לוחמים ולוחמות מספרים על השטחים

ארגון "שוברים שתיקה" הוקם בשנת  2004והינו ארגון של
חיילים משוחררים האוספים ומפרסמים עדויות מחיילים וחיילות
אשר שירתו בשטחים מפרוץ האינתיפאדה השנייה ואילך .מטרת
הארגון היא להעלות את המודעות למציאות היום יומית בגדה
המערבית ובעזה וליצור שיח ציבורי על המחיר המוסרי של
שליטה צבאית על אוכלוסייה אזרחית ושל כיבוש ארוך שנים.
כל עדות שמפרסם הארגון עוברת בדיקה קפדנית טרם פרסומה.
לפרטים נוספים על הארגון:
www.shovrimshtika.org
https://www.facebook.com/shovrimshtika
https://twitter.com/ShovrimShtika
העדויות נשמרו בנוסחן המקורי ,פרט להשמטת פרטי מידע
שיאפשרו זיהוי של מוסר העדות .במקרה הצורך נוספו הערות
קצרות בסוגריים לשם הבהרה של תוכן העדות ושל המונחים
הצבאיים שנזכרים בה.
עם פרסום העדויות ,אנו מבקשים להודות למתנדבים ולפעילים
שתרמו מזמנם וממרצם ושאפשרו את הפרסום .ללא הסיוע הרב
של גורמים ואנשים רבים לא היינו יכולים להביא עדויות חשובות
אלו בפני הציבור.
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על שבירת השתיקה
שבירת השתיקה היא תהליך .היא דורשת להסיר מעלינו שכבות עבות של הדחקה והכחשה שעטינו
על עצמנו ,היא דורשת הכרה כואבת במציאות הכיבוש ובתפקיד שגילמנו בתוכה .הרגע המדויק בו
מתחיל התהליך הזה שונה בין כל אחד ואחת מאיתנו :לעיתים ההחלטה לשבור שתיקה התגבשה ברגע
אחד של התבהרות ,ולעיתים היא דרשה תהליך עיכול ממושך .עבור חלקנו הייתה זו תחושת האחריות
האזרחית שהובילה לשבירת השתיקה ,ועבור אחרים הייתה זו המועקה האישית .אך עבור כולנו שבירת
השתיקה היא התוצאה של המפגש הישיר והכואב עם הכיבוש .היא פרי ההבנה כי אל לנו לעמוד מנגד
נוכח העוול שראינו מחלונות הג'יפ או להחריש מול סבלם של האנשים שאל בתיהם חדרנו באישון
ליל .שבירת השתיקה היא החלטתנו להתקומם נגד חוסר הצדק ,נגד שלילת החופש ,נגד שרירות הלב,
הזורמים בכל אחד מנימיו של הכיבוש ובתוך נימנו אנו.
שבירת השתיקה היא הנכונות לשאת בנטל האחריות המוטלת עלינו .היא הנכונות שלנו כחיילים
ומפקדים לשאת באחריות על המעשים שביצענו בשטחים הכבושים :על הכניסות הליליות לאינספור
בתים של חפים מכל פשע ,על מחסומי הפתע חסרי התכלית בלב היישובים הפלסטינים ,על הרס
שזרענו בלחיצה קלה על ההדק ועל סטירה שצריבת עלבונה לא תחלוף לעולם .אך לצד ההכרה
באחריותנו האישית ,אנו דורשים גם נשיאה באחריות מצד החברה הישראלית  -זו הקוראת לנו "ילדים"
אבל שולחת אותנו להיות שליטים באונס על אחרים וכלל לא עוצרת לברר מה זה בעצם אומר ומה זה
דורש ממי שנשלח לשרת שם .מהחברה הזו אנו דורשים לעצור ולהקשיב לסיפורנו ,כי הוא גם סיפורם.
מהחברה הזו ,החברה שלנו ,אנחנו דורשים לקחת אחריות ולסיים את הכיבוש.
שבירת השתיקה מעמתת אותנו עם מי שאנחנו ועם מה שהפכנו להיות אחרי ששתינו לרוויה מכוס
השליטה והכוח .לפעמים זה סותר את האופן בו רצינו לדמיין את עצמנו .כאשר הסתירות הללו מתגלות
הן מייצרות סדקים ,והסדקים האלה מסוכנים מאוד מפני שהם מחלישים את האמונה העיוורת בצדקת
הדרך .האמונה העיוורת הזו היא מה שמאפשר לנו להסיט את המבט ולתרץ את העוול שאנו מעוללים
לאחרים כבר חמישים שנה ,היא מה שמאפשר לנו להגיד שהאסור הוא לפעמים מותר ושבשם "הטוב"
שלנו ניתן לעשות רע לאחרים.

פעילות הארגון מתקיימת תודות לתרומתם האדיבה של יחידים וקרנות שונות ,בהם:
Broederlijk Delen, CCFD, Dan Church Aid, Die Schwelle, the Delegation of the
European Union to the State of Israel, Foundation for Middle East Peace, Human Rights
and International Humanitarian Law Secretariat, medico international, MISEREOR,
The Moriah Fund, New Israel Fund, Open Society Foundations, Rockefeller Brothers
Fund, Sigrid Rausing Trust, SIVMO, Swiss Federal Department of Foreign Affairs,
Trócaire and the countless private individuals who have made contributions to our
work over the past year.
רשימת תורמים זו משקפת תורמים לארגון נכון לתאריך הפרסום .התכנים והדעות בחוברת זו אינם
מבטאים את עמדת התורמים והשותפים שלנו והן על אחריות שוברים שתיקה בלבד.

שברנו שתיקה כי אנחנו מאמינים שזו חובתנו המוסרית .אנחנו מאמינים שחובתנו המוסרית היא לספר
על העוול שראינו ועל העוול שגרמנו .שבירת השתיקה הכריחה אותנו להציב סימני שאלה במקומות
בהם החברה הישראלית לימדה אותנו שיש מקום רק לסימני קריאה .סימני שאלה על כך שצה"ל הוא
הצבא המוסרי בעולם ,על כך שעם שוחר שלום אנחנו המתגונן מפני מבקשי רעתו ,על כך שאת הוויכוחים
בינינו חייבים לפתור רק בתוך המשפחה .וכאשר הצבנו את כל סימני השאלה היה נדמה לעיתים כי בור
גדול של חוסר וודאות נפער ושומט את הקרקע מתחת לאמיתות המוחלטות ביותר שהגדירו את זהותנו
כחיילים וכישראלים .ובכל זאת האמנו שזו חובתנו.
אך שבירת השתיקה האישית שלנו לא תהיה שלמה ללא שבירת שתיקתם של כל אלה אשר היו ,ועודם,
שותפים להתמשכותו ולהעמקתו של שלטון הכיבוש ,ללא שבירת שתיקתה של החברה הישראלית
כולה ,אשר בשמה ולמענה המשכנו יום אחר יום לכבוש את השטחים ואת נשמת תושביהם .שברנו
שתיקה כי אנחנו מאמינים שללא הכרה באחריותנו על מציאות הכיבוש המשבשת את חייהם של מיליוני
בני אדם החיים תחת שליטתנו לא יתכן שינוי .וללא שינוי כזה לא תיתכן ישראל טובה וצודקת יותר,
אליה אנו שואפים בכל מעשינו.
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1
דרגה :סמ״ר ⋅ יחידה :גדוד חרוב ⋅ תקופה2012 :

הוצאנו פעילות לציר **** ,זה ציר שחוצה את רמאללה מלמטה.
אמרו לנו "בגלל שזה ציר לילי ולא מבוקר הרבה טרוריסטים
עוברים שם" .יצאנו לפעילות ,אנחנו מתחילים לעצור רכבים.
הרכב הראשון שאנחנו עוצרים זה שני פלסטינים שמעבירים
סחורה ,הם מדברים עברית יפה .הם היו נראים לי קצת מדברים
יותר מדי עברית יפה ויודעים קצת יותר מדי איך להתנהל מול
חיילים ,אז בדקנו להם את הרכב ,ביקשנו מהם להוציא דברים.
הרכב הבא מגיע ,זוג בדרך לחתונה .מוציאים אותם מהרכב
כמובן .כל פעם שאני מדבר עם מישהו – הקשר שלי עם נשק
עליו ,על הפנים שלו .אני מדבר עם הבן אדם ואני לא יודע אם יש
עליו סכין ,אם יש עליו מיליון ואחד דברים שיכולים לסכן אותנו.
הוא (הקשר) היה עם כדור בקנה .הנשק דרוך .נכנסים לשטח A
עם נשק דרוך .ואז מגיעה משפחה .ואני לא אשכח את המשפחה
הזאת עד היום האחרון שלי .יוצא האבא והאמא ,והחייל שלי עם
הנשק על האבא ,והם חוזרים מחתונה ,ויוצאות אתו שלוש ילדות
קטנות .בזמן שאני מדבר עם האבא הילדה הקטנה שלו נאחזת
ברגל שלו .אני עומד שם ,לידי עומד חייל עם נשק על האבא שלה,
והילדה הקטנה נאחזת ברגל שלו .אנחנו בודקים את האוטו.
החייל שלי אומר לי "אני יכול להוריד את הנשק?" אני אומר לו
"לא .אתה לא יכול" ,מתוך ההבנה שלי שככה אמורים לנהל את
הדבר הזה בצורה מקצועית ,להגן על עצמנו.
למה הוצאת את הפעילות הזאת?

כי אמרו שצריך עוד פעילות יזומה הערב .אמרו לי "אתה צריך
ללכת לציר שם לפתוח מחסום" .אתה חוסם ציר שאין בו

מחסום .אתה עושה מחסום פתע .בעיקר אמרו שיש מלא
מחבלים שם ,הם נוסעים וככה הם מעבירים נשק.
זו הייתה משפחה שחזרה מחתונה?

