבסיס שלי בג'נין שאסור להם (לפקידי הרשות
הפלסטינית) לדעת שאנחנו מקיימים קשרים עם אותו איש עסקים ,כי כנראה שזה היה מוביל
לאיזשהו כסאח ביניהם או מערער את יחסי הכוח בתוך הכפר או העיר.
אצל הפלסטינים?
אצל הפלסטינים.
בין האנשים של הרשות לאיש העסקים?
כן ,בדיוק.
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הם מביאים לנו מידע
דרגה :סגן | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :אזור בית לחם | מקום :בסיס מת"ק בית לחם | תקופה2021 :

היחידה מחויבת ,מתוקף היותנו שולטים בגדה המערבית ,לתת זכויות מאוד בסיסיות לתושבים
פלסטינים החיים בגדה המערבית .בין היתר זה גם סיוע הומניטרי או בכלל זכות התנועה הבסיסית
שלהם לישראל .בנוסף לזה גם יש כוח מאוד מאוד משמעותי ליחידה שמחזיקה בהיתרים ,בעיקר
לצורך איסוף מודיעין ,להבין מה קורה בשטח .אז זה מתחלק לשניים ,למה שאמרתי שזה הצורך
ההומניטרי ,שזה תושב שכולה רוצה לפגוש את אמא שלו שחיה ביפו
ההיתרים
או רוצה עכשיו להיכנס לבית חולים במזרח ירושלים לצורך טיפול
מקנים לך גם יכולת לדבר עם
שהוא לא יכול להשיג בגדה .זה הצורך הבסיסי ,וזה רוב התושבים
תושבים פלסטינים שלא היו
שמגיעים לחלון קבלת קהל .בנוסף ,ההיתרים מקנים לך גם יכולת
רוצים לדבר איתך ללא הכלי
לדבר עם תושבים פלסטינים שלא היו רוצים לדבר איתך ללא הכלי
הזה ,ללא ההיתרים שאתה
הזה ,ללא ההיתרים שאתה יכול להביא להם.כלומר ,אני יכול להביא
יכול להביא להם .כלומר,
אני יכול להביא לבן שיח
לבן שיח היתר ,זה משהו שפלסטינים מאוד מאוד מעוניינים בו כי זה
היתר ,זה משהו שפלסטינים
גם היכולת שלהם לכלכל את עצמם .בעצם ,ככה התושב הפלסטיני
מאוד מאוד מעוניינים בו כי
מגיע אלי .לצורך העניין ,אנשי תקשורת בכירים ,אנשים במודיעין
זה גם היכולת שלהם לכלכל
הכללי ,במודיעין הצבאי ,אנשים במודיעין הפלסטיני בכלל ,אנשי
את עצמם.
רשויות .ראש עירייה היה מדבר איתי באופן יומיומי וזה השיט שהיה
לי הכי קשה ,כי בעצם היחידה נותנת ומקלה מאוד מאוד על התושבים האלה כי יש לנו אינטרס
לשמור איתם על קשר ,אינטרס ביטחוני ,כי הם מביאים לנו מידע ,משתפים אתנו פעולה…
לשמור על שקט במידה מסוימת.
נכון ,לגמרי ,לגמרי ,אבל מה שקורה בתכל'ס והקורונה גם האיצה את זה מאוד ,זה שנוצר מצב בו תושב
רגיל רוצה להיכנס לבית חולים ,ואותו ראש עירייה או סתם בנאדם שיש לו המון המון כסף מתקשר
אליי ,שולח לי את המסמכים שלו בוואטסאפ ,ואני חייב לתת לו [היתר] ,כי זה אינטרס של היחידה.
זו הנחיה?
היו פעמים שלא עשיתי את זה וקיבלתי המון נזיפות מצד המפקדים שלי .כאילו ״מה ,אתה דפוק?
כאילו ,ברור שאתה צריך…״ .בכניסה לתפקיד שלך אתה מבין מי האנשים שאתה צריך לדבר איתם
יותר ומי האנשים שלא .ראש מנגנון פלסטיני ,זה ברור שצריך לשמור כמה היתרים במכסה פנויים
למשפחה שלו ,כי אנחנו צריכים אותו איתנו ,כי ברגע שיש הפס"ד (הפרת סדר) עכשיו ,אז שלא יבוא
ויגיד לנו ״אבל רגע ,אין מכסה של היתרים ,אני לא אשלח את המודיעין הכללי לדבר עם השבאב
שזורקים אבנים״.
לצורך העניין זה משהו שהיה קורה ,שהייתה הפרת סדר והייתם מרימים לו טלפון?
בטח ,המון כניסות של יהודים לשטח ( Aראו מילון מונחים) ,לחלץ את המתנחל שבטעות נכנס .גם
המון דברים טובים יוצאים מזה ,כן? אבל צריך להגיד שבסוף אתה פוגש את המציאות היומיומית
ואתה תופס את הראש ואומר ״בוא'נה ,זה בנאדם שפשוט יש לו כסף .בגלל זה הוא מקבל יותר״,
וזה דופק לך את השכל .עוד יותר בקורונה ,כשכל מטרות ההיתרים הצטמצמו למטרות הומניטריות
בלבד .היו תקופות ממש קשות שרק חולי סרטן ודיאליזה יכולים להיכנס לרמב"ם ולהדסה עין-כרם
ולוולפסון ,נגיד ,הבתי חולים העיקריים ,ואז פתאום אתה פוגש את הבנאדם הזה שרוצה שנייה
להיכנס לסגור איזה עסקים פה בתל אביב עם הבן שלו בן ה 16-שאין לו מה לעשות שם ,ברור שהם
הולכים לים או משהו ,ואתה מרגיש את החוסר צדק ,אתה מרגיש כמה שזה חרא.
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אתה אומר את זה כי זה קרה ואתה חתמת על ההיתר הזה?
בטח ,בדוק ,המון המון פעמים .וזהו ,ואז אתה גם אוכל סרטים כי אני רוצה שלכולם תהיה את הזכות
להיכנס לים אם הם רוצים אבל כאן ברור לך שזה לאנשים ספציפיים .נגיד עכשיו הכניסה להר הבית
הוגבלה על ידי הממ"ז [מפקד מחוז] של ירושלים ,מפקד המחוז ,לעשרת אלפים איש מהגדה שיכולים
להיכנס להר הבית ,מחוסנים בלבד .עכשיו יש מכסה אז למת"ק בית לחם יש מכסה של אלף מאה תושבים
פלסטינים שיכולים להיכנס .ראש מטה הקישור שלנו אמרה ״תשאירו מכסה של מאה״ .אלפי תושבים
הגיעו לחלון קבלת קהל .כאילו ,ברגע שהגענו לאלף נסגרו ההיתרים ,אין יותר היתרים .ואז ההוא מבקש
בשביל המשפחה שלו ,ראש עיריית אפרת מבקש בשביל כמה פועלים שעובדים אצלו בעירייה שהוא
חייב בשבילם ,ואז רבש"צ (רכז ביטחון שוטף צבאי ,מתנחל האחראי על ביטחון ההתנחלות) צריך [היתר]
בשביל שני פלסטינים בשבילו ,*** *** .הוא מחזיק במפעל ,גם הוא צריך בשביל הבת שלו ,אז כאילו…
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בני שיח זה כמו משת"פים
יחידה :המינהל האזרחי | אזור :הגדה המערבית | תקופה2019 :

היה מפגש עם בני שיח הרבה פעמים .בני שיח זה כמו משת"פים אבל [הם] לא משת"פים ,אתה מייצר
איתם יחסי קח תן .אתה עוזר להם עם ההיתרים ,עם זה שיהיה להם דירוג גבוה יותר של  BMCשזה
 ,Businessmen cardאו  1VIPאו  ,2VIPזה דרגות לכמה בקלות אתה יכול לקבל היתר .אתה נותן לו
[היתר]  ,BMC, VIPובתמורה הוא נותן לך קצת מידע על הלך הרוח הפלסטיני ,אומר כמה פלסטינים
שונאים את היהודים הבוקר ומה המינהל האזרחי צריך לעשות כדי שלא יהיה התפרעויות .אני אפילו
אקצין את זה יותר ,ברמה הפוליטית הפנים צבאית ,איזה מידע יכול לעזור למינהל האזרחי ומתאם
פעולות הממשלה בשטחים להיות חשוב מבחינת צה"ל ,זה משהו שממש יעסיק את המינהל האזרחי.
שיהיה להם מעמד בתוך צה"ל.
בני השיח היו
שיהיה להם מעמד בתוך צה"ל .כל הסיפור של הייעוץ לענייני פלסטינים,
הצד השני של זה ,ניסיון
ממש לשמוע אנשים בכירים
יע"פ ,זה בערך הדבר הכי מטומטם שיש ,יש שם חדר עצום .יע"פ זה
פלסטיניים ,בעיקר בעלי
כאילו המודיעין של המינהל האזרחי ,הדרך שלך להשיג מידע מתוחכם.
הון או מוכתרים שזה ראשי
איך אתה עושה את זה? פייסבוק ,גאוני .זה היה רמת תחכום נמוכה
כפרים ,אומרים מה הלך
ביותר ,זה היה פייסבוק ואתרי חדשות פלסטינים והיו שם כמה חבר'ה
הרוח ומה מעצבן .ובתמורה
שידעו ערבית ,קצת קצינים דרוזים מצה"ל וגם קצת חיילים שלמדו
המינהל האזרחי נותן להם
הקלות והיתרים ,להם ולבני
ערבית בבית ספר שהיו עוברים ומגששים על הלך הרוח הפלסטיני.
המשפחה שלהם.
ממה שהם קוראים בפייסבוק?
כן ,זה היה המצב הכלכלי של הפלסטינים ,איפה אולי מתחילה התרחשות ,איזה ראש יישוב פתאום
שונאים עכשיו .המינהל האזרחי ממש ניסה להראות מול צה"ל שאנחנו הגורם האזרחי שמבין הכי הרבה,
כשלכל [גוף] מודיעין היה גישה בדיוק לנתונים האלה .אז בני השיח היו הצד השני של זה ,ניסיון ממש
לשמוע אנשים בכירים פלסטינים ,בעיקר בעלי הון או מוכתרים שזה ראשי כפרים[ ,ש]אומרים מה הלך
הרוח ומה מעצבן .ובתמורה המינהל האזרחי נותן להם הקלות והיתרים ,להם ולבני המשפחה שלהם.
זה משהו שהיה ידוע?
כן .היה על השולחן מהקורס .לא היה צריך להגיד כדי שזה יהיה ברור שהמינהל האזרחי יכול לקחת
לו את ההיתר ברגע ,כי הרי עשו את זה .לקחו לאנשים  BMCולקחו לאנשים  VIPוהיו כפרים שלמים
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שבבת אחת כל ההיתרים נלקחים בגלל שהיה שם אירוע ספציפי .אז ברור שזה על הפרק ,כל היחסים
הם יחסי כוח כאלה .זה ברור מכל הדינמיקה שיש מי שנותן היתרים ויש מי שמספק מידע.
הבנתי אותך.
זה כמו שאתה הולך למוכר שלך ,הוא לא יגיד לך :אם אתה תביא לי את הכסף ,אני אביא לך את מה
שאתה בא לקנות .זה יחסי קח תן קלאסיים.
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יש שאומרים ״בנטוסטנים״
יחידה :מתפ"ש | אזור :הגדה המערבית | תקופה2016 :

היה דיונים שאתה מכיר על אפשרות של קריסה של הרשות הפלסטינית?
של הרשות הפלסטינית? לא ,לא נתקלתי בשום דיון כזה.
לפני כמה ימים אבו מאזן הכריז שהוא מקפיא את הסכמי אוסלו .הוא לא מקיים אותם יותר.
הגיוני.
ממה שאתה מכיר את המטריה ,זה הגיוני?
אני לא חושב שזה משהו שיכול לקרות כי ישראל שולטת בכל הקלפים בסיפור הזה.
תפרט.
אם הסכמי אוסלו היו נועדים לתת את הבסיס לNation building-
בתוך
שטח  Cישראל מאוד
ולהפוך את הרשות הפלסטינית לגוף שיוכל עוד חמש שנים בדיוק להפוך
מקדמת את המדיניות
לממשלה האמיתית ,הם גם היו נותנים את התשתית הזאת .אבל בתוך
של להכניס כמה שיותר
שטח  Cישראל מאוד מקדמת את המדיניות של להכניס כמה שיותר
ישראלים ולהוציא כמה
ישראלים ולהוציא כמה שיותר פלסטינים .בין אם הם עוברים לשטח
שיותר פלסטינים.
 Aו ,B-יש שאומרים ״בנטוסטנים״  1וככה הם מרוכזים בגופים נפרדים
שאפשר לשלוט בהם מבחוץ ,ובין אם הם עוזבים ,שזה מבחינת ישראל הפתרון הכי טוב (להרחבה על
חלוקת הגדה ראו מילון מונחים) .אז ישראל היום ,גם בתוך שטח  Aו ,B-היא שולטת ביכולת של הרשות
הפלסטיניות להיות גוף שבאמת עושה את התפקיד הזה ,שהיה אמור להיות זמני ,ש[היה אמור] להיות
גוף ממשלתי זמני על רוב האוכלוסייה הפלסטינית .בינתיים כל השרים שהם [בעלי] תפקידים ברשות
הפלסטינית עובדים בשביל ישראל ,כי האינטרס שלהם להישאר גם שם בכוח ,וגם [זו] היכולת שלהם
לפעול .הם ביחסים די טובים עם היחידה שלנו .כביכול האלוף של היחידה הוא המקביל של אבו מאזן.
כל השרים הפלסטינים – כדי לעשות את מה שהם רוצים לעשות וגם כדי להישאר בכוח ולא יודע מה,
להיות מסוגלים לפעול – האינטרס שלהם [הוא] שיהיה להם יחסים טובים עם היחידה שלנו שבסופו של
דבר נותנת אישור לכל פרויקט שהם רוצים לעשות .וגם [לגבי] תיאום ביטחוני[ .אז] גם אם מחר ,מישהו,
אם הוא אבו מאזן ואם הוא מישהו אחר בתוך הרשות הפלסטינית ,יתעורר ויגיד :תשמעו ,המצב הזה
של הרשות הפלסטינית הוא לא לקראת הקמת המדינה אלא לקראת לנהל לנצח את העניינים בשביל
הישראלים כדי שהם לא יהיו צריכים[ ,עדיין הישראלים] הם אלה שבסופו של דבר צריכים לתת אישור אם
אנחנו רוצים לטוס לחו"ל בתור יחידים ,אבל גם אם אנחנו רוצים באמת לבנות כלכלה עצמאית.
 .1בנטוסטנים :הכינוי הלא-רשמי שניתן לכל אחת מעשר הטריטוריות שיצרה ממשלת האפרטהייד בדרום אפריקה עבור
הילידים השחורים שחופש התנועה שלהם הוגבל לחלקים משטחה של המדינה .מערכת זו נוצרה כחלק מהמאמץ לשמר את
משטר האפרטהייד שהפלה גזעית.
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כמה בורגול נכנס לרצועה
דרגה :סגן | יחידה :מת״ק עזה | אזור :רצועת עזה | מקום :בסיס מת"ק עזה | תקופה2014 :