משפחה שחזרה מחתונה .לבושים יפה .הוא היה אפילו בחליפה.
ממש מהודר .והוא עומד שם באמצע צומת ,ב 11בלילה ,עם חייל
בן  20שמדבר אתו וחייל בן  19שמחזיק נשק על הפנים שלו
מול הילדה הקטנה שלו ומול אשתו שבצד של האוטו עם חייל
[שמשגיח] עליה ,וזה נורמטיבי .ואז אתה אומר – זה נורמטיבי גם
בעיניו .הוא מקבל את זה איכשהו ,הוא מתנהג אליי בצורה מכובדת
והוא פשוט רוצה לעבור הלאה כי זה החיים שלו .וזה גם משהו
שאתה שם לב במחסום :הילדים הצעירים והנערים הפלסטינים -
אתה עוד רואה את השנאה בעיניים שלהם .אתה מיד רואה את
זה ברוב המחסומים .אבל הזקנים  -אתה רואה שהם כבר אנשים
כבושים .הם אנשים עם ניצוץ בעין שלא קיים ,ומתחננים ממך
כי הם יודעים שאין דרך אחרת .הצעירים לא מתחננים .הזקנים
מתחננים" .בבקשה ,חייל ,אני רוצה לעבור ,אני צריך לעבוד" ,כי הם
כבר עברו כל כך הרבה כיבוש שאין להם יותר כוח להתנגד .כי מי
שהתנגד אצלם בדור כנראה כבר לא אתם.

למה שברתי שתיקה?

באיזה תחושה אתה משתחרר?

קצת בושה .שקר ,יש גם גאווה .אני מאד גאה בעצמי שהייתי
לוחם ,אז יצאתי באיזה תחושה מחוזקת .אבל הרבה בושה,
הרבה מחשבות אחר כך ,וזה שנים עדיין אני חושב על זה .האם
התנהגתי נכון באותו מקרה? האם הייתי צריך לפתוח באש?
האם לא הייתי צריך? האם סתם צעקתי פה על איזה ערבי
"אוסקוט" ("תשתוק" בערבית) שלא הייתי צריך ,אבל בהחלט
שזה לא מה שאתה אמור לעשות בצבא .זה התחושה במאה
אחוז שזה פשוט לא העבודה שלך .הייתי שוטר ,אבל שוטר רק
על צד אחד ,ו ...לא יודע .הרבה שנאה למערכת .הרבה תחושה
של ניצול ו ...שהוציאו ממך הכל בתנאים בלתי אפשריים ,ואז
כאילו זה לא מעניין אף אחד .חשבתי שאני אהיה לוחם ואני אגן
על המדינה ,ובאמת יש תחושה מדי פעם שאתה מגן מפני טרור,
אבל אז כשאתה חושב על זה אתה מבין שזה לא בדיוק.

״שנים אני עדיין חושב על זה .האם
התנהגתי נכון באותו מקרה? האם הייתי
צריך לפתוח באש? האם לא הייתי
צריך? האם סתם צעקתי פה על איזה
ערבי 'תשתוק' שלא הייתי צריך? אבל
בהחלט יש תחושה שזה לא מה שאתה
אמור לעשות בצבא .זה התחושה במאה
אחוז ,שזה פשוט לא העבודה שלך״

אז למה בעצם נראה לך חשוב לשבור שתיקה?

כי אנשים חייבים לדעת מה קורה שם .וכי אנשים לא יודעים.
מאה אחוז מהאנשים שאני מדבר איתם שלא שירתו שם לא
מבינים " -אה ,מחסום זה לא בין הגדה לפה?" לא יודע ,אני
מרגיש שהאפשרות היחידה של חברה להגיע לקתרזיס ,לתהליך
עם עצמה ,ולקבל את מה שהיא עשתה כדי לנוע הלאה,
ולאפשר איזשהו תהליך של פתיחות והתחדשות ,היא חייבת
לדעת מה קורה שם .אם שולחים את הילדים שלנו לשם ,אז
אנחנו לא צריכים להיות מופתעים שחלק מהם לא מקבלים את
זה טוב ,עושים דברים לא נכונים ,ו ...מתנהגים בצורה שאנחנו

לא היינו רוצים שיתנהגו אלינו .וזה בעיה שחברה שלמה
מתכנתת אותך ,עושה לך אינדוקטרינציה במקום מסוים בלימבו
החברתי לשנוא את האויב ולהפוך אותו לשד ,לעשות דמוניזציה
לאויב שלך ,ואז לשלוח אותך לשלוט בו .כל חברה שזה אי פעם
קרה לה בהסטוריה ,בכל מלחמה  -דברים נוראיים קרו 50 .שנה
זה הרבה מאד זמן של לשלוט בשטחים בלי פתרון .וחייבים
לדבר על זה.
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דרגה :סמ״ר ⋅ יחידה :שריון  ⋅ 188תקופה2017 :
יש סיפור [שהוא] בעיני הכי הזוי ,הכי דפוק ומשקף את המציאות
של השליטה באזרחים לשם השליטה .עכשיו ,אני אומר שנייה
סטופ .הצבא לא עושה את זה מתוך רוע שהוא רוצה לשלוט
בבני אדם .פשוט בשביל לקיים את הסיטואציה הזאת (השליטה
הצבאית בשטחים)  -זה מה שצריך לעשות .היינו נכנסים
לכפרים ,למשל היינו נכנסים לזייתא .זייתא זה כפר קטן ,אין
בו הרבה אנשים .נכנסים לתוך הכפר ,לאמצע הכפר ,פותחים
עמדת צ'ק פוסט (מחסום פתע ארעי) .דוקרנים .כמה רכבים,
עולים על איזו גבעה קטנה  -מחפים .מה שאנחנו עושים זה
לבדוק רכבים .מה זה לבדוק רכבים? להסתכל בבגאז' ,לבדוק
להם תעודות זהות ,ולהמשיך לנסוע .עכשיו ,אני לא באמת יודע
מה אני בודק .אמרו לי תבדוק תעודות זהות ,לא אמרו לי מספר
של מישהו שהוא חשוד בתוך הכפר .גם אם היה שם את אחמד
יאסין ,לא אמרו לי על זה .שום דבר" .תבדוק אותם ,תבדוק להם
את הרכב" .עכשיו ,מה בדיוק אני אמור לבדוק לו ברכב? הוא
נוסע בתוך הכפר שלו .גם אם היה שם סכינים זה ,אתה יודע ,זה
כאילו ,חקלאים גם יכולים לעבוד עם זה .זה לא ...הם בכלל לא
בישראל .אז אתה נכנס לתוך הכפר ,אתה בודק אותם ,אני אפילו
לא יודע מה אני בודק ,אתה יוצר פקק בתוך כפר של איזה 200-
 300אנשים .משבש להם את היום-יום ,אחרי שעתיים מתקפלים
והולכים.
אז מה אתה בודק?

כלום .אני לא יודע מה אני בודק בכלל .בתור מפקד אני אומר לך,
בתור הבנאדם שאחראי על הסיטואציה ,לא היה לי מושג מה אני
עושה.

למה שברתי שתיקה?
אני זוכר שהייתי על הקו תפר בין קיבוץ מצר וקפין (כפר
פלסטיני בצפון הגדה המערבית) .ואני הייתי חושב לעצמי:
בואנה ,אין להם מושג מה קורה מטר מהגב [שלהם] כאילו,
זה מדהים .אתה דורך מטר מפה ואני במציאות אחרת לגמרי,
ואנשים לא יודעים את זה .בסיורים היה יוצא לי להיות ,היה
איזה פינה שהיינו יושבים ועושים קפה .פתאום החבר'ה
ממצר באו לשבת [איתנו] ,גם כמה חבר'ה .ואמרתי לעצמי:
בואנה ,אין להם מושג כאילו .הם גרים פה כל החיים שלהם
והם לא מבינים מה קורה פה בכלל .יש פה מציאות שהיא

״בעייתי שאני בתור ילד בן 20-19
שולט בחיים של כל כך הרבה
אנשים ושיש לי סמכות בצורה לא
פרופורציונאלית .ווואלה ,אני אגיד
לך את האמת  -גם אין לי מושג מה
לעשות איתה .הייתי בודק אנשים ולא
הייתי יודע למה אני עושה את זה .וכל
הסיטואציה הזאת שאנשים נמצאים כל
יום תחת המשטר הצבאי הזה וחייבים
לו את היומיום שלהם .זה מה שבעייתי״

האמת .לא יודע מה זה בנאדם חשוד בתוך הכפר שלו .זה סתם
אנשים שנוסעים בתוך הכפר .אני יכול להעביר לחמ"ל והם כאילו
[יבדקו] ,ולראות אם הוא בנאדם חשוד או משהו כזה ,אבל בגדול...
את מי היית מעביר לחמ"ל?

בנאדם צעיר ,זקן היה מוסיף לזה ,בנאדם שנראה סטריאוטיפ
של מחבל[ ,אמרתי] "יאללה בסדר ,תבדוק לי בחמ"ל את המספר
שלו" .אני ספציפית פחות הייתי עושה את זה ,אבל אחרים שהיו
איתי היו עושים את זה חופשי כאילו .לא יותר מדי אבל ,כי בסופו
של דבר המטרה שלך זה לחזור למוצב ולהתחפשן (לנוח).
אז את מי אתה בודק מול החמ"ל?

תקשיב ,אני לוקח את התעודה ,אני לא ,אני בכלל לא בודק מול
החמ"ל .אני מסתכל על התעודה ,עושה פרצוף של מבין ומביא לו
את התעודה.
ומה אתה רואה בתעודה?

כלום .אין פואנטה.

מה אמרו לך המטרה של המשימה?

אחרות ,שהנה אנחנו נכנסים לכפר ואנחנו נבדוק את מי שבא לנו.

בידוק.

אנחנו ניכנס עכשיו לתוך הכפר ,כולם יעמדו בטור עם הרכבים

שהמטרה שלו היא מה?

ויעברו כשאני יגיד לעבור .וזהו בגדול .ובתור חייל אתה לא חושב

"פתח ת'בגאז' ,פתח ת'זה" ,מסתכל על הבגאז' ,עושה פרצוף של
מבין.

לכפר שלהם ,בודק אותם .אין לי איזה מחשב שאני אקליד את

כל רכב ככה?

על זה .תכלס ,רק אחרי זה חשבתי על זה .ווואלה ,הייתי נכנס

אז אתה סתם מסתכל בתעודה ,מחזיר לו ו?...

לפעמים ,אתה יודע ,סוריאליסטית כאילו .שילד בן  18בודק
וכאילו שולט דה-פקטו בכל בוקר של  200אנשים מבוגרים,
ילדים ,נשים זקנות ,נשים לא זקנות .ואף אחד לא יודע את זה,
אנשים לא מבינים מה קורה לידם ,בשטחים .ואנשים (חיילים)
שנמצאים בשטחים עושים פעולות מתוך הרגל ,זה היום-יום
שלהם ,זה מה שהם עושים .ולפעמים לחיילים ,גם אני ,לקח לי
זמן עד שנפל לי המטבע מה באמת היה מאוד בעייתי בשירות
שלי .בהתחלה לא חשבתי על כל הסיפורים האלה שסיפרתי
לך על הסמג"ד ,על המ"מ שהרביץ לזה ,אבל תכלס זה שטויות
כאילו ,אתה מבין? מה שבאמת בעייתי [זה ש]אתה לא מבין
[מה אתה עושה] כי אתה עושה את זה מתוך מקום של חייל
ואתה לא עושה את זה מתוך מקום של בנאדם חושב.
ומה בעייתי?

בעייתי שאני בתור ילד בן  19-20שולט בחיים של כל כך
הרבה אנשים ושיש לי סמכות בצורה לא פרופורציונאלית.
ווואלה ,אני אגיד לך את האמת ,גם אין לי מושג מה לעשות
איתה .הייתי בודק אנשים ולא הייתי יודע למה אני עושה את
זה .וכל הסיטואציה הזאת שאנשים נמצאים כל יום תחת

אני לא יודע ,ואני גם בנושא הזה ספציפית ביקשתי הבהרות,
ביקשתי להבין מה אני עושה .לשם מה? מה המטרה? אני מחפש
מישהו? אני מחפש איזה מחבל?

התעודות זהות ואני אראה אם הוא ,אם הוא בנאדם חשוד.

כשהיה צ'קפוסטים רציניים כן ,כל רכב בעיקרון.

ואיך אתה מבין את המטרה של המשימה?

מי זה בנאדם חשוד?

מצאתם פעם משהו?

אני חושב שזה פשוט להראות להם שיש לנו יותר גדול .במילים

פתרון יהיה ,נחלק את ירושלים או נחלק את חדרה ,העיקר

וואלה תשמע ,אני אפילו לא יודע מה להגיד לך ,אני אגיד לך את

לא ,האמת שלא.

שלא נשלוט באנשים האלה.

המשטר הצבאי הזה וחייבים לו את היום-יום שלהם .זה מה
שבעייתי .וזהו בגדול .זה מה שמפריע לי בסכסוך ,זה מה שמ־
פריע לי בשטחים .אני מבחינתי לא מעניין אותי מה יעשו ,איזה
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דרגה :סמל ⋅ יחידה :סחלב ⋅ תקופה2002 :

״זה רע להיות האיש המפחיד ,זה
שמפחדים ממנו .בכלל ,לראות את
האנשים מסתובבים ברחוב .לראות
אישה זקנה מגיעה אלי על ארבע כדי
להגיד לי :׳אני יודעת שעוצר ,בגלל
זה אני לא הולכת ,אבל אני רק חייבת
להגיע ,הילד שלי פשוט פה אצל השכנה
ואני צריכה להביא אותו הביתה׳״

בלונדינית באה ומורידה לו סטירה בעמדה .לא יודעת ,זה היה

משהו אחד שאת לוקחת משם.

כזה מזעזע רק לחשוב על זה .ואחרי שהיה לנו דיבור על זה
מי כן ומי לא .לא עברו עשר שניות וכבר עוד איזה שתי בנות הודו

משהו אחד? לא יודעת ,אין לי משהו אחד .חרא לחיות בפחד.
זה היה הדבר הכי ,זה ממש ראיתי את זה .ראיתי אנשים
מפחדים.

שהן כבר ,זאת נתנה סטירה ,זאת פעם אמרה לאיזה ערבי לעמוד

ממך?

על הברכיים ,משהו כזה .ואחת אמרה שפעם אחת היא דרכה

ממני? גם קצת ,כן .ממני גם .כשאני קוראת למישהו ,רק לקרוא
למישהו" ,תבוא" כאילו ,כי אתה יודע ,כי צריך לבדוק ,כי כן צריך
לבדוק מי האנשים שעוברים שם ברחוב ,כן זה ,יש שם כל מיני
אירועים ,כל מיני כאלה .אז אפילו הייתי קוראת לאנשים לדבר
איתם ,לבדוק להם תעודת זהות ,ברמה של רק כדי למנוע חיכוך
כי אני רואה שאיזה יהודי חרא אחד מתקרב .ממש ברמה של
להזיז לו אותו מהדרך .בוא לכאן ,תעמוד כאן לידי ,כזה מצביעה לו
על איפה לעמוד .ממש ברמה של אני רואה את הבן אדם המגעיל
הזה שיורד עכשיו את הירידה בשביל הזה ,ואני צריכה ממש
להזיז את הערבי מהדרך שלו .ואתה רואה שהערבי בא" :כן ,כן,
מה ,מה ,לא ,אין לי כלום ,מה" .כזה בפחד .למה שחייל יקרא לו
אם הוא לא הולך להיות חרא? אם הוא לא חושב שהוא עשה
משהו לא בסדר? נראה לי זה גם מאוד היה האמירה שלהם .אתה
קורא להם – האמירה שלהם? החשיבה שלהם .אחרת למה
שיקראו לי אם לא עשיתי משהו לא בסדר? ישר הם היו אומרים:
"כלום ,כלום ,לא עשיתי כלום" .או שהיו את האלה שלא יודעים
עברית ,וישר כל החיילים מתפוצצים עלי בקטע של "נראה לך
הוא לא יודע עברית? כולם פה יודעים עברית ,הם יכולים ללמד
אותי ואותך" .אני ,כל פעם שמישהו לא ידע עברית ,אז הייתי מנסה

בנות אמרו לה :איך העזת ,איך זה ,אני בחיים לא .נהיה לנו כזה

נשק על ערבי ,על הפרצוף שלו ,בקטע של לאיים עליו .הוא עמד
מולה והוא אמר לה" :טוב ,מה את רוצה עכשיו"? משהו כזה .היא
כיוונה לו את הנשק לפנים ודרכה לו את הנשק לעבר הפרצוף.
ואני הייתי בשוק שאלה החברות שלי.
אז איך מסתגלים לזה ,כשאת מגלה שכל הבנות נתנו סטירה?

מה זה נתנו סטירה? בן אדם ,דרכת לו נשק בפרצוף .למרות שזה
אני זוכרת שפעם היה לנו דיבור כזה כשחזרנו לחדרים [במוצב],
ואיזה אחת אמרה שהיא הורידה סטירה לערבי .זה היה פעם

ראשונה ששמעתי על בת שבאמת נתנה סטירה לערבי.
מה אמרתם לה?

זה פתח אצלנו חתיכת דיון בפלוגה ,בבנות כאילו ,בקטע של

איך העזת? היא היתה בעמדה עם מישהו שהוא דווקא לא היה

מהיצורים האלימים של הפלוגה ,מהיותר עדינים בפלוגה .ואני

זוכרת שהיא אמרה" :כן ,הוא (הפלסטיני) דיבר אלי לא יפה",

משהו כזה" ,הוא ענה לי בצורה מגעילה וזה ,וכן ,והבאתי לו

סטירה" .ואני חושבת על הערבי הזה ,המבוגר ,שאיזה בחורה

למה שברתי שתיקה?

היה די נפוץ ,בנים היו דורכים הרבה נשקים אצלנו בקטע של
לאיים על ילדים ,על מבוגרים ,על כולם.
ראית פעם שדורכים נשק?

בטח ,זה היה בנוהל .כאילו :לאן אתה הולך? צ'יק-צ'יק (קול של
דריכת הנשק) .לא יורים ,אבל הצ'יק-צ'יק הזה זה היה...
לדרוך ולכוון?

בטח .זה היה הדבר הכי ,האיום הכי בסיסי שיכול להיות .זאת
אומרת ,מישהו הולך בחוץ :לאן אתה הולך? צ'יק-צ'יק .כזה יעני:
לאן אתה הולך? צ'יק-צ'יק .כאלה על ילדים ,על כולם.