במשרד שמולי היה [קצין] שמתאם את הסחורות שהגיעו [למעבר] כרם שלום .הם היו נותנים את
האישורים ,שהיו עוברים לכרם שלום ,שם המשאיות מגיעות ואו שהן מאושרות או שלא .ואני זוכר
שפעם צחקו על איזה חייל שהיה עולה חדש ,שהוא לא הבין את הבנאדם שמדבר איתו בטלפון
שמנסה לתאם איתו מעבר של בורגול ,הוא לא הבין את המילה בורגול ,הוא אמר בולבול ,זה היה
נורא מצחיק .והדבר שיש לי להגיד על זה – זה רק שאני לא חשבתי באותו זמן על המשמעות
של זה שאנחנו מאשרים מעבר של בורגול ,שכאילו זה אחד מהדברים שיש לנו בקרה עליו ,כמה
בורגול נכנס לרצועה .ואני יודע שיש רשימות מאוד ספציפיות של דברים שיכולים להיכנס ודברים
שלא יכולים להיכנס לרצועה ולנו יש את כל השליטה על הדבר הזה .וזה יורד לרמה של בורגול,
כן ,לא ,כמה משאיות" .באותו יום יש שלוש משאיות של בורגול,
זה שאנחנו
חמש משאיות של קמח" ,לא יודע ,אבל הרשימה של מה מותר
מאפשרים חמש משאיות
ומה אסור להכניס זה משהו שמשתנה מדי פעם .אני לא יודע
של בורגול ולא שלוש יום
כל כמה זמן.
אחד ,זה לא הופך אותנו
להומנים .זה אומר שיש לנו
מה שכאילו מצחיק זה שהוא מתבלבל במילה אבל לא חושבים
סוכריה על מקל שאנחנו
על זה שיש שם בנאדם בצד השני שתלוי בחסדים שלך.
נותנים להם אבל יש חוט
בדיוק ככה .המעבר של הבורגול זה בעצם מאוד חשוב לעזתים.
שקשור לצד השני של
אני זוכר שמאוד התפארו בזה ,כשעשינו איזשהו ביקור במעבר
המקל כדי שנוכל למשוך
כרם שלום ,האמירה על ידי היחידה היתה ,תראו כמה אנחנו
את זה בחזרה מהפה
הומניים ,אנחנו מאפשרים להם ,אנחנו דואגים להם לכל
שלהם בכל רגע נתון.
הסחורות האלה שייכנסו ושיהיה להם אוכל.
ומה היום אתה חושב על זה?
היום אני חושב שאם באמת היינו הומנים לא היינו שמים מצור על עזה ,וכנראה היינו מאפשרים
להם ייצוא וייבוא דרך נמל שהם היו יכולים להפעיל בעצמם .כנראה שאם היינו הומנים לא היינו
שולטים על המרחב האווירי שם.
כן.
זה שאנחנו מאפשרים חמש משאיות של בורגול ולא שלוש יום אחד ,זה לא הופך אותנו להומנים.
זה אומר שיש לנו סוכריה על מקל שאנחנו נותנים להם אבל יש חוט שקשור לצד השני של המקל
כדי שנוכל למשוך את זה בחזרה מהפה שלהם בכל רגע נתון .וזה אגב דבר שעלה הרבה בדו"חות
על מרחב הדיג .כי כל כמה זמן זה היה מתרחב ,מצטמצם ,תלוי ברצונות של מדינת ישראל .ואני
זוכר ,אם זה היה בתגובה לטילים או משהו כזה ,היו מצמצמים או סוגרים לגמרי את מרחב הדיג .אני
באותו זמן לא חשבתי על זה שיש עזתים דייגים שתלויים בזה ואולי לא קשורים בכלל לירי טילים,
שצריכים להיענש בגלל שחמאס או מי שיורה את הטילים עושה את זה.
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עמדת השב"כ זה להגיד לא
יחידה :מתפ"ש | אזור :רצועת עזה | מקום :בסיס מת"ק עזה

פתאום מקבלים אישורים [מהשב"כ] ,משחררים מלא ציוד ,ואז זה מונע משהו כמו 10,000
הכנסות עזתיות לארץ כי אפשר לעשות צנתור בעזה .היה לי ציוד של בית חולים לעיניים שזה
מנע הכנסות של פלסטינים לארץ ויציאה לירדן כי היה אפשר לעשות טיפול עיניים ,ניתוחי עיניים
בתוך הרצועה ,ואנשים לא היו צריכים לצאת ,אז גם כביכול זה לטובת השב"כ שהם יאשרו דברים
כאלה ,שיחסוך לעצמם עבודה ,אבל הם לא עושים את זה.
יש לך רעיון למה?
כי "אי אפשר להכניס דברים לעזה כי זה מפחיד מדי ,כי אני לא רוצה לקחת אחריות על להגיד כן",
מה אם איכשהו חמאס ימצאו דרך להשתמש במכשיר ניתוחי לייזר לעיניים לטיל מפותח ומגניב.
אתה חושב שזה השיקול היחיד של השב"כ?
עמדת השב"כ זה להגיד לא ,אנחנו לא רוצים .לא ,לא ,לא.
למה? את מה שאתה מבין שזה אינטרס שלהם הם לא מבינים?
כי הם יכולים להסביר לך למה כוס פלסטיק חד פעמית יכולה לשמש למטרת טרור .זה כל האינטרסים
של שב"כ ,למנוע טרור ,זה הייעוד של השב"כ .לא מעניין אותו מה קורה בעזה .אם אלף אנשים
מתים כל יום ,לא מעניין אותו.
הם יכולים
לטרור?
שקשור
אבטלה נגיד ,זה לא משהו
להסביר לך למה כוס
זה הסיפור שם ,מה אכפת לי (לשב"כ)? אני גם מאשר מי ייצא
פלסטיק חד פעמית יכולה
לשמש למטרת טרור .זה
מהרצועה ,ואם אני רואה שמישהו מעורב איכשהו בטרור ,אני לא
כל האינטרסים של שב"כ,
מאשר אותו ,מבחינתי שכולם יהיו שם .זו עמדת השב"כ ,או מה
למנוע טרור ,זה הייעוד
שאנחנו מבינים כעמדת שב"כ בתחום מתפ"ש (ראו מילון מונחים).
של השב"כ .לא מעניין
והמתפ"ש בדרך כלל ,הדבר הטוב בהשוואה הזאת שהוא יגיד :לא,
אותו מה קורה בעזה .אם
תקשיב ,צריך ככה ,צריך ככה.
אלף אנשים מתים כל יום,
הוא (המתפ"ש) שוקל את השיקולים האזרחיים והומניטריים.
לא מעניין אותו.
כן.
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מחכה לאישור שב"כ
דרגה :סמ"ר | יחידה :מת"ק עזה | אזור :רצועת עזה | מקום :בסיס מת"ק עזה | תקופה2011 :

כשארגון רוצה להגיש בקשה ,הוא רוצה להכניס עובד מסוים לעזה ,אז יש פורמט .הוא ממלא
טופס בקשה כמו שממלאים לכל משרד שאתה רוצה להגיש אליו בקשה .אתה ממלא את השם
הפרטי שלך ,אתה ממלא את הסיבה שאליה אתה רוצה להיכנס ,תחת איזה ארגון אתה עובד,
תאריכי כניסה ,וכל הפרטים שלך ,צילום דרכון .כל המסמכים שאפשר לדמיין שצריך ,אם זה טפסים
שקשורים לפרויקטים שלכם ,או אם זה אישור מסוים לארגון ,וכל הזהות שלך בעצם .את כל זה אתה
מכניס לפורמט שאתה שולח אותו במייל .זה מוזן ,האם זה הוגש לשב"כ או לא הוגש לשב"כ ,ואם
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זה הוגש ,סטטוס ממתין ,או מבוטל או מאושר ,ויש לנו גם רקורד של הדברים ,כמה שנים אחורה .כל
עוד זה בסטטוס המתנה אז זה בקלסר שלנו.
בקשות שהיו נמרחות חודשים בשב"כ ,למה [זה קורה] להערכתך? היה כאלה ש[אושרו] תוך
ימים ,וכאלה שלקח להם חודשים.
אחד ,לפעמים היה בלאגן אצלנו במשרד .לפעמים היינו הולכים סביב הזנב של עצמנו עד שהיינו
מוצאים למה הבקשה לא אושרה ,מה קורה עם הסטטוס שלה .זה יכול היה להיות בגלל בקשות שלא
היינו מוצאים את המייל או את הטופס שלהן וזה היה פשוט ,מישהו היה מתקשר והיינו אומרים לו
"טוב ,זה עדיין בסטטוס ממתין" ,ואנחנו לא ידענו איפה הבקשה עצמה ...אז לפעמים היינו מבקשים
מהם להגיש שוב פעם ,אז התשובה שלהם הייתה "כבר הגשנו שוב פעם" ,אז כאילו לא היה לנו
נעים לבקש "תגישו שוב פעם" ,הם כבר מחכים כל כך הרבה חודשים .זה היה מבלבל לפעמים.
לפעמים עד שהיינו מגלים בכלל שאנחנו לא מוצאים את הבקשה ,אבל היא מוזנת במחשב ,אז או
שהיא נמצאת איפה שהוא והיא מחכה לאישור שב"כ ,או שהיא לא הוזנה ולפעמים זה פשוט ,ברוב
המקרים זה היה פשוט לחכות המון זמן לשב"כ.
אז לא הבנתי ,לא הייתה את הבקשה אז הם יחכו עוד ...לנצח?
אז היינו מבקשים [שישלחו שוב] ,אבל לפעמים היה מצב שבו אתה פשוט מחכה לתשובה מהשב"כ,
זה רוב המקרים.
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זו ביורוקרטיה
דרגה :סמל | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :רצועת עזה | מקום :מטה מתפ"ש

אמרת שנתתם אישורים לתורמים?
כן ,זו היתה שיטה מוזרה .אני חושב שאת האישור הראשוני מקבלים מהמשרד בקריה ,שזה
היה התפקיד שלי .את האישור מקבלים מהמשרד בקריה .ואז ,את הציוד עצמו ,סיוע ,מה שזה
לא יהיה ,שמוכן להיכנס לעזה ,היה צריך עוד אישורים מכל מיני גופים בירוקרטיים ישראליים
כמו חקלאות ,בריאות והנדסה .בגלל שיש את רשימת הדו-שימושיים בעזה ,כל מה שנכנס
לעזה ,אנחנו צריכים לוודא שזה לא ברשימת הדו שימושיים (ראו מילון מונחים) .אז זה עוד יותר
ביורוקרטי .כמובן שדברים מתעכבים ונכנסים הרבה יותר מאוחר ממה שהם צריכים .לא מספיק
דברים נכנסים לעזה.
יש את האישור הכללי ,ואז הם מגיעים למת"ק ואתה נותן להם עוד אישור.
אני חושב שכן .הם היו מקבלים את האישור השני .זה רק מן חותמת
זריזה כזו .אבל זו בירוקרטיה .דברים לוקחים זמן.
מתפ"ש הוא
[שעוסקים
גופים
כשאתה אומר שזה תרומה ,יש הפרדה בין
בעצם סוג מסוים של ממשלה
דה-פקטו עבור הפלסטינים,
ב]חקלאות ,מזון ובניה?
או לפחות הם שולטים במה
אני חושב שיש אחד מ[מחלקת] המזון ואחד מ[מחלקת] הבריאות.
נכנס ומה יוצא מעזה .אז
אמרת שיש ענף ישראלי לכל סוג .זה משהו אזרחי או שזה
אלה ענפים אזרחיים של
הצבא?
הממשלה ,הגופים האלה.
אני חושב שזה אזרחי האמת ,כי מתפ"ש הוא בעצם סוג מסוים
של ממשלה דה-פקטו עבור הפלסטינים ,או לפחות הם שולטים
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במה נכנס ומה יוצא מעזה .אז אלה ענפים אזרחיים של הממשלה ,הגופים האלה .עוד דוגמה זה
כשהייתי בקריה ,עבדתי עם המכס הישראלי ועם המכס הפלסטיני .כי דברים צריכים להיכנס
[קודם] לישראל .היה להם פטור מהמס הזה .אז הייתי צריך אישור מהמכס כדי לקבל אישור
לקבל פטור מהמס הזה כדי לייבא את זה לישראל ,כדי לייבא את זה אחר כך לתוך הרצועה ולגדה
המערבית .הם היו צריכים אישורים מכל הגופים הבירוקרטיים האזרחיים האלה כמו חקלאות,
בריאות ותשתיות.
אבל אנחנו לא מדברים על משרד החקלאות ,נכון?
אני חושב שזה נציג של משרד החקלאות .עוד דוגמה ,וזה משהו שאני זוכר בבירור ,זה כשמביאים
תרופות לשטחים הפלסטיניים ,חובה שהן יהיו מאושרות לשימוש בישראל .אז שום דבר שנכנס
לשטחים האלה לא יכול להיות משהו שלא מאושר לשימוש בישראל .אני לא יודע מה ההסכם
הספציפי .אני לא יודע עד כמה זה שלילי ,כי אני חושב שלישראל יש מערכת בריאות חזקה .אז
הם מאשרים תרופות מאוד טובות .אז יכול להיות שזה דבר טוב .אני לא יודע .אבל זו רק דוגמה
למעורבות של משרדים אזרחיים בכיבוש הצבאי שאני ראיתי.
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כל מערכת הביוב של עזה תקרוס
יחידה :מתפ"ש | אזור :רצועת עזה | תקופה2017 :

איזו עבודה מופקת בתוך המתפ"ש כתוצאה מהנתונים שאונר"א או [שאר] הארגונים מעבירים
בקשר למצב ההומניטרי האובייקטיבי בעזה?
זה עולה כדיווח מלמטה ,בדרך כלל זה עולה ללשכת האלוף ,הוא קורא את זה ונותן את ההמלצות
שלו לשר הביטחון ,ומשם אין לי שום מושג .וזה קורה באופן יומי ,דיווחים כאלה קורים באופן יומי
עד שבועי ,ודוחות ארוכים מאוד עם המלצות לביצוע ומה קורה ומה יהיה אם לא יהיה ככה קורים
באופן חודשי ,דו חודשי .זה קורה לא מעט אבל לפעמים אני מרגיש שהמתפ"ש עומד עירום ומנופף
בדגל אדום ממש גדול על מה שקורה ותמשיך לעמוד עירום ולנפנף כי...
האם נתקלת ואם כן ,אם אתה יכול לתת דוגמה שבעצם ישראל – אני אומר בכוונה ישראל כי
אני לא יודע מצד מי זה בא – מתנהגת באופן שאומר שיש איזשהו קו אדום הומניטרי ,שכל
הזמן נהיה קרובים לקו ,אבל לא נחצה אותו?
עם הגנרטורים של רשות המים.
עם הביוב?
כן ,עם הביוב .הייתה פרשיית הגנרטורים של רשות המים שלקח יותר משנה לדעתי לאשר אותם
למרות שהם לא בהכרח ברשימת המוצרים הדו שימושיים( .ראו מילון
כי
מונחים) מכל מיני סיבות של שב"כ .בסוף הם כן אושרו וכן הוכנסו
הייתה
פרשיית הגנרטורים של
הגיע לשלב שמקומות מסוימים בעזה וגם בארץ היו מוצפים בביוב
רשות המים שלקח יותר
של עזה שזה כמובן אסון לבריאות הציבור.
משנה לדעתי לאשר
הישראלי.
אותם למרות שהם לא
לא
באשקלון
שאנשים
הייתה
לא
ישראל
של
הבעיה
העזתי.
גם
בהכרח ברשימת המוצרים
יכולים ללכת לחוף .העניין של מתקני התפלת מים של המדינה,
הדו שימושיים .מכל מיני
סיבות של שב"כ.
יכולנו לספוג כמות מסוימת של זיהום לפני שהם לא יכולים לפעול.
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הגיע שלב מסוים שאם הם לא מכניסים [את הגנרטורים] ,כל מערכת הביוב של עזה תקרוס ואז זה
אוקיי ,טוב ,בסדר ,אתם יכולים להכניס אותם .אז היה שלב מסוים ולחץ מסוים שהופעל ,הייתה
עבודה ,לקחו דגימות של הביוב ,מרשות המים לנציג של משרד הבריאות שייתן דו”ח מקצועי מה
יש בזה ,מה הנזק שזה יכול לגרום לאוכלוסייה ,לסביבה .ואז שלחו את זה לשב"כ.
התוצאות?
כן ,עם התוצאות וגם עם הדגימות ,כדי שיהיה להם קצת קקי בחיים .אז כאילו אחרי כל כך הרבה
לחצים וחפירות וכל כל הרבה פניות והנחיות כאילו ,מתישהו זה משתחרר אחרי שכאילו רואים
שאם לא – אז יהיה  ,Xוה X-הזה יגרום לזה שאי אפשר לפעול ואי אפשר לעשות כלום.
רק ברגע שזה מגיע באמת לקו הזה ,משחררים את מה שהיה תקוע.
בערך ,כן.

[ ] 37

והסיבה? ככה.
יחידה :מת"ק עזה | אזור :צפון רצועת עזה | מקום:בסיס מת"ק עזה | תקופה2011 :

במת"ק עזה כבר מספר שנים אנחנו לא בתוך (העיר) עזה .אני
הייתי בארב"ל (ראו מילון מונחים) ,והעבודה שעשינו לרוב זה לתת
אישורים לעובדי ארגונים בינלאומיים שמבקשים להיכנס לעזה.
יכול להיות או"ם ,יכול להיות ( WHOארגון הבריאות הבינלאומי)...
כל אחד שרוצה להיכנס לעזה דרך מעבר ארז עובר דרכנו .היו שני
משרדים בארב"ל :אנחנו התייחסנו לבני אדם ,והיה [משרד] אחד
שהתייחס לכל הציוד שנכנס .המערכת הייתה כל כך איטית...
נגיד אתה עובד באו"ם ,אתה רוצה להיכנס לעזה – אתה שולח
לנו אישור ,האישור נמצא על אתר האינטרנט .אנחנו מדפיסים את
הבקשה ואז לוקחים את זה למחשב צה"לי ,מקלידים את הכול ,מדפיסים את זה שוב ואז מעבירים
את זה לקצין ,ואז את כל הפרטים אנחנו מעבירים לשב"כ דרך המחשב הצה"לי .הם כשבא להם
שולחים אישור – כן או לא להיכנס .היו מקרים שהם לא ענו שישה ,תשעה חודשים .הייתה מישהי
מהודו שלא נכנסה ,חיכתה כמעט שנה לאישור .רוב הזמן השב"כ אומרים "זה בטיפול ,זה בטיפול",
ואז יש לנו ערמה של בקשות בלי תשובה שמחכות .כל יום היו מתקשרים כל הארגונים" :שלום ,אני
רוצה לבדוק בקשה" .תשעים אחוז מהזמן לא עונים לטלפון כי יודעים שאין לנו תשובות ,אבל גם
אין לנו מה להגיד להם.
הסחבת נבעה מכשל ביורוקרטי או שרצו למנוע מארגונים מסוימים להיכנס?
חצי-חצי .אם היה מישהו עם שם ערבי או מוסלמי היה הרבה יותר קשה לקבל אישור ,זה בטוח .מישהו
מוסלמי או ערבי ,אפילו אם הוא מקרואטיה ,אפילו אם הוא עובד ב.World Health Organization-
היו צריכים לתת גם [שם] של אבא וגם שם של סבא ,אז אם השם של סבא [זה] נגיד אחמד ,היו
מחכים הרבה זמן לקבל אישור ,ורוב הזמן לא היו מקבלים .והסיבה? ככה .אני זוכר שראיתי שם מסוים,
 .Sheehanזה שם אירי אבל הם חשבו שזה "שחאן" אז הם לא נתנו לבנאדם הזה להיכנס.
אילו פרטים צריך לתת אדם שעובד באחד הארגונים של האו"ם ורוצה להיכנס לעזה?
שם פרטי ,שם משפחה ,שם של אב ,שם של סבא ,מספר דרכון ,צילום של הדרכון ,איש קשר
היו מקרים
שהם לא ענו שישה ,תשעה
חודשים .הייתה מישהי
מהודו שלא נכנסה ,חיכתה
כמעט שנה לאישור .רוב
הזמן השב"כ אומרים "זה
בטיפול ,זה בטיפול" ,ואז
יש לנו ערמה של בקשות
בלי תשובה שמחכות.

58

בארגון שלך .אם אתה שוכח אחד מהדברים האלה – שולחים את זה בחזרה אליך ואתה צריך
למלא אותם .אני מניח שהם בודקים את כל הסיבות .אבל אם לא מוצא חן בעיניהם – אז לא נותנים.
אילו ארגונים רצו לפעול בעזה?
לרוב ארגונים מוכרים – או”ם( OCHA ,משרד התיאום לפעילויות הומניטריות של האו"ם) ,אז לא
שואלים מה זה בכלל ,מכירים .פה ושם היו מקרים של ארגונים קטנטנים אז אנחנו צריכים לעשות
קצת מחקר על הארגון הזה.
היו אנשים ספציפיים או ארגונים מסוימים שהיו מנועי כניסה?
היו אנשים שקיבלו סירוב.
באיזו עילה?
זה שב"כ ,הם מחליטים .אני לא קיבלתי שום סיבה מהם.
הכניסה תחומה בזמן?
היינו ממליצים לשלוח את הבקשה חודש וחצי לפני שצריכים היו להיכנס .חלק גדול מהזמן לא היו
מקבלים אישור לפני שהם צריכים להיכנס ,וכשהם מקבלים את האישור זה לתאריכים ספציפיים.
צריכים לפרט את התאריכים שהם מתכוונים להיות שם באופן כללי.
ואז יכולים לבקש הארכה?
כן .בחודש וחצי שהייתי שם לא קיבלנו שום תשובות מהשב"כ .הייתה לנו ערמה כזאת של ניירת.
כל בקשה יכולה להיות לפחות ארבעה דפים והייתה לנו ערמה .היה לנו עשרות בקשות ,מאות
דפים .הייתה תקופה שפשוט לא קיבלנו שום יחס מהשב"כ.
למי יש זכות החלטה סופית ,למינהל האזרחי או לשב"כ?
שב"כ ,מאה אחוז.
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השב"כ שולט בכל מה שקורה שם
יחידה :מתפ"ש | אזור :רצועת עזה | מקום :בסיס מת"ק עזה | תקופה2016 :

המש"ק שקיבל את הבקשה [של יזם הפלסטיני] טיפל בבקשה .הוא שולח את זה לשב"כ במייל,
והרבה פעמים שב"כ מאבדים בקשות.
ואז מה קורה?
ואז צריך לשלוח שוב .ושוב .ושוב.
אז הטיפול בעצם נתקע.
כן ,אז יכולים לעבור כמה חודשים אז אתה בא עם סטטוס (בירור) :מה קורה עם כל הבקשות האלה?
[ואז עונים לך" ]:את זה לא קיבלתי אף פעם ,את זה לא קיבלתי אף פעם" ,ואז אתה כמת"ק (ראו
מילון מונחים) צריך להתנהג כמו עורך דין :אתה קיבלת בתאריך ככה וככה כי אני שלחתי את זה ואני
וידאתי איתך שקיבלת את זה בטלפון וגם בכתב והנה יש לי את המייל שאת אומרת שקיבלת את זה.
זה משנה משהו?
לא .ככה קיבלנו פנייה מזהבה גלאון.
שמה?
שלחנו בקשה לציוד צנתור למעבדת צנתור של ילדים ,לשב"כ ,ועברו שישה חודשים ,כל שבוע
מתקשרים לשב"כ ושולחים להם סטטוסים ,בסוף זהבה גלאון פנתה [לשר הביטחון].
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אבל מה אמרו לכם? שלחתם כל שבוע ושאלתם מה קורה.
זה בטיפול ,זה בטיפול ,זה בטיפול ,הכול בסדר .ו[אחרי] מספר מסוים של חודשים ,הגיעה הפנייה :אני
לא יודע מה להגיד לך ,זה השב"כ.
אבל אז מה הטיפול?
אז הקפ"ץ (קצינת פניות הציבור של המת"ק) שם מטפלת בזה ואז היא באה ואומרת :מה באמת קורה
עם זה? מה התשובה? אז שב"כ .וזה סוף השיחה .היא יודעת שכשמשהו נכנס לשב"כ ,אין לך שום
מושג מה קורה שם.
שלחנו
אבל המתפ"ש (ראו מילון מונחים) באמת אחראי לכאורה.
בקשה לציוד צנתור
נכון ,אבל זה שכביכול בחוק המתפ"ש אחראי ,אפשר לקחת צעד קדימה,
למעבדת צנתור של
להבין מה המצב בפועל ולהבין שהשב"כ שולט בכל מה שקורה שם.
ילדים ,לשב"כ ועברו
אבל אם מישהו ,זהבה גלאון ,תגיש פנייה כזאת נגד השב"כ ,למה
שישה חודשים ,כל
שהשב"כ לא יגיד :מה אתם רוצים ממני? זו אחריות של המתפ"ש.
שבוע מתקשרים
ואז היא פונה אלינו ואנחנו אומרים :מה את רוצה? זה בטיפול שב"כ .אז
לשב"כ ושולחים
להם סטטוסים ,בסוף
זה אחלה של דבר שהמערכת יצרה לעצמה ,אף אחד לא לוקח אחריות.
זהבה גלאון פנתה
זה לא אצלי ,זה לא אצלי ,זה לא אצלי.
לשר הביטחון.
מה היה בסוף עם הסיפור הזה נגיד?
חודש אחרי קיבלנו אישור ,זה הוכנס.
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הדיכוי הביורוקרטי
דרגה :סמל | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :רצועת עזה | תקופה2014 :

אני חושב שהחלק הכי גדול בכיבוש ,עבורי ,זה הדיכוי הביורוקרטי ,שיש כאילו ,בהיתרי בנייה,
איבדת את ההיתר שלך ,אז הבניין שלך ייהרס ,או שאתה לא יכול לראות את המשפחה שלך כי אין
לך את ההיתר הנכון .זה סוג של דיכוי ביורוקרטי .אני לא רוצה להגיד
אנחנו
שזה הדבר הכי גרוע בכיבוש ,אבל זה חלק של הכיבוש שאני ראיתי,
אומרים שאנחנו
הדיכוי הביורוקרטי וכמה כל זה מגוחך .כי אם אני עדיין בא בגישה
כאלה נהדרים
של כאילו אני בעד ישראל ,וכל מה שישראל עושה זה אחלה ,וישראל
לפלסטינים ,אז למה
לא מתעמרת בפלסטינים .ואני מגיע עם הגישה הזאת ואני מסתכל על
אנחנו מונעים מהם?
למה אנחנו מקשים
הדיכוי הביורוקרטי ,אני קולט כאילו ,זה לא הגיוני .זה צריך להיות זריז.
עליהם להשיג
אנחנו אומרים שאנחנו כאלה נהדרים לפלסטינים[ ,אז] למה אנחנו
תרופות? למה אנחנו
מונעים מהם? למה אנחנו מקשים עליהם להשיג תרופות? למה אנחנו
מקשים עליהם
מקשים עליהם להשיג אוכל? אז ,דעתי על זה הייתה שברור ,יש דברים
להשיג אוכל?
שיכולים להיות מסוכנים .ברור ,אני מבין את החשש הביטחוני .אני
מבין .אני לא אומר שאין חשש ביטחוני לגבי [הכנסת] ציוד כבד [לעזה] .אבל כשזה מגיע למצרכים
בסיסיים ,למה צריך לאשר אותם שוב ושוב מחדש? כשפתאום ,בגלל שיש לחץ בינלאומי ואתה
מפציץ אוכלוסייה אזרחית ,אז אתה כאילו ,אוקיי ,כן ,בואו תכניסו הכול.
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היתר של מאוימים
דרגה :סגן | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :הגדה המערבית