לתקשר איתו בכאלה ,בכאלה ,עד שממש כל הזמן היו יורדים עלי
בקטע של "מה את חושבת ,שיש כאן מישהו שלא יודע עברית?
הם כולם יודעים עברית" .ומה שעצוב זה שזה באמת הסתבר
שכולם ידעו עברית .כל מי שניסיתי איכשהו להסביר לו ,כשהחייל
היה בא ואיכשהו מהווה איום מוחשי עליו ,נעמד צמוד אליו או לא
יודעת ,או דורך עליו את הנשק או משהו כזה – פתאום הם ידעו
עברית פלאים .וזה ,אתה יודע ,זה הכל מנגנוני הגנה ,זה ברור.
למה לו להסתיר ממני שהוא יודע עברית אם לא כדי לתת כמה
שפחות תשובות ולהשתחרר כמה שיותר מהר? זה רע להיות
האיש המפחיד ,זה שמפחדים ממנו .בכלל ,לראות את האנשים
מסתובבים ברחוב .לראות אישה זקנה מגיעה אלי על ארבע כדי
להגיד לי" :אני יודעת שעוצר ,בגלל זה אני לא הולכת ,אבל אני
רק חייבת להגיע ,הילד שלי פשוט פה אצל השכנה ואני צריכה
להביא אותו הביתה" .וחוזרת עם תינוק .היא אומרת לי" :ללכת על
הברכיים?" .אני אומרת לה :מה פתאום? קומי ,לכי .שנייה אחרי
זה חייל דורך עליה את הנשק כי היא עוברת לו ליד העמדה ,והיא
שוב פעם יורדת לברכיים כדי שהוא לא" ...אני רק מביאה את
התינוק ,אני רק זה" .כזה .אני אומרת :מה היא צריכה להסביר לי
בכלל? היא הולכת בשכונה שלה .זה השכונה שלה ,והיא צריכה
להסביר לי שהיא רק הולכת להביא את התינוק .זה רע.
הרגשת רע גם שם?

הרגשתי רע ,בטח .במצבים כאלה של פתאום אישה הולכת
על הברכיים ,של פתאום אבא שחוטף איזה סטירה ,שפתאום
לרצות לעצבן את הבן אז מורידים לאבא שלו כאפה.
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דרגה :סגן ⋅ יחידה :נח״ל  ⋅ 932תקופה2015 :
״ההתנחלות בחברון היא אי בתוך עיר ענקית
פלסטינאית .זאת אומרת צריך להפעיל כל כך
הרבה כוח כדי לשמור שם על סדר ,שגם אם
תביא עכשיו  200נזירים בודהיסטים הם יצטרכו
להשתמש באלימות על מנת שיהיה שם סדר ולא
יתפרצו שם מהומות על בסיס יומי״

כשעושים חיפוש בבית של פלסטינאי  -זה לא שצריך עכשיו צו

מבית משפט .צריך רצון לעשות את זה ,ואז עושים את זה .זה לא
כמו אצל אזרח ישראלי ,שכששוטר שרוצה להיכנס לבית שלך

הוא צריך או חשד סביר לזה שאתה מבצע פשע ,או שמישהו

בסכנה ,או צו מבית משפט שאומר יש לי צו לחפש ולהשיג ראיות.
בחברון אם אתה פלסטינאי אז אני אכנס לבית שלך מתי שבא

לי ואחפש מה שבא לי ואני אהפוך לך את הבית אם אני ארצה.

אותו דבר נגיד אם רוצים  -סתם ,פטרול רגלי  -ורוצים לנוח על

גג של מישהו ולעשות תצפית .או נגיד כל פעם שעוצרים רכבים
באבו סנינה ,שזה השכונה שם שצמודה לשכונה של היהודים,

אז תמיד שמים חייל-שניים על הגג ,שיתצפתו מי בא מרחוק ,מי
זורק אבנים ,מאיפה וכל מיני דברים כאלה .פשוט פותחים להם

(לפלסטינים) את הבית ,אומרים להם זוזו מהדרך ,עולים לגג

שלכם לתצפת .אתה כבר יודע שהם יצעקו ויתנגדו ,אתה יודע

שזה לא משנה כי אתה הולך לעלות לגג.

מה עושים כשהם מתחילים לצעוק ולהתנגד?

אתה צועק יותר חזק והם מבינים את העניין .זאת אומרת הם

לא טמבלים ,רובם .הם יודעים שאתה תעצור אותם או שאתה

תרביץ להם ,ואתה תעלה בסוף לגג .הם לא יעצרו אותך מלעלות
לגג.

הם מבינים אצל מי הכוח.

כן .תשמע ,זה השריטה הכי עמוקה בחברון .כשאתה נוסע

משם הכול שם ממשיך .זה לא שזה כמה חודשים וזה נגמר ,זה

באמת החיים של האנשים .בעודנו מדברים עכשיו  -אם מישהו
אי פעם ישמע את זה בעתיד  -זה עדיין קורה .אני מקווה שזה
לא יקרה בעתיד .הדברים האלה שאני מספר  -הם קורים עכשיו.
יש עכשיו חייל על הגג שהוא רב עם הבעל בית והוא בסוף
עלה .הרבה פעמים זאת נגיד אישה שנשארה בבית ,עקרת בית,
והיא מפחדת פחד מוות מזה שחיילים נכנסים בלי שיהיה איתה
מישהו ועולים בכל זאת בתוך הבית .וואי ,האמת שבחיים לא
חשבתי על כמה זה בטח מפחיד בשביל העקרות בית האלה .אז
בקיצור פשוט עולים לבית ,ואין להם שום ...אין אפילו שיח של
זכויות כאילו .הרי בשביל שיהיה זכויות צריך מערכת שאוכפת
חוק וסדר ,ושם לא סופרים אותם .הדברים שאנחנו לוקחים
כהכי מובן מאליהם .כאילו כל בן אדם ידרוש איזשהו כבוד בסיסי
משוטר .הפריבילגיה הזאת של להיות חף מפשע עד שמוכיחים
שאתה אשם  -הוא אפילו לא נכנס ללקסיקון שם .הוא כל כך
רחוק .זה שנות אור מהשיח שם של ...באמת כמו שאמרתי ,מי
שמפקד על המשימה הזאת באותו רגע הוא השריף של הכפר,
הוא יעשה מה שבא לו.

למה שברתי שתיקה?

אתה ללא ספק דוגמה לחייל שחושב ,שמבין מה הוא עושה.
במעצרים האלה שהייתם עושים למשל ,כשהייתם הופכים
לאנשים את הבית  -מה הרגשת?

אני החזקתי את עצמי בתחושה של משימה .זאת אומרת יש
לי משימה ,יכול להיות שיש פה נשק ואני הולך למנוע הרג
של יהודים כאילו .וזה מה שליווה אותי .המעצרים של [סוחרי]
סמים  -אתה פשוט עושה את זה כי מה ,עכשיו אתה תלך
לכלא ותסרב פקודה על זה שאומרים לך לעצור איזה סוחר
סמים? וגם הייתה לי אחריות מאוד ברורה שאני לא עכשיו מציל
את העולם ,אני מוביל את המחלקה שלי ,ואני רוצה גם לבנות
מחלקה טובה ולבנות מחלקה עם הישגים ,שגם ירגישו שהם
עושים משהו בתוך השירות השוחק הזה בחברון .אז כל משימה
שהיא מעבר לפטרול או שמירה  -אתה ישר קופץ עליה .אתה
רוצה לקבל את המעצרים ,אתה רוצה לקבל את המשימות ,גם
בשביל להראות לחבר'ה שלך שאתם מקבלים דברים ושסומכים
עליכם .אז כל דבר כזה אתה אומר :טוב ,אז אני אעשה את
המעצר של הסמים בשביל להתאמן לקראת מעצרים של
מחבלים או מה שנקרא פח"ע.
אבל מה אתה אומר לעצמך אחרי שהפכת את הבית של
מישהו?

אני זוכר שבאו אליי חבר'ה ,ביקשו לדבר עם קצין מהמוצב.
יצאתי לדבר איתם ,עשינו שיחה כזה בתל רומידה על כל הנוף
שם ,והיו כל מיני שאלות על אלימות כלפי פלסטינאים ,ודווקא
חבר'ה יותר ימניים ששאלו על כל מיני דברים ...אמרתי להם
באותו זמן :תשמעו ,אני לא הולך לספר לכם את הדעה שלי
לגבי חברון ,אבל כקצין בצה"ל אני צריך למלא איזשהן פקודות
על מנת לשמור על ממלכתיות .כאילו הממלכתיות הייתה הערך
הנשגב מבחינתי .זה מאוד "בן גוריוני" כזה ,כזה צריך ממלכתיות
וצריך אחידות פיקוד ומתישהו ההנהגה תתעשת ו ...אבל אני
אעשה את החלק שלי ומה שצריך .ואמרתי להם :תשמעו ,יש
פה אלימות ,זה לא שאין אלימות .כאילו ,המערכת הזאת חייבת
אלימות ,זה הבסיס שלה.
איזה מערכת?

המערכת של הדיכוי של האוכלוסייה שם .אחרת זה לא
היה עובד ,כי ההתנחלות בחברון היא אי בתוך עיר ענקית
פלסטינאית .זאת אומרת ,צריך להפעיל כל כך הרבה כוח
כדי לשמור שם על סדר ,שגם אם תביא עכשיו  200נזירים
בודהיסטים הם יצטרכו להשתמש באלימות על מנת שיהיה
שם סדר ולא יתפרצו שם מהומות על בסיס יומי .אז אני אמרתי:
תשמעו ,אם אני לא אהיה פה יירצחו יהודים ,ואני לא רוצה
שיירצחו יהודים ,אז אני פה ואני עושה את זה כאילו .ואפילו
האלימות שם  -אז אמרתי להם כזה :על מה יש לי לשבור
שתיקה כבר? כאילו קצת כפכופים? על מכות שראיתי? על
דברים כאלה? כאילו ,זאת אומרת ,חשבתי שזה כזה מובן
מאליו .תמיד אומרים "אז למה לא דיווחת את כל הדברים
האלה למצ"ח"? אז אתה לא מתקשר עכשיו למשרד התחבורה
כשהרמזורים עובדים כמו שצריך .וזה התחושה  -שאלימות היא
פשוט רמזור שמתחלף כמו שצריך ,וזה המערכת ,ואתה עושה
את מה שאתה צריך לעשות ו...
מה שאתה בא להגיד ,שהכפכופים האלה זה חלק מאיך

שהמערכת עובדת?

כן ,בדיוק .זה הנורמה כאילו .זה חרא .זה כל מיני הונאות
עצמיות כאלה שמחזיקות אותך .זה מגוחך להעמיס על ילדים
בני  18את האחריות על מה שהחבר'ה בעניבות עושים במשכני
הכנסת ובמשרדי הממשלה .זאת הדעה שלי לפחות .זה מה
שהחזיק אותי במשך השירות בשטחים .אחרי זה כשהשתחררתי,
ופתאום עיכלתי את כל מה שעברתי ,רק אז באמת הבנתי כמה ...אני
לא יודע אפילו מה להגיד על זה .כמה זה כתם שלא יימחה מהדגל
הזה שנורא התלהבתי ממנו של הציונות והממלכתיות והמולדת כאילו.
זה רגע קשה.

כן ,זה היה נורא קשה .היו לי חודשים נורא קשים .אני לא
יכול יותר לשתף פעולה עם ההתעמרות הזאת באוכלוסייה
פלסטינאית בשביל איזושהי פנטזיה אנאכרוניסטית של ממלכה
יהודית ביהודה ושומרון .כאילו ,זה לא מה שאני הולך לעשות
עם החיים שלי.
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דרגה :סרן ⋅ יחידה :חיל האוויר ⋅ תקופה2014 :

בצוק איתן היו משימות של לטפטף על הגג.
בלטפטף אתה מתכוון לעשות הקש בגג (נוהל שבו נורה טיל
קטן על גג בית כדי להזהיר את תושבי הבניין כי המבנה צפוי

להיות מותקף)?

״אנחנו רואים צונאמי בתאילנד ולכולנו
נורא עצוב ממה שקורה לאזרחים
ב .day after-אתה יודע ,אין להם
בית .אבל אנחנו עושים פאקינג צונאמי
במרחק של  70קילומטר מתל אביב
ואנחנו בכלל לא מודעים לזה״

לעשות הקש בגג ,אחר כך לדאוג שכל הבניין מפונה ואז
להוריד את הבניין .לי באופן אישי זה היה מאוד קשה ,קודם
כל ,כל הקונספט הזה של להוריד בניינים ולפגוע באנשים,
ראיתי אנשים חפים מפשע ,ראיתי את זה כחסר תכלית לגמרי.
בעצם לא הבנתי למה אנחנו עושים את זה ,פשוט לא קלטתי
למה אנחנו הולכים ומורידים בניינים .אני ראיתי כמות מטורפת
של בניינים רועדים במסכים .קודם עשו הקש בגג ,ואז השלב
הבא היה להוריד את הבניין ,ואתה אומר  -חלק מהבניינים
היו לגיטימיים [כמטרות] ,היה שם תחמושת וכל מיני ,חלק זה
היה [בית של] איזה מג"ד של רפיח [של החמאס] שאפילו לא
גר בבית הזה אף אחד ,כל מי שגר שם – פינו אותו .והיו גם
שהורידו את הבניין ופשוט הכול שם מסביב חורבות ומאות
אנשים בטח גרים שם.

כי לפי המתודולוגיה של צה"ל [זה] מאוד מפחיד כשאתה מוריד
למישהו בית.

כשאתה אומר שהורידו הרבה בניינים ,יש לך הערכה כמה

מפחיד בשביל מי?

בניינים כאלה יצא לך להיתקל שהורידו?

[ביחידה] היה איזה מאה ומשהו [בניינים שהורידו] להערכתי.
[אני] ראיתי איזה  10או  20כאלה.
למה מורידים בית כזה? נגיד של המג"ד הזה .אתה אומר שאין

בבית אף אחד ,למה בעצם מורידים את הבית?

לא רק זה ,גם מוציאים את כולם מהבית ,עם הקש בגג וגם
פליירים וגם טלפונים.
למה בכל זאת?

מפחיד ,זה כוח מרתיע שעכשיו אין למשפחה הזאת איפה לגור.
אתה [כפלסטיני] אומר :כל מה שהיה לי בבית – נעלם.

למה שברתי שתיקה?

מה שזעזע אותי[ ,זה] שהיית עושה פעולות שהם מאחורי
שולחן ,מאחורי מחשב ,והיית יוצר נזק קולוסאלי וגם קולקטיבי
וגם אישי לכל אחד מהאנשים שם .טראומה לכל החיים ,בעיות
פסיכולוגיות ,הרג כמובן .הכול מגיע מדרג מדיני שאתה כבר
הפסקת להאמין בו .הוא עושה את זה כדי לפתור את הבעיה
שתוקפים את האזרחים במדינה ,והוא מנסה להשיג פתרונות
קסם .להגיד :אוקיי ,הנה המנטרה שלי שלא עושים עסקאות ,לא
מדברים עם האויב ,לא מנסים לגשר על הפערים .ואנחנו באים
עם הגישה הזאת של לעשות כל מה שצריך ,גם על חשבון מאות
ואלפי הרוגים ,עשרות אלפים פצועים ,העיקר שהם הפסיקו את
ההפצצות ,ועד הפעם הבאה .אני לא רוצה שהמדינה והצבא
ייקחו חלק בלתקוף אזרחים .המטרה של הצבא הוא להגן עלינו
ולא מצאתי את החיבור ההדוק להגנה באמצעות פגיעה בכמות
כזאת של אזרחים .גם רציתי שאנשים יסתכלו על העדות [שלי]
ויגידו :כן ,זה די מטורף האובדן אנושיות הזאת .אם לרגע אחד
היית חושב מה היה קורה אם אתה היית בבניין הזה שמקבל
טפטוף (נוהל הקש בגג – ירי טיל קטן על גג בית כדי להזהיר
את תושבי הבניין כי המבנה צפוי להיות מותקף) באמצע הלילה
ועכשיו צריך את כל אלבומי התמונות וכל הרכוש ,תוך  10דקות
אתה צריך לצאת מהבית .אני פשוט התחלתי לחשוב כמו
פלסטיני :מה יקרה אם אני לא יוצא מהבית ,יורידו את הבית?
אם אני צועק "אל תפציצו" ,מישהו ישמע? מה עם הילדים?
הילדים בכלל לא מבינים כלום .כל מיני סיטואציות שעברו לי
בראש כשאני רואה את "הטפטוף" הזה ,ואחר כך את ההתקפה

דרך טלוויזיות ,דרך מסכים ,דרך מקרנים ,דרך צילומי מזל"טים
וזה ,אתה לא יכול להבין שיש כאב עצום וכעס .אמרתי ,אנחנו
רואים צונאמי בתאילנד ולכולנו נורא עצוב ממה שקורה לאזרחים
ב – ( day afterביום שאחרי) .אתה יודע ,אין להם בית ,אבל
אנחנו עושים פאקינג צונאמי במרחק של  70קילומטר מתל אביב
ואנחנו בכלל לא מודעים לזה.
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דרגה :סמל ⋅ יחידה :גבעתי
תקופה2002 :

הפעם היחידה שאולי ראיתי פלסטיני זה שראיתי גופה של
מחבל בחדר אוכל ,שכולם כזה "בואו ,בואו ,יש גופה של מחבל".
בחדר האוכל?

כן ,לא היה איפה לשים את הגופות.
מה היה הסיפור?

נראה לי שהם הלכו למארב והצליחו להרוג מחבל .חדר האוכל
זה האולם היחיד במוצב ,אז הוא שימש לעוד כל מיני צרכים
לוחמניים .פינו את כל השולחנות ,גופה של מחבל הייתה מונחת
שם .פתאום עולה לי סיפור מטורף .כשהגעתי לעורב ,אני
פתאום נתקלת בכל מיני תמונות .הם התחילו להעביר ביניהם
תמונות שהם צילמו מאיזו היתקלות של מחבל שהם פירקו
לו את הצורה וצילמו את כל החלקים שלו שהתפזרו שם .זה
היה סיפור די מפורסם ,הוא (המחבל) עלה על המוצב ,הוא בא
לתקוף את המוצב ,הוא הצליח כמעט להגיע למוצב .הם הרגו
אותו .זה היה סיפור הצלחה ידוע בצה"ל שהם הצליחו להרוג
את המחבל הזה ,אולי הם אפילו קיבלו על זה צל"ש .ואז הם
צילמו את זה והריצו בשבועות שאחרי זה ,הריצו ביניהם את
הצילומים של המחבל המפורק הזה.

דרגה :סמ״ר ⋅ יחידה :נח״ל 50
למה שברתי שתיקה?

אני חושבת שהעיוורון שמביאים אליו נשים ,להתנהג
באופן הצבאי והכוחני בדיוק כמו גברים ,הוא מזעזע.
במקום שנשים יהיו אופוזיציה ,הן מעודדות או רוצות
להפוך להיות גברים .זה מזעזע שאנחנו מין כוח
מחזק של כל מה שקורה .אני חושבת שאני נושאת
אחריות עקיפה גם בתור מישהי שאמורה לתחזק
את זה מבחינה אידיאולוגית .מה התפקיד שלי היה
בעצם? לתת תוקף לזה שאנחנו שם וליפייף את זה.
בשלבים מאוחרים פתאום הבנתי שזה מה שעשיתי,
הייתי שר ההסברה .אני תחזקתי משהו במנגנון
הזה באופן ישיר אולי יותר ממישהו שאחראי על
המשאיות שנכנסות לעזה .הייתי מין פוסטר של "הנה
אנחנו דואגים להיות צבא הומני" .באופן אישי אני לא
חושבת שהשריטה שזה משאיר אצלך היא פחותה
משריטה של לוחם ,כי אתה קולט שאתה שיתפת
פעולה עם מנגנון ואתה חלק ממנו .אני לא זוכרת
דברים ,ואני לא חושבת שזה סתם .הם עושים את זה
בכוונה ,אתה אמור לשכוח ממה שקרה שם.