על כמה אנשים [שזקוקים לאישור שהייה בישראל על רקע זה שהם "מאוימים"] פחות או יותר
אנחנו מדברים?
1
ממש מעט .הוועדה הייתה מתאספת אחת לחודש ,וכל וועדה ,כזה בין חמש עשרה לעשרה.
והיתר כזה הוא לכמה זמן? זה כמה חודשים ,או שנים?
לא לא ,זה כמה חודשים .נראה לי שזה לחצי שנה וכל פעם שנגמר לו ההיתר הוא לא מתחדש
אוטומטית ,הוא צריך לעלות שוב לוועדה .אז האחריות שלי ,או של קצין שזה הנפה (גזרה איזורית)
שלו[ ,היא] לשים לב שההיתר עומד להיגמר ,כדי להעלות את הבנאדם הזה שוב לדיון בוועדה .כי
אחרת הוא יהיה שב"ח (שוהה בלתי חוקי).
זה ממש מעט ,לא?
זה לא מספר המאוימים שיש .קודם כל ,לא כל בנאדם שהוא מאוים יודע שיש את האופציה הזאתי,
לקבל היתר של מאוימים .ודבר שני ,לא נותנים את ההיתר הזה לכל אחד .ממש ממש מחמירים עם
זה ולא נותנים את זה ממש בקלות.
מתוך חמש עשרה בקשות שיש לוועדה כמה יתקבלו ,פחות או יותר?
פחות מחצי .אני הרגשתי שהנטייה היא להתחיל מנקודת הנחה שהוא לא יקבל ,ואז צריך לשכנע
את הרמ"ח (ראש מחלקה) למה הוא כן .הוא לא אישר בקלות בכלל את ההיתרים האלה.
מי צריך לשכנע את הרמ"ח?
הטיעונים של הנציגים צריכים להיות משכנעים.
הפלסטיני בעצמו שמבקש את ההיתר ,הוא נמצא בוועדה?
לא ,מה פתאום.
אז איך הוא טוען את טיעונים בפני הוועדה? הוא מיוצג על ידי עורך דין?
לפעמים יש כאלה שמיוצגים על ידי עורכי דין.
ואז העורך דין בוועדה?
לא .זה וועדה בדלתיים סגורות .הייתה לנו מערכת כזאתי שמתעדת את המידע על הבנאדם,
על הכניסות והיציאות שלו .לדוגמה ,אם רואים שבזמן שהיה לו היתר פעיל הוא נכנס לשטחים,
אז מבטלים לו ישר את ההיתר .כאילו אומרים לו" ,אתה לא מאוים אם אתה נכנס לשטחים".
לפעמים הם אומרים "לא ,הלכתי רק לראות את המשפחה ,התגעגעתי וכאלה" .הם מבטלים
לו את ההיתר ישר.
אבל באמת יכול להיות שהוא הלך לראות את המשפחה כי
זה קטע קצת
הוא התגעגע ,לא?
דפוק ,אפילו קצת הרבה.
נכון ,אבל אז הם מבטלים לו את ההיתר.
אין להם איך .מבחינת
הצבא ,הם לא רוצים לקחת
וכשמבטלים לו את ההיתר אז זה אומר פשוט שהוא חייב
שום אחריות על הבנאדם
לחזור לשטחים ,אחרת הוא שב"ח?
הזה ,הם מבחינתם הצילו לו
כן .לרוב אותם אנשים הם לא באמת חוזרים לשטחים ,אבל אז הם
את החיים "אתה לא תהיה
שב"חים והם מסתכנים בזה שיתפסו אותם .הרבה מהאנשים האלה
בשטחים ,אתה תיכנס לארץ
נמצאים בארץ כבר הרבה זמן ואני מניחה שהם כבר מפתחים פה
אבל אנחנו לא לוקחים עליך
שום אחריות".
איזושהי שגרת חיים פיראטית כזאת כי אסור להם באמת לעבוד.
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איך הם באמת אמורים להתקיים אם אסור להם לעבוד?
זה קטע קצת דפוק ,אפילו קצת הרבה .אין להם איך .מבחינת הצבא ,הם לא רוצים לקחת שום
אחריות על הבנאדם הזה ,הם מבחינתם הצילו לו את החיים "אתה לא תהיה בשטחים ,אתה תיכנס
לארץ אבל אנחנו לא לוקחים עליך שום אחריות".
אבל זה מין עצימת עין כזאתי ,לא? הרי ברור שהבנאדם צריך לעבוד כדי להתפרנס ,או שהוא יגנוב.
כן ,זאת בעיה בפני עצמה .אני לא יודעת מה הם מצפים שהם יעשו.
" .1וועדת מאוימים" היא וועדה של המינהל האזרחי המוסמכת להעניק היתרי שהייה זמניים בישראל לפלסטינים ששיתפו
פעולה עם גורמי הביטחון הישראלים ,ושעל רקע זה נשקפת סכנה לחייהם .היתר זה אינו כולל אשרת עבודה ,ביטוח רפואי
וזכויות סוציאליות אחרות .הוועדה כוללת נציגים מהשב"כ ,משטרת ישראל ,היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות הצבאית.
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למשול
יחידה :מתפ"ש | תקופה2016 :

לפני שהצטרפתי ליחידה אני חשבתי שאין מצב שהכיבוש יכול להמשיך להתנהל לנצח ,זה לא בר
קיימא .בפועל ,זה מאוד מאוד בר קיימא .אבל אנחנו כאילו סידרנו את עצמנו טוב מאוד בשטח,
הדבר הזה יכול להמשיך בלי בעיה .דווקא המקום היחיד שבו הפלסטינים מנצחים זה בתקשורת
הבינלאומית ,זה שהם הפסיקו בגדול לשים הרבה מאמץ על לגרום למשא ומתן ישיר עם ישראל,
והם שמו הרבה מאוד דגש על התקשורת הבינלאומית ושם הם מאוד מנצחים.
אז המוטיבציה פה היא בעצם לעשות הסברה?
הם קוראים לזה הסברה.
בתוך מתאם פועלות הממשלה בשטחים?
כן ,יש מחלקת הסברה של המתפ"ש.
הדוברות?
הדוברות ,כן ,הם עושים הסברה.
למה יחידה צבאית בסופו של דבר מרגישה שהיא צריכה לעשות הסברה? איך היא מבינה שזה
חלק מהתפקיד שלה?
כי זו יחידה צבאית שהמשימה שלה זה דבר פוליטי ,לא?
כמובן ,אבל היא יכולה פשוט לעשות את המשימה .כשחייל צריך לעשות מעצר ,הוא פשוט
הולך ועושה מעצר ,הוא לא עכשיו עושה על זה זה (הסברה).
לא חושב איך זה ייראה.
כן ,איך זה ייראה .אם היית אומר לי :ואללה ,אנשים של משרד החוץ חושבים על הסברה של
ישראל בעולם ,הייתי אומר :אוקיי ,הגיוני .אני לא מצליח להבין למה זה הגיוני שיחידה צבאית
תבין את התפקיד שלה ותפעל אקטיבית כדי לעשות הסברה?
א' ,על פניו זה לא הגיוני ,אתה צודק .זה לא אמור להיות הצבא שמכתיב מדיניות פוליטית .זה
אמור להיות הדרג הפוליטי שמכתיב מדיניות ,ואז הצבא מבצע .אבל גם הרבה פעמים אני חושב
שלא רק במתפ"ש זה קורה ,שהצבא בעצם יש לו אחריות על מצב מאוד פוליטי והוא מבין [את זה].
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בעצם השאלה היא מה המשימה של היחידה ,מה המשימה
של היחידה שמפעילה את הכיבוש .המשימה שלה זה גם
לבצע את המדיניות של ישראל ,אבל זה גם לנהל את הכיבוש
כדי שהוא יוכל להמשיך להתקיים עד שיהיה פתרון פוליטי,
אם יהיה .וכדי לעשות את זה ,זו משימה פוליטית ,וגם אופן
הפעילות של היחידה זה לא לחימה ,לא מלחמה .זה למשול.
אז מה שאתה אומר בעצם זה שהיחידה מבינה שכדי שהיא
תוכל למשול היא צריכה שבעצם לא יפעילו עליה לחץ
מבחוץ יותר מדי? זאת אומרת לשמור את הלחץ מהקהילה
הבינלאומית ברמה ,בשסתום לחץ כמו שאמרת קודם?
כן ,אני חושב שזה בדיוק זה .וגם מעבר לזה ,הם רוצים התערבות פעילה של הקהילה הבינלאומית
בסיפור ולא רק שהם לא יפעילו לחץ כדי להפסיק את הכיבוש ,אלא גם שהם יפעילו כוחות
וכסף כדי להמשיך את הכיבוש ,והם רוצים להביא אותם לעשות את זה .כדי לעשות את זה הם
צריכים לשדר את המסר שישראל היא לטובת האזרחים הפשוטים הפלסטינים .יש לה סכסוך
עם החמאס ,סכסוך ובעיות כמובן באיומים ביטחוניים של טילים ,אבל היא עם לב טוב ובעד
הפלסטינים .צריך לשדר את המסר הזה ,ולשדר את התדמית הזאת[ ,אבל] הפלסטינים מצליחים
הרבה [יותר] לשדר את התדמית ההפוכה[ .אז] אם כל הפרסום באירופה על המינהל האזרחי ועל
הפעילות זה על הריסת כפרים והריסת בתים ,ואם רוצים להמשיך לעבוד עם המדינות האלה,
והמתפ"ש רוצה שהמדינות האלה גם יתמכו בפעילות של היחידה של הכיבוש – הוא צריך שיהיה
לו גם תדמית של...
שהם גם עוזרים.
כן ,גוף שגם עוזר ,הומניטרי ואמפתי.
השאלה היא
מה המשימה של היחידה,
מה המשימה של היחידה
שמפעילה את הכיבוש.
המשימה שלה זה גם לבצע את
המדיניות של ישראל ,אבל זה
גם לנהל את הכיבוש כדי שהוא
יוכל להמשיך להתקיים עד
שיהיה פתרון פוליטי ,אם יהיה.
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כניסה לחלון קבלת הקהל