ומי הראה את זה לך?

הם הראו את זה אחד לשני ואני הייתי שם.
והלך הרוח היה של שלל?

זה היה יותר בקטע של פאן ,זה מעניין .בואו נעשה את החיים
שלנו יותר מעניינים.
הקצינים לא ידעו מהתמונות האלה?

יש מצב שהם ידעו .אני גם לא חשבתי שיש בזה משהו פסול,
זה נראה לי בסדר .מבחינתי מחבל היה מחבל ,לא בן אדם
שהמשפחה שלו הייתה בנכבה .גם בקורס ,המפקדות הן סוג של
גברים ,הם מדכאים אותך ,הם מביאים אותך לרמה כזאת שאת

נעשית ממושמעת ומקבלת כל דבר .זה לא משנה אם לא עשית
טירונות קרבית  ,07את בדיכוי  .07את שם לשרת אותם גם
מתוקף זה שאת אישה וגם מתוקף זה שאת בתפקיד במפקדה.
מה שאת חושבת זה זניח ביותר.

תקופה2014 :

היה לנו איזה לילה של [חלוקת] זימונים ומעצרים כזה ,איזה
שלושה זימונים ומעצר  -או יותר ,אני לא זוכר  -שעברנו בין שני
כפרים .ואז כשהגענו לכפר השני ניסיתי להיזכר מה היה לפני
חצי שעה-שעה בכפר הראשון ,ולא זכרתי כאילו.
מה זאת אומרת?

לא זכרתי את מי עצרתי ,את מי זימנתי ,וזה אכל אותי .איך אני לא
זוכר? עכשיו הרסתי לארבע משפחות את הלילה או את השבוע,
או לא משנה מה ,איך אני לא זוכר את הפנים? אתה מדחיק את
זה ממש ,את כל הסיטואציה אתה מדחיק .אתה עוטה עליך
איזה מסיכה ,אתה הכי קשוח בעולם" .צבא ,ג'יש" ,אני הייתי
דופק בדלת ,פתאום אני תפסתי את הדמות הקשוחה ,וזה לא
אני בכלל.
אז איך זה נהיה אתה?

לא יודע ,כי זה מה שהרגשתי שצריך כדי שזה יצליח לקרות.
שנעוף משם מהר ,וגם הסיטואציה שאני לא ישן כל כך בלילה
ומין ...אתה יודע ,מסיימים בשש בבוקר ,קמים בשמונה כבר ,אז
אתה כבר ער עד המעצר הבא ,ואז יוצא שבארבע בבוקר אתה
כבר כולך עפוץ (רדום) .יוצא שאתה מתעפץ בעמידה בתוך בית
של בן אדם עם הנשק מכוון ,ואז אתה גם לא זוכר את הדברים,
אתה מת לעוף משם אז אתה עושה מה שצריך לעשות הכי
מהר .אבל אתה נכנס בשלוש בבוקר[ ,לבית של] משפחה ו...
בא [חייל] אל הפלסטיני ומדבר איתך בערבית מעאפנה כזאת,
הם לא באמת יודעים ערבית  -המתשאלים .אז כמה מטופש זה
נשמע שאיזה חייל נכנס ,מתחיל לאיים עליך בערבית קלוקלת,
אבל בגלל שיש לו את הכוח אז אין מה לעשות .הוא (הפלסטיני)
לגמרי הנחות שם ואתה עם היד העליונה.

למה שברתי שתיקה?

למה לדבר? למה לשבור שתיקה? מה חשוב לך
שאנשים ידעו?

א' ,שידעו מה קורה .רוב האנשים לא יודעים באמת
איך זה נראה שם .ואז כשיש לך ויכוחים עם אנשים
על כיבוש ,הם אומרים" :מה ,אתה מגזים ,אין מילה
כזאת כיבוש בכלל ,זה סתם מילה שהשמאלנים
המציאו .איזה כיבוש? יש להם חיים נהדרים" .כן,
אבל כאילו ...אתה יודע ,איך אפשר להגיד "חיים
נהדרים" כשאני מספר על זימונים? כשכל לילה יש
מצב שייכנסו לך הביתה? כל לילה הפלוגה שלי
הרסה כמה לילות של משפחות כאלה .איך אפשר
לנהל ככה חיים? איך זה לא כיבוש כשהצבא נכנס לך
הביתה פעם בחודש?
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8
דרגה :סמ״ר ⋅ יחידה :פלחה״ן נח״ל ⋅ תקופה2016 :

בפעמים האלה שהם [המתנחלים בחברון] באים ומדברים אתך
ונחמדים איתך ומציעים לך לאכול ,לשתות ,מזמינים אותך -
אתה מרגיש את עניין הצביעות .מצד אחד הם מציעים לך אוכל
ושתייה ומראים לך כמה הם דואגים לך וכמה הם מודים לך ,אבל
ברגע שאתה מפריע להם בדרך ,הם לא ישימו עליך פס והם
ידחפו אותך" ,אל תפריע לי".
יצא לך להיתקל במקרים כאלה?

כן ,קרוב למערה (מערת המכפלה) ,יש הרבה חנויות של
ערבים ,כשמאז האינתיפאדה סגרו את החנויות .פעם הן היו
פתוחות והיום לא מרשים להם לפתוח אותם .ופשוט קבוצה של
מתנחלים בוגרים 30-40 ,ומעלה ,פתחו שם שולחן מפלסטיק
עם אוכל ושתייה .הם פשוט ישבו מול חנות של ערבי שהרשו לו
לפתוח וחיכו שם .אני בהתחלה לא הבנתי מה הסיפור שם .הם
יושבים עם שולחן מפלסטיק עם אוכל ושתייה ,והציעו לנו אוכל
והיו ממש נחמדים ודיברו אתנו .אני לא הבנתי שהם עושים שם
הפגנה מול החנות .ברגע שבא הפלסטיני ופתח את החנות ,הם
התחילו מהומה שלמה ,התחילו להתנפל .אנחנו ניסינו לעצור
אותם והם דחפו שם חייל מגבעתי על הרצפה .אחד החיילים
ניסה עם הגוף שלו לעצור את אחד המתנחלים ,כששלוש דקות
לפני זה דיברנו והייתה לנו שיחה ממש טובה והיה נחמד וחייכנו
ודיברנו באווירה ממש טובה ,ואז פתאום הוא [המתנחל] עם פנים
תוקפניות :זוז מפה ,אל תפריע לי.
מה הם רצו?

הם רצו פשוט להרים שם מהומה על זה שמרשים לפלסטיני
לפתוח חנות שם .גם היה שם תינוקות ונשים בהיריון של
המתנחלים.
מה עשיתם מול זה?

ניסינו לעצור את המהומה הזאת .אחרי זה המ"מ של גבעתי זרק
מין דבר כזה :הם תמיד עושים את זה ,מביאים תינוקות ונשים
בהיריון ,שיהיה לנו קשה להתמודד איתם ,שלא נפעיל יותר מדי
כוח .הם תמיד משתמשים בטריק המסריח הזה .ככה הוא אמר.
אז איך הייתם אמורים להתמודד עם אירוע כזה? אתם עכשיו

למה שברתי שתיקה?

״אני עברתי תהליך בצבא .אני באתי
ממקום ,ממחשבה ,שזה לא יכול להיות
שאנחנו עושים משהו לא בסדר .כאילו
מה ,אנחנו מדינת ישראל ,אנחנו
עושים משהו רע? זה לא הגיוני .ואז
אני הגעתי לשטחים ,וראיתי מה תכלס
נעשה שם״

רואים את המתנחלים תוקפים את בעל החנות הפלסטיני  -מה
אתם אמורים לעשות בסיטואציה כזאת?

תראה ,כשיש קצין וגם המ"פ [שם] ,באופן טבעי הוא רוצה
שננסה לעצור את זה ,שלא ניתן לזה לקרות.
במקרה הזה איך ניסיתם לעצור את זה?

פשוט חסמנו אותם עם הגוף שלנו ,לא משהו מעבר ,כי גם בסופו
של דבר החיילים מפחדים כי המתנחלים באים אליך כל הזמן
ואומרים לך :אני אגיש עליך תלונה ,אסור לך לגעת בי .דברים
כאלה .וגם זה נאמר מצד הצבא .אומרים לך בתדריכים לפני
שאתה יוצא לפטרול או הולך לשמור בעמדה את הדברים האלה.
בדרך כלל המ"פ רוצה שתנסה למנוע את זה אבל אומר לך:
תיזהר ,יש את המגבלות האלה.
ואיך אתה מרגיש בסיטואציה כזאת?

כועס בעיקר עליהם .אני בא ואני שומר עליך ואני מסכן את
החיים שלי ,אני עושה עבודה קשה ,עבודה שחורה ,הכול בשביל
לשמור עליך ,ויש פה מערכת עצומה ופסיכית של מלא משאבים
רק [בשביל] לשמור על קומץ אנשים ,והם עושים מה שהם
רוצים .אז אתה גם מתעצבן על רמת הצביעות וגם מתעצבן על
זה שהם לא שמים עליך פס.

אני עברתי תהליך בצבא .אני באתי ממקום ,ממחשבה ,שזה
לא יכול להיות שאנחנו עושים משהו לא בסדר .כאילו מה,
אנחנו מדינת ישראל ,אנחנו עושים משהו רע? זה לא הגיוני.
ואז אני הגעתי לשטחים ,וראיתי מה תכלס נעשה שם .אני
שאלתי את עצמי את השאלה אם באמת מה שאנחנו משרתים
פה זה להגן על האזרחים ,להגן על מדינת ישראל .וזה לא
הרגיש לי ככה ,זה הרגיש לי שפשוט יש שם מתנחלים,
אנחנו מגנים עליהם[ ,אבל] זה מרגיש שזו כבר ישות אחרת.
הם מתנהלים בצורה שונה ,הם לא מרגישים בכלל שייכים
לממשלה ולחוק ,הם מרגישים שייכות לדבר הזה שנקרא ארץ
ישראל השלמה והדברים האלה ,וזה מה שמעניין אותם ,וזה
פשוט מרגיש לא בסדר .אתה גם רואה מה קורה בשטחים
מבחינת הפלסטינים ,מה קורה איתם.
מה קורה איתם?

אני צריך עכשיו לצאת מהשכונה שלי בבית ולעבור מעבר,
לחכות שעתיים ,כשיכול להיות שאני לא אעבור .וואללה ,אם
אני צריך לעבוד? יכול להיות שאני אקום בבוקר ואני אחכה
שעתיים-שלוש וכנראה אני לא אוכל ללכת לעבודה ,ואני לא
יכול להביא כסף הביתה .כשנכנסים אלי באמצע הלילה הביתה,
וזה לא מקרה נעים שייכנסו אליך באמצע הלילה הביתה,
ופתאום הילדים שלך בוכים ומפוחדים וכולם מפוחדים ,ופשוט
מרימים לך את כל הבית .לאט לאט אתה מבין שמשהו קורה
שם לא בסדר .אין שם באמת משהו שאתה מרגיש שעכשיו אני
מגן על מדינת ישראל ,על הביטחון של מדינת ישראל.

איך זה שתדבר על זה יעזור?

דבר ראשון זה מסוג הדברים שאני חושב שצריכים זמן ,שבסופו
של דבר אנשים יבינו באמת מה קורה .צריך פשוט להעלות
מודעות .אני אופטימי לגבי זה ,אני באמת חושב שמתישהו זה
יקרה ,אנחנו נצא משם .אבל זה בא ביחד עם זה שפשוט צריך
להעלות מודעות ,במיוחד מחיילים שיגידו מה הם חוו שם ,גם
אם זה לא נראה להם בסדר ,שידברו על הדברים .שיבינו מה
קורה באמת ואז אנחנו כחברה נוכל להחליט ,אם מה שאנחנו
עושים שם זה בסדר ומקובל עלינו או שזה לא בסדר ולא
מקובל עלינו .זה העניין.
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דרגה :סגן ⋅ יחידה :תותחנים ⋅ תקופה2015 :

״הייתי בסיטואציה שמבחינה זו
השחיתה אותי ככה ברמה כזאת שאחרי
איזשהו פרק זמן לפלסטינים כבר אין
באמת פנים .הם ערבים והם איבדו את
צלם האנוש מבחינתי״

פעם אחת קיבלנו כלבנית מעוקץ להצטרף אלינו למעצר בכפר
חרמלה ,שהוא בעצם מול תקוע היהודית ,מול ההתנחלות.
נכנסנו פנימה ,לתוך הבית ,עם הכלבנית ,וזה היה לדעתי גבר
באזור גיל  ,40משהו כזה ,עם אישה והיו לו עוד שלושה ילדים,
מקסימום עד גיל שש לפי דעתי .התחלנו עם הסריקה של
הכלבנית ,זאת הייתה הפעם הראשונה שיצא לי לעבוד עם כלב
מהסוג הזה.
איזה כלב זה היה?

כלב שמחפש אמל"ח וחומרי נפץ וכאלה .בעצם איך שהסריקה
עבדה ,היא מוליכה את הכלב לתוך הבית ,ממש עוברת איתו
על כל סנטימטר ,ואם הוא מתיישב או משהו כזה  -זאת אומרת
שהוא זיהה איזה משהו .אז עברנו בהתחלה על החדר של
ההורים ,עברנו אחר כך על הסלון ,והגענו אחר כך לחדר הילדים-
חדר שמאוד הזכיר לי את החדר של אח שלי הקטן ,כזה עם
טפטים של מלך האריות על הקירות ובובות של בוב ספוג ,ממש
כמו כל ילד אחר .רצינו לעשות את הסריקה ככה מאוד יסודית,
וגם הכלבנית הסבירה לנו שאם עכשיו הכלב אולי מזהה משהו
באזור מסוים ,אז גם החיפוש [שלנו] שם צריך להיות מעבר,
מאוד קפדני .הגענו לרמה שפירקנו את כל תכולת הארון החוצה
ופירקנו חלק מהטפט שהיה על הקיר ,את השטיח מקיר לקיר גם
באזור מסוים קצת הורדנו שם ,את המיטה הפכנו לגמרי ,הכול
שם נשאר בתוהו ובוהו מוחלט ,וכשלקחנו את האבא החוצה,
אשתו נשארת לבד מאחורה בחורבה ,בבית ההרוס לגמרי עם
עוד שלושה ילדים קטנים ,יושבת על הספה ,מחבקת אותם והם

למה שברתי שתיקה?

כולם בוכים .זו הייתה סיטואציה מאוד חזקה .בסוף אגב ,לא
הצלחנו למצוא שם כלום ,הדבר היחידי שמצאנו זו תמונה של
יחיא עייאש מעזה.
המהנדס.

המהנדס ,כן ,היינו מבסוטים כי הצלחנו להוכיח את הקשר שלו
(של האבא) לחמאס.
סתם תמונה שלו תלויה על הקיר?

כן ,בקטן ,מסגרת מזהב כזה.
והחדר שהזכיר לך את החדר של אחיך ,כשסיימתם והחדר היה
הפוך לגמרי ,איך הרגשת באותו רגע?

הרגשתי מאוד רע עם החדר .אבל אתה נהיה קצת ( numbחסר
תחושה) לכל הסיטואציה הזאת .זאת אומרת ,זה לא היה קורה
הרבה שהייתי עוצר שנייה ובאמת חושב עכשיו :וואלה ,איך הייתי
מרגיש אם הייתי הם ושהחדר מזכיר לי את החדר של אח שלי
הקטן .כי כאילו זה כנראה משהו שקורה בתת מודע ,זה איזה
מין תהליך כזה ,שבסיטואציות מסוימות הפלסטינים מאבדים
את צלם האנוש מבחינתי .זה נורא כואב לי להגיד את הדברים
האלה כי אני כן מחזיק מעצמי בן אדם הומאני והכול ,אבל אני
חושב שהסיטואציה הזאת והמקום שהייתי בו שם[ ,זה] משהו
שמשחית ,משחית את הנפש מאוד.

הגעתי לאיו"ש[ ,ו]לפי דעתי אחרי כמה שבועות זה כבר היה
די ברור לי שאחרי השחרור אשבור שתיקה בגלל הקונפליקט
הערכי שחוויתי שם .מצד אחד כמפקד בצבא וכן ,כמישהו
שאוהב את המדינה ומאמין בלגיטימציה של הצבא .ומנגד,
כל הדברים שיצא לי לבצע ,ועל אחת כמה וכמה להוביל
באיו"ש  -אם זה מיפויים ,מעצרים ,צ'ק פוסטים (מחסומי
פתע) ,הפרות סדר וכו' .דברים שמבחינה ערכית התנגדתי
אליהם ,ויש לי תחושה ,במיוחד שאני מסתכל לפעמים בבית
או משפחה או סתם ,שלאנשים אין מושג מה קורה שם,
פשוט אין להם שמץ .אני תופס מעצמי אדם עם תפיסות
עולם שקצת הפוכות ומתנגדות לדברים האלה ,אבל כאילו
עצם זה שהייתי בסיטואציה שמבחינה זו השחיתה אותי ככה
ברמה כזאת שאחרי איזשהו פרק זמן לפלסטינים כבר אין
באמת פנים .הם ערבים והם איבדו את צלם האנוש מבחינתי.
אני חושב שזאת אחת הבעיות העיקריות של הכיבוש ואני
חושב שזו סיבה מצוינת בשביל כל מי שנטל [בזה] חלק
לשבור שתיקה כדי שאנשים יידעו באמת לאן הם שולחים
את הילדים שלהם.
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10
דרגה :רב סרן ⋅ יחידה :הנדסה ⋅ תקופה2008 :

כשאתם מגיעים לגזרה ,נותנים לכם הוראות במידה ועכשיו
מתנחל תוקף פלסטיני ,תוקף עדר כבשים ,עצי זית ,דברים

כאלה  -מה אתם אמורים לעשות?

שום דבר .הנושא הזה בכלל לא עלה .אף אחד לא ראה את זה
כאופציה .הצבא בשום שלב לא מלמד אותך איך להתמודד עם
אוכלוסייה אזרחית .זה לא התפקיד שלך כמפקד בצבא ,והדבר
היחיד שמכשיר אותך לעניין הזה ,זה השטח .אפילו הנוהל הנפסד
הזה של לעכב פלסטינאי שעתיים או  12שעות או לא לעכב אותו
בכלל או להכניס לו סטירה בדרך תלוי [במי שאתה][ .גם] עמדותיך
הפוליטיות משפיעות בצורה דרמטית על קבלת ההחלטות שלך
בזמן ובמקום נתון ,כי אתה מלך .המפקד בשטח הוא מלך ,על פיו
יישק דבר ,יש לו כוח של מי לחיים ומי למוות ממש.
ומול מתנחלים? כשזה קורה מול מתנחלים ,יש לך גם את כל
הכוחות האלה?