חלק  :2מרחב
בעקבות הסכמי אוסלו חולקה הגדה המערבית הכבושה לשלושה אזורים ,B, A :ו .C-חלוקת
הגדה לאזורים אלו מבוססת על חלוקה מינהלתית זמנית שנעשתה כחלק מהסדר הביניים של
הסכמי אוסלו ,ומטרתה הייתה לאפשר העברה מדורגת של סמכויות לרשות הפלסטינית .שטחי
 Aהם שטחים הנמצאים תחת אחריות שיטורית ומינהלתית פלסטינית ,והם כוללים את הערים
הפלסטיניות וסביבתן הקרובה; שטחי  Bנמצאים תחת אחריות ביטחונית ישראלית ומינהלתית
פלסטינית; ושטחי  ,Cשאמורים היו לעבור בהדרגה לרשות הפלסטינית למעט סוגיות שמיועדות
היו לדון בהסדר הקבע ,הם תחת אחריות ביטחונית ואזרחית ישראלית .שטחי  Cמהווים כ60%-
משטחי הגדה ,ובהם נמצאות כל ההתנחלויות וכן יישובים פלסטינים רבים.
למרות ההסכם ,בפועל ישראל שולטת באופן אפקטיבי על כל המרחב האזורי של הגדה המערבית
ועזה .ישראל – באמצעות המתפ"ש והמינהל האזרחי – שולטת באופן בלעדי בכל מעברי הגבול
בשטח ,למעט מעבר רפיח ומעבר סאלח א-דין ,ובשל כך יש לה שליטה ויכולות ניטור של כמעט
כל אדם או טובין שנכנסים לגדה המערבית ועזה .פרט לכך ,עדויות החיילים מוכיחות כי בניגוד
למגבלות שנקבעו בהסכמי אוסלו ,הצבא הישראלי פועל באופן שוטף בכל שטחי הגדה המערבית.
דוגמה טובה לכך היא הפרקטיקה הנקראת "קיפול שו"פים" ,בה חיילי המינהל האזרחי מצווים
על שוטרים פלסטינים להתפנות משטח הנמצא באחריות ביטחונית פלסטינית (שטחי  )Aלקראת
פעילות מבצעית של חיילי צה"ל בסביבתו (ראו עדויות  58ו.)59-
המדיניות המנחה את המינהל האזרחי מתבססת על התפיסה כי שטחי  Cנועדו בראש ובראשונה
לשרת את הצרכים הישראליים .עדויות החיילים מראות כיצד תפיסה זו עוברת כחוט השני
מהקצונה הבכירה ועד הקצונה הזוטרה (ראו עדויות  48 ,42ו .)51-כתוצאה מתפיסה זו ,ישראל
פועלת בעקביות על מנת לדחוק את הנוכחות הפלסטינית משטח  Cולהעמיק את אחיזתה בו.
מדיניות זו קיבלה משנה תוקף בשנים האחרונות במתפ"ש ובמינהל האזרחי ,והיא מוכרת
בשם "המערכה על שטחי  ,"Cקרי המאמץ הישראלי לפקח ולהגביל את נוכחות האוכלוסייה
הפלסטינית בשטחי  ,Cלצד הגברת וייעול השליטה והנוכחות הישראלית בהם .מעדויות
החיילים עולה כי על המינהל האזרחי מופעל לחץ פוליטי לשרת "מערכה" זו .ואכן ,המינהל
האזרחי מקצה למערכה על שטחי  Cמשאבים רבים ,דבר המדגים כיצד הופנמה המדיניות
הישראלית .כך ,במקום שהמינהל ימלא את אחריותו – דאגה לרווחת כלל האוכלוסייה
שמתגוררת בשטחים – הוא הופך לזרוע צבאית-אזרחית במלחמה על אדמות הגדה ,ופועל
באמצעים שונים ,מהכרזה על שטחי אש ,דרך אימונים צבאיים ועד פיתוח ההתנחלויות ,כדי
להכשיר את הקרקע לכיבוש ארוך טווח וסיפוח השטחים.
תפיסת המינהל האזרחי את תפקידו בשטחי  Cכ"מערכה" על קרקעות מובילה למדיניות עקבית
של אפלייה ונישול ,שנועדו להגביל את הבנייה הפלסטינית בשטחי  Cוצמצום ההתפרסות
הפלסטינית במרחב .כל בנייה פלסטינית בשטח זה – של בית פרטי ,מבנה חקלאי ,או של מתקן
תשתית – דורשת את אישור המינהל האזרחי ,אישור שקבלתו היא משימה בלתי אפשרית
כמעט .רוב מוחלט של היישובים הפלסטינים בשטחי  Cחסרים תוכניות מתאר ,שבהיעדרן הם
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אינם יכולים לקבל היתרי בנייה .רובם המוחלט של הפלסטינים שבוחרים להגיש בכל זאת בקשה
להיתר בנייה ,אינם מקבלים אותו .לשם המחשה ,בין השנים  2010-2020הוגשו  5,155בקשות
להיתרי בנייה על ידי תושבים פלסטינים ,ומתוכם אושרו  69בקשות בלבד .באין אפשרות ממשית
לבנייה פלסטינית מורשית ,חלקים ניכרים מהבנייה הפלסטינית בשטחי  Cאינם מורשים.
המשמעות היא שפלסטינים רבים אינם נהנים מגישה לתשתיות בסיסיות ,ושהריסות מבנים
והחרמות ציוד הופכות לעניין שגרתי (למשל ,עדות  .)48ביישובים הפלסטינים הנמצאים בשטחי C
ואינם מוכרים על ידי ישראל ,המינהל האזרחי מונע הנחת תשתיות מים וחשמל (למשל ,עדות .)44
מעדויות החיילים עולה כי ההריסות וההחרמות מתרחשות בתכיפות ועקביות .במקרים רבים,
פעולות אלו מתבססות גם על צרכים "ביטחוניים" ,לפי החלטת המפקד הבכיר באזור (המח"ט),
ולרוב קשורות למיקום של התנחלויות או מאחזים ,אשר ההגנה עליהם היא המשימה העיקרית של
צה"ל בשטחים הפלסטינים הכבושים (ראו למשל עדויות  ,43ו.)53-
דחיקת הפלסטינים משטחי  Cבאה לידי ביטוי גם במניעת גישה לאדמות בשטחי "מרחב התפר",
השטחים הכלואים בין תוואי גדר ההפרדה לקו הירוק ,ובתוכם נמצאים ישובים פלסטינים
ואדמות פלסטיניות פרטיות .המינהל האזרחי מגביל את הגישה הפלסטינית לשטחים אלה ,והיא
מצריכה היתר אישי או תעודת תושב מרחב התפר בכדי לעבור ,לעבוד את האדמה ואף לחיות
במרחב (למשל ,עדות .)55
בשטח  Cקיימות שתי מערכות תכנון שונות ,אחת למתנחלים ואחרת לפלסטינים .בניגוד למדיניות
המגבילה בנייה פלסטינית ,זוכות ההתנחלויות הישראליות לתכנון מפורט ,הקצאת שטחים נרחבים
וחיבור לתשתיות .בניגוד לפלסטינים ,המתנחלים מיוצגים בוועדות והליכי התכנון .לאורך השנים,
אישרו מוסדות התכנון של המינהל האזרחי מאות תוכניות מתאר חדשות להתנחלויות ,ומלבדן
הוקמו בשטח  Cיותר ממאה מאחזים .מאחזים אלו נבנו ללא תוכנית מתאר וללא אישור מדיני ,אולם
ברוב המכריע של המקרים הרשויות הישראליות העלימו עין מאי-חוקיותם ,איפשרו את חיבורם
לתשתיות מתקדמות ולרוב לא פעלו להריסתם (למשל ,עדות .)49
קביעת עובדות בשטח היא הדרך הטובה ביותר להבטחת השליטה האפקטיבית בקרקע .דבר
זה נעשה ראשית דרך בנייה ,אך גם דרך הקמת תשתיות ,ובפרט כבישים .מאז הסכם הביניים
נסללו בגדה המערבית כבישים עוקפים רבים .אלה נועדו לאפשר למתנחלים ולישראלים גישה
מהירה ,בטוחה ונקייה מפלסטינים בתוך הגדה המערבית ,בין התנחלויות שונות ,ובמעבר בין
השטחים הכבושים אל תחומי הקו הירוק ולהפך .מגמה זו של סלילת כבישים ובניית תשתיות
מהווה מנוע לשגשוג עתידי של ההתנחלויות ,העמקת האחיזה בקרקע וסיפוח אפקטיבי של
השטח .באופן הזה המינהל האזרחי תורם ופועל אקטיבית להעמקת השליטה הישראלית
בשטחי ( Cלדוגמה ,ראו עדויות  45ו.)46-
מדיניות זו לא נולדה יש מאין .היא נובעת הן מתפיסות פוליטיות של ממשלות ישראל והן ממערכת
הקשרים הקרובה בין המתנחלים לאנשי המינהל האזרחי ,מהקצונה הבכירה ועד לחייל בשטח.
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בעדויותיהם מספרים החיילים על פגישות קבועות של קצינים בכירים במינהל האזרחי ,ובכללם
ראש המינהל האזרחי עצמו ,עם ראשי מועצות ,ראשי התנחלויות ,ואף גופי ימין כעמותת "רגבים".
לעתים קרובות תורגמו פגישות אלה למשימות בשטח (למשל ,עדויות  50 ,42ו .)51-מהעדויות עולה
בבירור כי צמרת המינהל האזרחי רואה בריצוי דרישות המתנחלים מטרה בפני עצמה ואף הכרח
מקצועי .פרט לכך ,מתנחלים נוכחים אף בישיבות אזוריות של המינהל האזרחי ובהערכות המצב
השבועיות (למשל ,עדות .)53
מוקד משמעותי ואסטרטגי ביחס למאמץ המשותף של המינהל האזרחי והמתנחלים הוא יחידת
הפיקוח של המינהל האזרחי .יחידת הפיקוח אמורה הייתה לפקח ולאכוף את החוק על כלל
האוכלוסייה שחיה בשטחים הכבושים ,אולם מעדויות החיילים עולה כי עיקר פעילות היחידה
מופנה לבנייה פלסטינית (למשל ,עדויות  43 ,42ו )51-וכי רבים מעובדי היחידה הם מתנחלים
בעצמם .דוגמה נוספת למאמצים ולמשאבים שהמינהל האזרחי משקיע ב"מערכה על שטחי ,"C
הוא ב"חמ"ל  – "Cמוקד טלפוני של המינהל שנועד לרכז דיווחים של מתנחלים על בנייה פלסטינית
(ראו עדויות  ,47ו .)54-כך הופכים חיילי המינהל האזרחי לכלי שרת של מתנחלים אידיאולוגיים,
ונשלחים לשטח ,להחרמת כלים שגרתית על בסיס דיווחיהם .באופן הזה המינהל האזרחי עובד
עם מפעל ההתנחלות במאמץ משותף ומתואם לבסס אחיזה ישראלית על חלקי אדמה גדולים ככל
האפשר בגדה המערבית ,תוך נישול מתמשך של האוכלוסייה המקומית הפלסטינית מאדמתה.
כפי שעדויות החיילים והחיילות מראות ,התוצאה בשטח היא פעילות מתואמת ,ברורה ואסטרטגית
של המינהל האזרחי ,הנהגת המתנחלים וממשלות ישראל ,שנועדה לדחוק ולהגביל נוכחות
פלסטינית ולקדם בנייה והשתלטות ישראלית בשטחי  ,Cובכך למוסס את האפשרות למדינה
פלסטינית עתידית ולהכשיר את הקרקע לסיפוח עתידי של השטחים הפלסטינים הכבושים.
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זו לא מערכה אם אתה יודע מראש מי ינצח
יחידה :המינהל האזרחי | אזור :הגדה המערבית | מקום :לשכת ראש המינהל האזרחי

בוא תספר מנקודת המבט שלך מה זה "המערכה על שטחי ."C
שטחי  Cזה מרגיש לי מטומטם ,זו לא מערכה .לקרוא לזה "מערכה" זה
כבר איפה שמתחיל הטמטום וזה מה שהרגשתי גם כחייל.
למה?
כי זו לא מערכה .הפלסטינים בונים קצת יותר בשטחי  Cוהיהודים מקימים
התנחלויות בשטחי  .Cהפלסטינים ,כשהם בונים לעצמם בתים בשטחי  ,Cזה
כי הם צריכים מקום לחיות בו וכי אין להם אפשרות אחרת ,ואנחנו מקימים
פה (בשטחי  )Cמאחזים .אין פה מערכה ,יש פה השתלטות שלנו וניסיון עלוב
של הפלסטינים להצליח להתרחב .אין באמת אתגר אסטרטגי על ישראל.
כאילו ,מה הקטע? הרעיון הוא ששרים פלסטינים ובכירים פלסטינים החליטו
להתפשט לכיוון שטחי  Cכדי להוכיח את הנוכחות של הפלסטינים שם וכדי שיוכלו לצבוע אותם כמה
שיותר בירוק במקום לצבוע אותם בכחול .אבל זה פשוט לא ...כמותית ,אנחנו מתנחלים הרבה יותר ממה
שהם בונים .זה תמיד הרגיש לי מטופש ,״המערכה על שטחי C״.
לכאורה ,יש פה שתי ישויות שרוצות שטחים בתא שטח אחד ,יש פה מערכה .למה לא?
בגלל שלנו יש צבא עצום וכל ניסיון שלהם מושמד[ ,בזמן ש]כל ניסיון של [פינוי מתנחלים] צריך
אישור של שר הביטחון .שם זה נמצא ,זו לא מערכה באמת .יש לנו צבא ,יש לנו יחידות פיקוח .זה
תמיד הרגיש שזו לא מערכה אם אתה יודע מראש מי ינצח.
ולמה שאנחנו ננצח?
יש לנו צבא גדול ואנחנו ממשלת ישראל והם הרשות הפלסטינית .הרגיש לי מטופש ,אבל לשם העניין,
רמ"א (ראש המינהל האזרחי) היה מתעסק במערכה על שטחי  ,Cהיו לו ישיבות בנושא המערכה על שטחי .C
מה המטרה של המערכה מבחינת המינהל האזרחי?
אם אנחנו חוזרים ליחידת הפיקוח ,זה לפקח יותר על הפלסטינים ולהיות עם עין יותר פקוחה
על בניות בלתי חוקיות פלסטיניות בשטחי  Cמאשר בניות בלתי חוקיות יהודיות .מעבר לסיפור
הפוליטי שאתה כל הזמן מתעסק במערכה על שטחי  ,Cאתה קצת יותר מחפש בניות בלתי חוקיות
של פלסטינים כי אתה מניח שזה חלק מתוכנית קונספירטיבית גדולה להשתלט על שטח .C
שטח  Cהוא לא מדינת ישראל.
הם לא תפסו את זה ככה .הם תפסו את זה כישראל ,שטח  Cמבחינתם זה ישראל.
מבחינת ראש המינהל האזרחי?
ברור ,כמו שההתנחלויות זה שטח ישראל.
אפילו מבחינת ישראל זה לא שטח ישראל.
כן ,מבחינה משפטית .אבל מבחינת התנהלות ,ההתנחלויות זה "התיישבויות" .זה יישובים
ישראליים והם צריכים לקבל את השירות הכי טוב .מדי פעם היו ישיבות ,פגישות בשושו ,והיה
מעקב מאוד ברור כל כמה זמן .אצל המזכירה [של רמ״א] הייתה טבלה של כמה זמן לא נפגשת עם
יישוב ישראלי .לפעמים היו כנסים כאלה ,בערך פעמיים בשנה לדעתי ,כנסים של כל ראשי הישובים
היהודיים שרמ"א היה מציג את התוכנית האסטרטגית ,והם (ראשי המתנחלים) היו לפעמים מעלים
טענות .היה פורום כזה שמתכנס והיו מזמינים את החדר היקר מהאוגדה בשבילו והיה הרבה כיבוד.
ממש יום כיף .ברור שלהם [זה] השירות היותר חשוב שאתה צריך לספק וברור שזה ישראל .לא הייתה

לפעמים
היו כנסים כאלה ,בערך
פעמיים בשנה לדעתי,
כנסים של כל ראשי
הישובים היהודיים
שראש המינהל
האזרחי היה מציג את
התוכנית האסטרטגית
וראשי המתנחלים
היו לפעמים מעלים
טענות.
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שאלה אם שטח  Cהוא ישראל או לא .המערכה על שטח  Cזה לדאוג שהם (הפלסטינים) לא פולשים אלינו.
זו התודעה.
כן .עכשיו ,בכלל ,מה זה בנייה בלתי חוקית? בניה בלתי חוקית של פלסטינים זה ניסיון לפלוש
לישראל .בניה בלתי חוקית של מתנחלים זה "נו-נו-נו" כזה ,לא סבבה .ההתייחסות שונה .התחושה
האסטרטגית יותר הייתה :תפקחו עין אחת יותר על בנייה של פלסטינים.
* על פי נתוני "שלום עכשיו" ו"במקום" ,בין השנים  2020-2010הוגשו  5,155בקשות להיתרי בנייה על ידי פלסטינים המתגוררים
בשטחי  ,Cמתוכם אושרו  69בקשות בלבד .בתקופה זו אישר המינהל האזרחי  20,301בקשות להיתרי בנייה בהתנחלויות ישראליות.
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המתנחלים באים לישיבות
יחידה :המינהל האזרחי | אזור :חברון | 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 ( Cראו מילון מונחים) בדרום הר
חברון ,והורסים את סוסיא [הפלסטינית] ,או בח'ירבת א-טוואני .זה דיון פוליטי .בוא נגיד בין  70ל140-
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'ייר) 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 [את הטאבון] .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 ,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 .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 :תשאל את ***** (אזרח העובד ביחידת הפיקוח
המח"ט
של המינהל האזרחי) מה קורה עם הבב"ח הזה או הבב"ח הזה.
בקשר עם המתנחלים
הוא שאל אתכם על בב"ח ספציפי?
והם באים לישיבות.
כדי
איתו
ההליכים
את
שימצו
בדיוק .בב"ח ספציפי שהם רוצים
הערכת מצב שבועית
שיוכלו להרוס אותו ,כי הוא מפריע להם במשהו ביטחוני או כי הוא
זה עם כל רכזי ביטחון
שוטף צבאי ,מתנחלים
חולש אסטרטגית על התנחלות .המח"ט בקשר עם המתנחלים והם
האחראים על ביטחון
באים לישיבות .הערכת מצב שבועית זה עם כל הרבש"צים (רכזי
ההתנחלות של הגזרה
ביטחון שוטף צבאי ,מתנחלים האחראים על ביטחון ההתנחלות) של
והם מפעילים שם לחץ.
הגזרה והם מפעילים שם לחץ.
*על פי נתוני האו"ם ,בין השנים  2021-2010הרס המינהל האזרחי  6,416מבנים בישובים הפלסטינים בשטחי .C
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אף כפר לא מקבל מים מ"מקורות"
דרגה :סגן | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :חברון

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 עושים את זה כבר 15
שנה .הם כבר רגילים לזה ,הם לא ידעו ,לא הבינו שהם עושים פשע.
היישובים הפלסטינים שיושבים לאורך כביש  60בשטח ( Cראו מילון מונחים) – מלכתחילה הם
1
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
2
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.

 .1האחריות על התשתיות האזרחיות בשטחי  ,Cובכללן תשתיות המים ,נתונה באופן בלעדי בידי המינהל האזרחי .לרוב,
הישובים הפלסטינים באזורים אלה אשר הוכרו על ידי ישראל רשאים להתחבר לתשתית המים הישראלית באמצעות תשתית
שמניחה הרשות הפלסטינית או ארגוני סיוע הומניטריים ,בכפוף לאישור המינהל האזרחי .במקרים רבים הקצאת המים לישובים
אלה אינה מספיקה בכדי לענות על צורכי האוכלוסייה המקומית ,והתושבים נאלצים להתחבר לתשתית הישראלית בצורה
פיראטית .בישובים הפלסטינים הנמצאים בשטחי  Cואינם מוכרים על ידי ישראל ,המינהל האזרחי מונע הנחת תשתיות מים.
במקרים אלה התושבים נאלצים להוב יל את המים במיכליות ,דבר המייקר את עלות המים ופוגע באיכותם.
 .2מבחינת 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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היו יוצאות משם משימות
יחידה :המינהל האזרחי | מקום :לשכת ראש המינהל האזרחי

אחד הדברים המעניינים שהיו זה שבתוך הלו"ז שלו (ראש המינהל האזרחי) היו פגישות די קבועות
עם ראשי ישובים יהודיים .גם היה לו כל כמה זמן[ ,בדיקה מתי] בפעם אחרונה שהוא נפגש עם ראש
היישוב אפרת או ראש היישוב מבוא חורון ,והיו יוצאות משם משימות.
מהפגישות האלה?
אחד הדברים
מהפגישות האלה .הפגישות האלה גם היו פגישות מכובדות ,בין אם
המעניינים שהיו זה
מגיעים אליו או בין אם הוא מגיע לשם .בדרך כלל היה שלב שהוא היה
שבתוך הלו"ז של ראש
לבד בפגישה ,אבל הרבה פעמים הוא היה עושה את הפגישה הזאת
המינהל האזרחי היו
ביחד עם כל מיני ראשי ענפים ספציפיים ,שאפילו ראשי היישובים
פגישות די קבועות עם
היו מבקשים שיהיו כדי להתייחס לנושאים הספציפיים שהם רוצים
ראשי ישובים יהודיים .גם
לקדם .ובגלל שהכול היה מסודר ,אז גם הדברים האלה (ההחלטות
היה לו כל כמה זמן ,בפעם
אחרונה שהוא נפגש עם
שהיו מתקבלות בפגישות המשותפות) באמת היו קורים כי היה בו"מ
ראש היישוב אפרת או
(בקרה ומעקב) והיו צריכים להזכיר לראשי ענפים שהם צריכים לטפל
ראש היישוב מבוא חורון.
בסוגיות של ההתנחלויות.
יכול להיות שהנושא בישיבה כזאת הוא תשתיות ,כבישים?
כן .הרבה פעמים זה יהיה סביב נושאים מתוך יישוב מסוים[ ,זה] יהיה מול כזה קצין מטה של
האפוטרופוס (משרד הממונה על ניהול אדמות המדינה ונכסים נטושים) או קצין מטה שאחראי על
קווי המתאר של היישוב .הרבה התעסקו בקווי המתאר של היישוב – להגדיל אותם ,לדייק אותם,
היתרי בנייה מורחבים .ההתיישבויות היו מתעסקות בסיפור של מת"ע ,מועצת תכנון עליונה ,ודוחקים
שיקדמו תוכניות בנייה מסוימות .והיה סיפור של כבישים ,היה עולה הרבה על הפרק .איך דואגים
לתשתיות יותר מסודרת .בדרך כלל הדמות הכי פופולרית שהייתה מגיעה לישיבות האלה זה ראש
תחום תשתיות.
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כביש עוקף
דרגה :סגן | יחידה :מתפ"ש | תקופה2019 :

בתקופה האחרונה יצא כל מיני פיתוח תשתיתי שנוגע לכבישים ,נגיד עוקף חווארה.
מה לדעתך הרציונל מאחורי הפיתוח הזה?
הכבישים האלה ,זה כאילו תשובה מאוד מאוד פשוטה ,מבחינתי
ברגע שאתה
מסתיר את הכיבוש מעיניהם
לפחות ,בעיניים פוליטיות .לעבור דרך חווארה זה לא דבר נעים וזה
של האזרחים הישראלים,
אפילו די מסוכן ,ולהרבה מהיהודים שעוברים שם ,הישראלים .זה
אתה מקל את האופן
מסוכן לחיילים ,זה מסוכן לאזרחים ישראלים .המענה הוא כביש
של מעבר לשטחים ואז
עוקף .לתת מענה לאנשים שלא רוצים להיכנס לאזורים האלה.
אתה מרחיב את האחיזה
עכשיו ,לכאורה זה אמור לתת שירות גם לפלסטינים.
הישראלית בשטחי .C
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למה לכאורה?
זה ייתן שירות לפלסטינים ,לאנשים שלא רוצים להיכנס לחווארה ,אבל חווארה זה מרכז כלכלי של
כפרים באזור ,אחרי שכם כמובן[ .אז] מאיפה זה יעקוף? יישובי גב ההר ,היישובים של אזור שכם
יוכלו להשתמש בכבישים האלה כדי לא לעבור דרך חווארה .הדברים האלה זה כאילו להסתיר את
הכיבוש .כמו לנסוע על כביש ארבע ארבע שלוש ,זה שיש לך קיר מצויר מצד ימין .כך אני רואה את
זה .ברגע שרוצים לבצע משהו שהוא לטובת הציבור כולו ,יפקיעו שטח .זה דבר שקורה .האם זה
מחזק את האחיזה הישראלית? בוודאי .כל אזרח ישראלי שעובר לחיות ,לגור בשטח הזה ,מחזק
את האחיזה הישראלית בשטחים .ואם מקלים על מעבר ישראלים ,מקלים על האחיזה הישראלית
בשטחים .ברגע שאתה מסתיר את הכיבוש מעיניהם של האזרחים הישראלים ,אתה מקל את
האופן של מעבר לשטחים ואז אתה מרחיב את האחיזה הישראלית בשטחי  Cבאופן כזה שיש יותר
תושבים ישראלים בשטחי .C
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מתנחלים יכולים להתקשר ולדווח
יחידה :המינהל האזרחי | אזור :הגדה המערבית | תקופה2021 :

שמעת על משהו שנקרא "המערכה על שטחי  ?"Cזה היה משהו שדובר עליו?
לא ,אבל זה היה די ברור ,אנחנו יודעים למה מחלקת תשתיות מתכוונת ומה הם עושים .לקראת
סוף השירות שלי זה אפילו היה בשומר מסך של המחשבים .היה פרויקט חדש ,שמתנחלים
יכולים להתקשר ולדווח על...
בנייה בלתי חוקית פלסטינית.
בדיוק .וזה רק מבהיר הרבה יותר שהמערכה של ישראל על שטחי  Cמתגברת ,כי לפני זה,
החמ"ל [שימש] לדברים אחרים .ועכשיו ,פותחים עוד חמ"ל ומקדישים עוד משאבים ועוד כסף
ועוד חיילים ספציפית כדי לזהות בניה "בלתי חוקית" באזור  .Cאני מניח שאף פלסטיני לא יכול
להתקשר ולדווח על מבנים לא חוקיים בהתנחלויות.
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החרמתי המון המון דברים
דרגה :סגן | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :בית לחם

מערכה על שטחי  Cזה כאילו מלחמה ,זה הזוי .שטחי  Cזה  60%מהגדה המערבית שהרבה
מהם זה שטחי אש ,אבל גם הרבה מתוך שטחי  Cזה כפרים פלסטינים או מקומות פוטנציאליים
להתנחלות הבאה .והמערכה על שטחי  Cזה בעצם ההתנגדות או היכולת שלנו למנוע הרחבה
לא חוקית של אזורי התיישבות פלסטינית .נגיד [הכפר] נחאלין יושב בחלקו על שטחי  ,Cהיינו
כל הזמן קופצים לנחאלין בגלל מערבל בטון שהגיע ,בגלל בנייה ,אפילו [של] קומה נוספת.
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אתה
יכול להגיד ״רגע ,אבל
הפלסטינים הרבה יותר
בונים בצורה בלתי חוקית״,
אבל מה הן תוכניות
המתאר הפלסטיניות,
מה עם ההקצאה של
השטח לפלסטינים? אתה
לא תאשר הרחבה של
נחאלין בשטח  Cכי אתה
רוצה ריבונות יהודית.

גם כשמדובר במתנחלים או רק כשמדובר בפלסטינים?
בשביל לאשר הריסת בב"ח (בנייה בלתי חוקית) של פלסטיני
דרוש אישור של רמ״א ,ראש המינהל האזרחי ,קצין בדרגת תת
אלוף .בשביל להרוס בב"ח יהודי צריך אישור של שר הביטחון ,זה
כבר דרג מדיני ,זה לא רק דרג צבאי .אתה מבין כמה יש אפליה.
עכשיו אתה יכול להגיד ״רגע ,אבל הפלסטינים הרבה יותר בונים
בצורה בלתי חוקית״ ,אבל מה הן תוכניות המתאר הפלסטיניות,
מה עם ההקצאה של השטח לפלסטינים? אתה לא תאשר הרחבה
של נחאלין בשטח  Cכי אתה רוצה ריבונות יהודית.
אבל הצבא בעקרון הוא לא גוף פוליטי ,אז הוא לא אמור
לעסוק ב…
אבל הצבא הוא אכן גוף פוליטי .ראש המינהל האזרחי נפגש עם ׳רגבים׳ (ארגון ימין הפועל לקידום
הריסת מבנים פלסטיניים בשטח  .)Cיש חמ"ל שנפתח שהוא ייעודי ,חמ"ל  Cקוראים לו ,הוא
מקבל פניות מפקחים שכירים של מועצות אזוריות ,מועצות מקומיות ,של מועצת גוש עציון ,של
ההתנחלויות ,בעצם שהתפקיד שלהם זה להיות בפיקוח על מה שקורה… המג"ד אומר :חבר׳ה,
אסור להקל ראש ,המשימה שלנו זה לא רק סיכול טרור[ ,אלא] ״המערכה על שטחי C״.
על הנייר לצבא לא אמור להיות אכפת אם שטח  Cהוא יותר יהודי או יותר מוסלמי ,נכון?
אז בפועל כן .אתה יכול גם לראות את זה בשטח .מי מתריע לך על עבודה חקלאית באדמות מדינה?
המ"פ בשטח .אם זה מפקד פלוגה חובש כיפה סרוגה מהציונות הדתית כנראה שהוא יצלצל אליך
פעמיים בשבת בשביל להגיד ״תקשיב מת"ק ,יש פה מישהו חורש את האדמה ,אני לא חושב
שסבבה.״ אתה קופץ בשבת ,כולך מבואס ,ואתה צריך להחרים לו כלי ,אתה צריך להחרים לו את
המחפרון ,את הבובקט ,את מה שזה לא יהיה.
יש מקרה שאתה היית בו והחרמת?
ברור ,ברור ,יותר מעשר פעמים .הייתה פעם אחת שקפצתי ,ממש בצומת החטיבה ,היה בחור
שהרחיב קצת את המרפסת שלו וקפצתי .החרמנו פשוט אתי חפירה ,זה בקטנה .אבל החרמתי
מערבל בטון ,החרמתי מחפרון ,החרמתי המון המון דברים.
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אין כזה דבר "מאחז לא חוקי"
דרגה :סגן | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :חברון

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 .ל[מאחז] אביגיל אני כמעט בטוח שאין [עמודי] חשמל ,אבל יש גנרטורים ויש
להם מים 1 .מישהו הניח את התשתית הזאת .היו [גם] עבודות לא חוקיות ב[מאחז] עשהאל,
מתחו שם קו של מים וחשמל מהבניין של המועצה [האזורית הר חברון] עד למאחז הלא חוקי.
כמובן שעצרנו את העבודות כמה פעמים ,אבל אני מניח שאחרי המאחז חובר לחשמל ולמים.
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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 הלא
חוקיות] .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 [מאז] 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.
בעשהאל 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.

 .1נכון ליוני  ,2022שני המאחזים המוזכרים בעדות מחוברים לתשתיות המים והחשמל המרכזיות של חברת החשמל ו׳מקורות׳.
לשוברים שתיקה לא ידוע מי ביצע או מימן את החיבורים בפועל.
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מזכ"ל ׳אמנה׳ היה נפגש עם רמ"א
יחידה :המינהל האזרחי | מקום :לשכת ראש המינהל האזרחי

יש את מזכ"ל ׳אמנה׳ (תנועה הפועלת להקמת התנחלויות) ,זמביש .גם איתו [ראש המינהל
האזרחי] היה נפגש .זה הרגיש לי הדיסוננס הכי גדול בין התחושה שלי שאני עושה משהו טוב לבין
זה שבעצם מה שקורה שם הוא לא בדיוק לטעמי .וזמביש שהיה מזכ"ל אמנה היה נפגש עם רמ"א
(ראש המינהל האזרחי).
כמה פעמים?
לפחות שלוש פעמים בתקופה שהייתי שם .גם מפגישה כזאת היו יוצאות משימות והיינו צריכים
לדאוג שהן קורות .וזה לא הבוס שלו.
אתה זוכר במקרה משימות?
של זמביש לא ,אבל אני זוכר שהיו ואני זוכר שזה עצבן אותי.
כי הוא מגיע לפגישה ואז יש משימות כתוצאה?
למה מזכ"ל אמנה צריך להתוות את המדיניות של המינהל האזרחי ,ראש של תנועה התיישבותית?
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צילוםAlliance for Human Rights :
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הריסת מבנים בדרום הר חברון2021 ,
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חיילי המינהל באזור שכם
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נקיים מפלסטינים
יחידה :המינהל האזרחי | אזור :הגדה המערבית | תקופה2019 :

מה זה "המערכה על שטחי ?"C
בגדול זה מין מלחמה על של מי השטח ומי משיג את השטח .בעצם מהנקודת מבט הישראלית ,הרעיון
הוא כאילו למנוע או לאכוף בנייה בלתי חוקית פלסטינית ,כדי שהאדמות יישארו כמה שיותר נקיות.
כלומר ששטחי  ,Cשכרגע הם שלנו ,יישארו כמה שיותר נקיים מפלסטינים ,שבנייה פלסטינית תישאר
ב A-ו B-ולא תתפרס ל( C-להרחבה ראו מילון מונחים) .אל מול זה יש גם ממש משרד פלסטיני שכזה,
שגם הם מתעסקים במערכה על שטחי  ,Cשזה לבנות כמה שיותר בשטח .C
זה את אומרת כי אמרו לך את זה?
כי אמרו לי את זה ,אני לא בדקתי את העניין הזה.
ואמרו לך גם שהניסיון להשיג כמה שיותר שטחים בשטחי  Cזה המטרה הישראלית?
זה בטוח כתוב לי איפשהו .אני לא חושבת שמישהו יגיד "המטרה שלנו היא לבנות בשטחי  ",Cכי זה
בעייתי כזה כלפי קהילה חיצונית (בינלאומית) ,אבל זה  Definitelyנהיה יותר מחודד כשבנט היה
שר הביטחון .זה ממש "אנחנו שומרים על השטחים האלה" .אנחנו ממש נלחמים ,זה היה מלחמה.
ככה הגדירו את זה ,כמלחמה.
כאילו בכל הקצונה הבכירה?
כן.
ומה עושים במערכה? איך נלחמים?
אז זה המון .זה יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי שהיא יוצאת לשטח ,היא מחפשת מבנים
[פלסטיניים] בלתי חוקיים ,תשתיות ,ואז על כל דבר כזה היא אוכפת .הם כל הזמן כל הזמן התלוננו
– יחידת הפיקוח – שאין להם מספיק כוח אדם ,שהם צריכים עוד תקציב .כל הריסה זה מלא כסף,
צריך לשכור ציוד ,צריך זה ,אז הם צריכים הרבה הרבה יותר תקציב והרבה הרבה יותר כוח אדם.
הרבה יותר יחס כלפיהם והרבה יותר אישורים ,שהעבודה שלהם תהיה הרבה יותר חלקה .זה
מבחינת המינהל האזרחי...
הם (אנשי יחידת הפיקוח) אזרחים?
הם אזרחים.
והם קיבלו עוד אנשים?
אני לא חושבת
כשאני הייתי הם לא קיבלו ,הם בעיקר התלוננו ,הם בעיקר
שמישהו יגיד "המטרה
בכו .בפועל יש להם מלא תקציב .מההסתכלות שלי יש שם
שלנו היא לבנות בשטחי
מלא תקציב ,כי אכיפות זה ממש יקר .אין לי את הנתונים
 ",Cכי זה בעייתי כזה כלפי
המקצועיים ,אבל כל יום כזה זה עולה כסף .יש שם אנשי מקצוע
קהילה בינלאומית ,אבל זה
ראו
שעולים כסף .זה היחידה בקמ"טים (קציני מטה ,להרחבה
 Definitelyנהיה יותר מחודד
כשבנט היה שר הביטחון.
מילון מונחים) הכי גדולה מבחינת כוח אדם.
[קמ"ט הפיקוח הוא] מתנחל?
הרבה מהם ,בקמ"טים בכלל וביחידת הפיקוח ,אני כזה די בטוחה ש[ 90%-הם מתנחלים] .לכל קמ"ט
יש גם כמה עובדים ,אז הרבה מהם ,גם מבחינת נוחות ,פשוט גרים ליד.
את אומרת קרוב לעבודה.
זו העבודה שלהם.
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זה חוק אחר לאנשים אחרים
דרגה :סמל | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :הגדה המערבית | תקופה2017:

צריך להבין שהרבה פעמים הצבא לא יכול להתעסק עם מתנחלים כי זה חוק אחר לאנשים אחרים.
המתנחלים ,סביר שהמשטרה יטפלו בהם ,פלסטינים זה הצבא מטפל בהם.
מי אמר את זה?
זה בטוח ,אומרים בהכשרה ,עד כדי כך.
שהצבא לא יכול להתעסק עם המתנחלים?
אתה לא יכול כל כך להתעסק עם המתנחלים.
למה בעצם?
כי הם ישראלים .אתה יכול להכריז שטח צבאי סגור ולהעיף משם את כולם ,אבל אתה לא ממש יכול
לעצור אותם ,זה גם בעיה.
זה משהו שמלמדים את הקצינים של המת"ק?
נכון ,צריך ישר להזמין משטרה.
כשחייל נמצא בשטח והוא עד להפרת חוק מצד מתנחלים ,מה הוא אמור לעשות?
מה שיקרה בפועל זה שלא יעשו עם זה כלום .סביר להניח לפחות .אפשר להגיש תלונה אבל המשטרה
אמורה לטפל בזה ,לא הצבא.
אם קצין במינהל רואה בנייה בלתי חוקית פלסטינית ,מה הוא עושה?
בא מהמינהל האזרחי האדם שאחראי לקרקעות ורואה :אם זה באמת עבר [על החוק] ,כל הדברים
האלה ,אז יש תהליך פנימי של לבוא ולשבור את הבניין הזה.
ובמקרה שהבנייה הבלתי חוקית היא בהתנחלות?
את
לו
ויש
צורה,
באותה
בגדול ,המינהל האזרחי אמור לדאוג לזה בדיוק
ברור
לכל עין ביקורתית
הסמכות להרוס דברים של מתנחלים ,זה גם קורה .הרבה פעמים באים
שהורסים יותר מבנים
והורסים דברים ספציפיים ,אם כי פה במקומות שהם יותר פוליטיים,
של פלסטינים משל
יותר טעונים ,כמו עמונה נגיד ,לא פינו בשנייה.
מתנחלים ,זה הסיפור.
כל המאחזים בגדה.
אבל בגדול התהליך
לגמרי .אני לא יודע להגיד ,אבל ברור לכל עין ביקורתית שהורסים יותר
אמור להיות פחות או
יותר אותו תהליך.
מבנים של פלסטינים משל מתנחלים ,זה הסיפור .אבל בגדול התהליך
אמור להיות פחות או יותר אותו תהליך.
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בנייה לא חוקית פלסטינית בשטח  Cהיא הרבה יותר חמורה בראיית
המינהל מבנייה לא חוקית יהודית בשטח C
דרגה :סגן | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :חברון

בנוגע לבנייה לא חוקית פלסטינית ,יש איזשהו מאבק בין מדינת ישראל והרשות הפלסטינית לקבוע
עובדות בשטח ( Cראו מילון מונחים) .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 C
היא הרבה יותר חמורה בראיית המינהל [האזרחי] מבנייה לא חוקית יהודית בשטח  .Cזה לא משהו מוצהר.
זה הלכה למעשה?
נכון .זה אומר שרכזי הפיקוח ,אם 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 1.תמוה בעיניי המספר הזה ,שהמיעוט (הפלסטינים) אחראי על רוב תיקי הבנייה הלא חוקית.
אם פלסטיני רוצה לקבל היתר בנייה?
הוא לא יכול .הוא לא יקבל כי לא מתכננים להם תוכניות מתאר .בדיוק התחילו להתניע תוכניות
מתאר אחרי הרבה שנים שהמינהל האזרחי היה במחלוקת עם הפלסטינים לגבי תוכניות מתאר
של יישובים בשטח  .Cהבעיה שגם הרשות [הפלסטינית] עצמה תוקעת את זה ,כי הרשות רוצה
[לדוגמה] שתוכנית המתאר תהיה  4000דונם ,והמינהל רוצה  1000דונם .בשנה שלמה אני
נתקלתי בתיק בנייה [פלסטינית] לא חוקית אחד 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 מינהלת התיאום והקישור) 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?
בנוגע
סגירות
שמאתרים
בעירייה
פקחים
כן .כן .יחידת הפיקוח .כמו שיש
לבנייה לא חוקית
מרפסות ונותנים צווים – אותו דבר הם ,רק שהם עושים את זה עם
פלסטינית ,יש איזשהו
מאבק בין מדינת ישראל
דיפנדר (ג'יפ צבאי) ממוגן לידם .יש תוכניות שהמינהל האזרחי עשה
והרשות הפלסטינית
בשנות השמונים והתשעים[ .המינהל] בא ואמר למוכתרים (ראשי
לקבוע עובדות בשטח .C
הכפרים הפלסטינים) "יש ריבוע אדום ,בו אתם יכולים להתפרע ,תבנו
כולם מבינים לאן הקרקע
מה שאתם רוצים .אבל מה שמחוץ לריבוע זה בב"ח" .יש מפות כאלה
הולכת – הקרקע הולכת
לקראת הסדר מדיני.
עד היום ,בידיעה שאי אפשר לחנוק את האוכלוסייה לגמרי.
וכל אחד רוצה לשמור על
רק קצת?
קרקע  Cכקרקע שלו.
רק קצת.
 .1על 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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חמ"ל C
דרגה :סגן | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :בית לחם | תקופה2021 :

הרבה פעמים בשבתות אתה בסבבה שלך וזה ,פתאום מתקשרים מהכוח מחמ"ל ( Cראו מילון
מונחים) או אחד מהנציגים של המועצה .יש נציגים כאלה שאחראים להסתכל בשטח ולוודא שלא
עושים בניות בלתי חוקיות וכן הלאה.
הם (הנציגים) של המועצות האזוריות?
הם של המועצות ,בדיוק.
מתנחלים?
אתה ישר
מתנחלים ,כן .ממש בקשר שוטף עם הצבא .ודרך אגב ,יש להם
קופץ לשטח ,עושה
אישור גם להטיס רחפנים ,בידי הצבא .לא תראה פלסטיני מטיס
שיחת בירור ,בודק רגע
רחפן ,בודק את אותו דבר בצד השני .אבל הם מטיסים רחפנים
עם קצין התשתיות האם
ואז פתאום הם מתקשרים לחמ"ל .אתה מקבל דיווח מהחמ"ל ,יש
להחרים ,לא ,כן ,מה,
עכשיו משאית או יש עכשיו פועלים יחד עם באגר (מחפר) ,חורשים
זה ,שם את המשאית
את השדה באזור שהם לא יכולים לחרוש בו ,אדמות מדינה .או יש
של אותו תושב במגרש
החרמות וזהו .זה אירוע
כמה פלסטינים עם משאית של מערבל בטון ,יוצקים ככה מרפסת
שגרתי כזה.
חדשה .אתה ישר קופץ לשטח ,עושה שיחת בירור ,בודק רגע עם
קצין התשתיות האם להחרים ,לא ,כן ,מה ,זה ,שם את המשאית של
אותו תושב במגרש החרמות וזהו .זה אירוע שגרתי כזה.

[ ] 55

אני לא רוצה שתעביר את הדבר הזה כאן
דרגה :סמ"ר | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :קלקיליה | תקופה2012 :

היה את הסיפור של כפר שנמצא מאחורי הגדר (במרחב התפר ,ראו מילון מונחים) .אז פעם אחת
בא מישהו לעבור עם שני בלוני גז וחייל התקשר לחמ"ל של המת"ק [שענו לו] "כן ,מכירים את
זה ,מותר לו לעבור" .ואז הוא אמר :למה? אולי יש בזה איזשהו מטען חבלה בפנים שאני לא יודע
עליו? איך אני יודע עכשיו שאני יכול לסמוך עליו שהוא לא רוצה להעביר את זה לישראל ולעשות
פיגוע עכשיו? התווכחו איתו והחייל לא השתכנע .החייל היה די נודניק מעצבן ,אז [היה צריך
להתקשר] לקצין מעברים ולהגיד לו שיש בעיה במחסום הזה ושהוא צריך לטפל בה עכשיו .הוא
אמר טוב ,אני קופץ לשם ,ובסוף הוא פתר את הבעיה .אבל זה העניין ,המינהל האזרחי יוצר קשר
קבע עם הכפרים ורואה מה הצרכים שלהם ,אבל מספיק שחייל במחסום הוא זה שיש לו את
הכוח דה פקטו עכשיו להחליט מי עובר ומי לא ,הוא יכול לעשות את הבעיות האלה .לכן בגלל
שיש [חיילים קרביים ש]תופסים קו ולא מ"צים (חיילי משטרה צבאית) ,אז כל גדוד שנכנס עכשיו,
קצין מעברים צריך להעביר לו תדריך מה מותר במחסום הזה ,מה אסור במחסום הזה וכו' .למרות
שהיו תדריכים ,היו את הבעיות.
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אתה מתאר מציאות מאוד מוזרה .אתה אומר החבר'ה בשטח הם בעלי הכוח ,הם קובעים מה קורה,
אבל [המינהל האזרחי והמת"קים הם] אלה שמנפיקים את ההיתרים ומחליטים מה הנהלים.
זה בדיוק הפער שבין התיאוריה לבין מה שקורה בשטח או [בין] מה שאתה אמור לבצע ובין
האכיפה .העניין הוא אכיפה .לא החיילים של המת"ק נמצאים במחסום לוודא שהכול נאכף .מגיעים
לשם חיילים שהם לא במינהל האזרחי ,הם לא מכירים את עולם ההיתרים ומרחב התפר וכל זה.
מפתיע אותו [את החייל בשטח] עכשיו איזה משהו חדש שהוא לא מכיר ויש לו את הכוח למרות
שהוא לא בא מהמינהל האזרחי.
הכפרים האלה שבמרחב התפר ,יש רשימה של מה מותר להכניס אליהם ובאיזה כמויות?
יש רשימות שהן במת"ק .אני לא זוכר אם נתנו דפים לחיילים בשטח שיראו את זה ,שידעו .זה לא היה
תלוי על השער ,זה בוודאי לא ,אבל יכול להיות שחילקו את זה לחיילים .זה משהו שקצין המעברים עשה.
הרשימות הן ברמת פירוט של מותר  10ביצים ,מותר קילו עגבניות?
כן ,לגמרי ,אבל לא תמיד זה היה מעודכן .אני זוכר שפעם אחת במחסום בין קלקיליה ל[התנחלות]
צופים שמעבר [לו] יש כפר בדואי במרחב התפר ,והם תמיד עברו עם חמורים ,סוסים וכל מיני
דברים כאלה .אז פעם אחת קצין המעברים אומר :נכון לעכשיו רק גברים מגיל  40ומעלה או עד
גיל  ,40אני לא זוכר ,מותר להם לעבור עם סוס במחסום הזה .ואז כל פעם החיילים [או] המ"צים
במחסום אמרו [לחמ"ל של המת"ק] :שמענו שיש הנחיה ,זה עדיין תקף? [ועונים להם ש]כן .ואז
מתישהו קצין המעברים מחליט לבטל את ההנחיה הזאת .זהו ,זה לא תקף יותר .תשאל אותי מה
קרה פה ,אין לי מושג .זה דוגמה לחוסר הוודאות בעניינים האלה.
אתה יודע להגיד אם השינויים האלה הם תוצר של איזשהו אירוע שקרה או שזה לפעמים פשוט
איזה עדכון תקופתי?
המינהל
היו מקרים לדעתי שזה בגלל אירוע שקרה .קשה לי להיזכר ממש
האזרחי יוצר קשר קבע עם
הכפרים ורואה מה הצרכים
ספציפית ,אבל אני זוכר שלפעמים פלסטיני היה מגיע עם משהו
שלהם ,אבל מספיק שחייל
שנראה לקצין המעברים מוגזם והוא אמר לו :טוב ,אתה לא יכול
במחסום הוא זה שיש לו את
להעביר את הדבר הזה יותר כאן .לא באופן גורף עכשיו ל[כל]
הכוח דה פקטו עכשיו לה־
חייך ,אבל אתה תמיד עושה לי בעיות ,אני לא רוצה שתעביר את
חליט מי עובר ומי לא ,הוא
הדבר הזה כאן ,אני יכול להרשות לך רק ככה וככה ,בטענה שזה
יכול לעשות את הבעיות
מה שהוא [הפלסטיני] צריך ,שהוא לא צריך יותר מזה.
האלה.

[ ] 56

אחת המשימות של היחידה היא לנרמל את הכיבוש
דרגה :סמ"ר | יחידה :מתפ"ש | תקופה2020 :

יש אזורים שפלסטינים מוסקים בהם את הזיתים והם צריכים את ההיתר של צה״ל ,צה״ל צריך
לפתוח להם איזושהי גדר מסוימת (העד מתכוון ל"מרחב התפר" ,ראו מילון מונחים).
זה לרוב על התוואי של גדר ההפרדה.
אני פשוט זוכר ,שזה גם קצת אבסורד ,כשהיחידה מפרסמת שהיא מעניקה היתר כניסה לשטח
האדמה שלהם אחרי שמנעה מהם כניסה...
פותח להם?
כן .כאילו ״המתפ"ש מסייע לחקלאים בתקופת מסיק הזיתים״ וכו׳ וכו׳ ,כאילו ,זה אבסורד.
88

למה נראה לך זה רלוונטי לראיון עם ״שוברים שתיקה״?
יש לך מערכת שכובשת ,ואז כשהיא עושה משהו שהוא מובן מאליו כמו לתת לפלסטינים למסוק
את הזיתים שלהם ,אז אתה מפרסם את זה .זו מערכת שמנצלת את עצם היות האוכלוסייה
הפלסטינית יותר חלשה ומוחלשת ,שהיא צריכה וזקוקה עקב
נסיבות המציאות ,ואז אתה מייצר מיצג שווא של כזה ״אנחנו
זו מערכת שמנצלת
את עצם היות האוכלוסייה
החבר׳ה הטובים ,אנחנו הבחורים הטובים".
הפלסטינית יותר חלשה
באותו רגע הרגשת שאתה מייצר מיצג שווא?
ומוחלשת ,שהיא צריכה
לא נראה לי ,לא נראה לי שבאותו רגע חשבתי על זה ,נראה
וזקוקה ,עקב נסיבות המציאות,
לי ש… כאילו תמיד מאחור בראש מהדהדת איזושהי תחושה
ואז אתה מייצר מיצג שווא של
צינית לגבי הכול ,אבל לאט לאט אתה גם מגבש איזושהי
כזה ״אנחנו החבר׳ה הטובים,
אדישות .כאילו ,לאט לאט הקונטקסט הגדול יותר דוהה,
אנחנו הבחורים הטובים".
מתפוגג ,נעלם .אחת המשימות של היחידה היא לנרמל את
הכיבוש ,עושים את זה גם באמצעי התקשורת וההסברה ,וזה עובד.
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רצועות של שליטה
יחידה :מתפ"ש | אזור :הגדה המערבית | תקופה2016 :

הרבה פעמים אומרים שהרשות [הפלסטינית] תלויה בישראל וכולי ,ואנשים לא תמיד
מבינים באיזה אופן היא תלויה בישראל .השאלה אם יש אלמנטים שאתה יכול להצביע
עליהם ,לסמן אותם ,של התלות המוחלטת של הרשות בישראל?
אז שמע ,כל דבר ,כמה שהוא משעמם ,שאנחנו לא חושבים עליו אפילו בתור פעילות של הממשל
שלנו כי הממשלה פשוט [עושה] אותו .אם הממשלה רוצה לבנות כביש – היא בונה כביש .אם
הממשלה מזהה שצריך יותר חשמל במקום מסוים ,היא בונה תחנת משנה ויש את החשמל .אז
לפלסטינים אין הרבה יכולת לבנות דברים גדולים בלי שישראל תשים לב ויכולה להגיד להם
דברים על זה ,אם הם לא אוהבים את הפרויקט ואם הם לא רוצים
ברמה
שתהיה פריצה גדולה של אוכלוסייה פלסטינית בחברון .היא (ישראל)
הכי בסיסית ,הרשות
יכולה לעצור את הדברים האלה .אבל גם ברמה הכי בסיסית ,הרשות
הפלסטינית לא שולטת
הפלסטינית לא שולטת על הגבולות שלה .בכל הגדה המערבית ,שום
על הגבולות שלה .בכל
דבר לא נכנס או יוצא בלי אישור של ישראל .אז אם הוא רוצה לבנות
הגדה המערבית ,שום
תחנת כוח ,היא לא יכולה לעשות את זה בלי שישראל יודעת איפה
דבר לא נכנס או יוצא
זה הולך להיות וגם מאשרת את כניסת החומרים וגם את הכניסה של
בלי אישור של ישראל.
חברת קבלן אם זו לא תהיה חברה פלסטינית שמן הסתם אין הרבה
חברות פלסטיניות שיודעות לבנות דברים בגודל של תחנת כוח ,כן? אז הם צריכים שישראל
תאשר את הדבר הזה גם אם זה בתוך שטח  Aאו שטח  .Bוגם זה שכל גוש של שטח  AוB-
הוא מופרד [בין] אחד לשני בשטח ( Cלהרחבה ראו מילון מונחים) .זאת אומרת שישראל בכוונה
משאירה לעצמה רצועות של שליטה בין כל אזור .זאת אומרת שישראל צריכה לאשר את הדברים
הכי חומריים ובסיסיים .והרשות הפלסטינית מבינה את זה וגם בגלל זה לא עושה שום דבר בלי
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להודיע לישראל שהיא עושה את זה .לפעמים היא עושה סיפור על זה אם היא רוצה לעשות משהו
שלא בתוך האינטרסים של ישראל ,היא יכולה לצאת לתקשורת הבינלאומית ולנסות להשתמש
בקלף הזה כדי להפחיד את ישראל להסכים ,אבל בסופו של דבר ישראל צריכה להסכים ולא
צריכה אם היא לא רוצה.
גם אם תצליח הרשות בקשר לפרויקט מסוים ,בפרויקט הבא...
נכון ,תעשה להם צרות.
בדיוק.
גם כל שר פלסטיני מבין את זה .וכל שר פלסטיני גם נהנה מהרבה דברים מאוד פשוטים כמו היכולת
לשלוח את הבן שלו ללמוד באוניברסיטה בחו"ל ,וכל ההיתרים האישיים שהוא רוצה .ו[גם] אם הוא
לא עובד בישראל ,הוא מאוד מאוד נהנה מהפרויקטים שהוא אמור ליישם בתפקיד שלו ,בתיק שלו
בממשלה וגם בחיים האישיים.
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אנחנו המפקדים של המשטרה הפלסטינית
דרגה :סמ"ר | יחידה :מתפ"ש | תקופה2013 :

כשצה"ל רוצה לפעול בשטח ( Aראו מילון מונחים) אז הוא צריך לתאם את הפעילות שלו עם
השו"פים (שוטרים פלסטינים) .יש מצב שהשו"פים יגידו לא ,הפעילות לא מאושרת?
אין דבר כזה .אנחנו המפקדים של המשטרה הפלסטינית .אנחנו מנהלים את המשטרה הפלסטינית.
הם לא מצפצפים בלי שאנחנו אומרים להם.
אתה יכול לתת דוגמה שמייצגת את היחסי כוחות האלה?
זה החוויה שאתה חווה כל הזמן ,שכל דבר קטן שהשו"פים היו רוצים לעשות ,זה יכול להיות אפילו
אם הם רוצים לנסוע מקלקיליה לכפר דרומית לקלקיליה שמבחינה אדמיניסטרטיבית זה לא נחשב
קלקיליה אז הם צריכים תיאום לשם .אבל אפילו אין מתנחלים בין לבין ,זאת אומרת שזה ממש
נראה מוזר שהם צריכים לתאם דבר כזה[ ,אפילו אם] הם נוסעים ללא מדים ,ללא נשק .הם נוסעים
כולה לחקור תאונת דרכים .גם זה הם צריכים לתאם עם החטיבה .זאת אומרת כל דבר .אנחנו
יושבים להם כאן על העורף.
אז הנוכחות של שו"פים בשטחי  ,Bבטח שטחי  ,Cהיא מצומצמת יחסית.
לא ,יש כמה תיאומים בדרך כלל ביום ,לפחות תיאום אחד ביום ,קשה לי להאמין שיש יום שאין בו
תיאום שו"פים .הם מתקשרים שלוש ,ארבע פעמים ביום והחטיבה מאשרת וזה לא כזה ביג דיל .אני
יודע להגיד שמבחינתם הם היו רוצים ,אם זה היה תלוי בהם[ ,ללכת] חופשי .הם היו רוצים לטפל
בכל הפעילויות הפליליות שלהם ביד חופשית כי הם כל הזמן מעלים תיאומים .זה משהו שקורה
באופן יומיומי .העובדה שאנחנו צריכים לאשר את זה בוודאי מקשה עליהם .אני לא יודע כמה זה
משפיע על רמת הפשיעה ,אני לא יודע איך זה משפיע על המצב היומיומי.
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האדונים בשטח
דרגה :סגן | יחידה :המינהל האזרחי | אזור :אזור ג'נין | מקום :ג׳נין | תקופה2015 :

כל כמה ימים הייתי צריך להיות קצין תורן ,ובתור קצין תורן אתה צריך להיות כל הזמן בקשר עם
החמ"ל כל פעם שיש אירוע כלשהו בשטח ,במרחב שלך ,שזה ג'נין במקרה שלנו .אירוע זה אומר
מבחינה מבצעית שהכוחות שלנו צריכים להיכנס לשטח ,אם זה מעצר או מיפוי או סיור כלשהו.
כשהכוחות שלנו נכנסים לשטחי ( A-Bראו מילון מונחים) אז הקצין התורן צריך להתקשר למקבילים
שלנו במשטרה הפלסטינית ולהגיד להם מה שנקרא "לקפל שו"פים" .שו"פים זה שוטרים פלסטינים,
ו״לקפל אותם״ ,הייתי צריך פשוט להגיד ככה וככה והם ידעו "אוקיי ,סבבה אנחנו נכנסים לתחנת
המשטרה שלנו ולא יוצאים החוצה בזמן שצה"ל עושה את הפעולה שלו"[ .הכוח הצבאי] יוצא החוצה
ואז אני מתקשר שוב לעדכן שסיימנו והם יכולים להמשיך בשגרה שלהם.
כמה זמן זה קורה לפני שהכוחות שלנו אשכרה נכנסים לעיר?
ממה שאני זוכר זה בהתראה מאוד קצרה .לא היינו אומרים בעוד איקס שעות תקפלו שו"פים ,אלא
תקפלו שו"פים ,זאת אומרת תעשו את זה עכשיו.
ואם הם נגיד באמצע איזה פעילות שלהם?
אני לא זוכר אף פעם התנגדות או ערעור על הדבר הזה .אנחנו אמרנו והם ביצעו.
כמה פעמים יצא לך לעשות את הדבר הזה?
אני לא יודע להגיד אבל זה היה נפוץ .זה היה כאילו מן מערכת יחסים כזאת שאנחנו האדונים
בשטח ,אנחנו מחלקים את הפקודות והם מבצעים אותם.
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