לא .המתנחלים זה כוחותינו והפלסטינאים זה אויבנו .זה נורא
פשוט ,מי לנו ומי לצרינו .אז ברמת ההגדרה היבשה אנחנו
יודעים :זה אויב ,זה ידיד ,ולכן גם ההתנהלות שלנו מול מתנחל
תהיה באופן טבעי בכפפות של משי.
היו מקרים מעולם ,שמתנחלים תקפו גם חיילים וגם קצינים.

האם יש לך סמכות לעצור מתנחל ,לעכב?

התשובה החד-משמעית היא לא .אין הגדרות .במסגרת האימון
אתה לומד להתמודד עם הפרות סדר ,אתה לומד להתמודד עם
א ו י ב .תפקיד הצבא בשטחים ,בהגדרה המשפטית היבשה ,הוא

למה שברתי שתיקה?

לשמור על הסדר .לצורך העניין תפקיד המשטרה במדינה נורמלית.

למה לשבור שתיקה? לא שתקתי אף פעם ,את הסיפורים
האלה אני מספר לכל מי שרוצה לשמוע.

לא מכיר .אני יכול להגיד שאני לא מקבל שום הוראות ברורות
ומתקבלות על הדעת בנוגע להתמודדות מול אוכלוסייה ושמירה
על הסדר בשוטף .וכתוצאה מזה אתה נמצא בסיטואציה ,בחוסר
ודאות שהוא מאוד בעייתי .במקרה הטוב ,נמצא מפקד שמפעיל
שיקול דעת ,נגיד ,מוסרי ,משפטי ,לא משנה מה ,ועושה את הדבר
הנכון .במקרה הגרוע ,נמצא מפקד שלא מפעיל שיקול דעת
או שזה לא מעניין אותו ,ועושה את הדבר הלא נכון ,אבל בדרך
כלל מה שקורה זה שאנחנו קוראים למשטרה .מבחינתי ,כצבא
בשטח ,אני לא רוצה להתעסק עם זה בכלל .לא רוצה להתעסק
עם הסיטואציה ,אני מחכה שתבוא משטרה מה שיותר מהר .זה
מצחיק :אנחנו ,שאמונים על הסדר ,מחכים שהמקצוענים יבואו
ויעשו את הסדר.

למה לדעתך חשוב שאנשים יידעו?

דיברו אתכם על המושג "אזרחים מוגנים" ,אתה מכיר את זה?

היינו בסיור של שוברים שתיקה ,ואחר כך חשבתי על זה שכל
הסיפורים האלה  -אין בהם סיפור דרמטי .לא תפסנו אף אחד
ודפקנו לו כדור בראש ,לא פירקנו אף אחד במכות במחסום,
לא היה ...כל הסיפורים האלה הם סיפורים נורא בנאליים .לפני
כמה שבועות היה מאמר ב"הארץ" ,לא זוכר של מי[ ,ש]טען,
שדווקא מהמקום של להיות מיינדד לנושא של זכויות אדם,
שוברים שתיקה זה ארגון בעייתי .למה? כי כשאתה שומע על
כל המקרים האיומים והנוראיים ,אז יותר קל לך להגיד :זה
לא אנחנו ,יש פסיכים ,הם צריכים לשלם .גם אם אתה אדם
שזכויות אדם יקרות לו ,אתה אומר :אני לא יורה באף אחד,
לא אוכל פלסטינאים לארוחת צהריים ,וזה לא הצבא שלי גם
כן וזה לא הצבא שאני מכיר ,ולכן אירועים כאלה הם אירועים
חריגים ,והחריג מלמד על הכלל ,והכלל [הוא] שזה בסדר.
אשתי אמרה לי שזה לא נכון ,שזה לא המצב ,שדווקא יש המון
סיפורים בנאליים .אז באמת נפל לי האסימון [ש]המאסה היא
באמת מאסה בנאלית ,וכן חשוב לעשות "זום אין" על הבנאליות,
על הסיטואציה שאתה נמצא שם ,כל הסיפורים שלא מגיעים
לחדשות .סיפורים של מה זה להיות כובש ,לא רק מה זה
עושה להם .אני לא רוצה להיות שם ,אני מרגיש עם זה חרא,
ואני  -הרבה יותר קל לי להילחם באויב .הישיבה שלנו שם היא
איומה ונוראה .כשהאויב יורה ,אני יורה בחזרה .זה ברור לי ,אי

״נפל לי האסימון שהמאסה היא באמת
מאסה בנאלית ,וכן חשוב לעשות "זום
אין" על הבנאליות ,על הסיטואציה
שאתה נמצא שם ,כל הסיפורים שלא
מגיעים לחדשות .סיפורים של מה זה
להיות כובש ,לא רק מה זה עושה
לפלסטינים״

אפשר אחרת .אבל לשבת שם ,לתחזק את התעשייה הזאת
שנקראת כיבוש ואחר כך גם לא להתמודד עם התוצאות שלה
וגם כן לרחוץ בניקיון כפיך ולהגיד הם עשו לנו ככה וככה  -זה
לא עובד .ולכן אני אומר שמאוד חשוב להאיר את הבנאליות
הנוראה של הכיבוש ומה שזה עושה לנו כחברה ,כבני אדם.
יש אנשים שהם אולי באמת רעים או זו תפיסת העולם
האידיאולוגית שלהם  -שערבים מבינים רק כוח וככה צריך
לעבוד ולא יעזור כלום .אבל יש מספיק אנשים שמגיעים למקום
[הזה] ,ואני באמת מאמין שאנשים שיש להם עמדות מוסריות
לא צריכים להימנע מלהגיד אותן ,אבל עדיין קיימת שחיקה
שמגיעה לכל רמה אצל כל אחד שאתה מאבד פוקוס ,אתה
מאבד צלם אנוש.
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דרגה :סגן ⋅ יחידה :תותחנים ⋅ תקופה2002 :

״אני חושב שאנשים באמת לא יודעים.
אולי אני תמים .אני חושב אפילו ,גם
ברמות הגבוהות ,או לא הכי גבוהות,
בצבא לא יודעים מה קורה .כי עד
שאתה לא בשטח ,אתה לא יודע מה
קורה ,ואולי אתה גם לא רוצה לדעת
מה קורה״

לכביש .אתה מצמיד לו נשק לראש .בסוף זו הייתה טעות בזיהוי,
סתם הם טעו בהקלדה של המספר.
זה לא היה הוא.

זה לא היה הוא ,זה לא היה הרכב.
מתי אתה מגלה את זה?

אחרי חצי שעה.
כשכבר עצרתם אותו?

כן ,בטח.
איך הפלסטיני הגיב?

לא יודע .הייתי עם הראש [למטה] ,רציתי לקבור את עצמי
באדמה.
כשהיינו בעטרות היה בלגן לא נורמאלי .הייתי בסיור והיה איזה

כי בזבזת זמן או כי זה היה פדיחה?

אותו ,ראיתי חורים שנראו ,אני לא יודע אם זה קידוח או קליע או

לא ,כי פתאום אתה קולט מה אתה עושה .פתאום אתה קולט
את הקלגסות של זה .אין לי דרך אחרת לתאר את זה .אתה
קלגס ,אתה מרגיש את מגפי העור ,זה מה שאתה מרגיש.

טרנזיט אחד שחנה בקצה של שדה התעופה .הלכתי לבדוק
משהו כזה ,עליתי מול החמ"ל שיבדקו את זה .אמרו לי תישאר
ליד האוטו .אחרי איזה  20דקות אמרו לי "סע ,אנחנו נחזור אליך
עם תשובה" .נסעתי ,עצרתי עוד איזה  100-150מטר בהמשך,
היום זה נקרא מחסום קלנדיה האזור הזה ,אז זה היה כמה
בטונדות .ואז אומרים לי "תשמע ,תחזור לרכב ,זה מבוקש של
השב"כ ,תפוס אותו" .אני מתחיל לנסוע לכיוון הרכב ואני רואה
שהוא נוסע .נסעתי ,זה היה כמו סרט ,נגד כיוון התנועה ,עברנו
מעל אי תנועה ,חסמנו אותו .תפסתי את הבן אדם ,העפתי אותו

למה שברתי שתיקה?

אני קודם כל מסתכל במה קורה פה ,החברה הישראלית.
אני מסתכל רגע פחות על החברה הפלסטינאית ,ואומר ,יש
משהו באופן שבו אנחנו נותנים ביטוי לרוע שלנו ,אז באמת,
זה רוע במובנו הכי בנאלי ,שמבחינה מוסרית ,ערכית ,בוודאי
שברמה היהודית היסטורית ,הוא אסור לנו .הוא הופך את
החברה הזאת לחברה כוחנית ,וזה ,אתה יודע ,באמת ,עזוב
את הפוליטיקאים שהיו אנשי צבא כל הזמן ,וזה באמת
תפישת עולם .אתה רואה את זה בכביש ,ואתה רואה את
זה בהתנהגות התחמנית ,אתה רואה את זה בהמון מקומות,
אתה רואה את זה בכל ,אתה רואה את זה בישראלי
המכוער ,ואתה אומר שלפעמים אתה לא רואה את זה כי זה
כבר חלק ממך ,ואני חושב שאנחנו ,בתור חברה ,זה האסון
הכי גדול שלנו.
ולמה לשבור שתיקה?

כי אני חושב שאנשים באמת לא יודעים .אולי אני תמים.
אני חושב אפילו ,גם ברמות הגבוהות ,או לא הכי גבוהות,
בצבא לא יודעים מה קורה .כי עד שאתה לא בשטח ,אתה
לא יודע מה קורה ,ואולי אתה גם לא רוצה לדעת מה קורה.
אם תשאל אנשים מה קורה פה ,רוב האנשים לא יידעו.
הייתי מגיע הביתה ,ואנשים לא מבינים .אתה לא רוצה
לספר לאנשים כי הם לא יבינו ,מדובר בילד בן  19או 20
או  ,21שסוחב על עצמו מטען ,והוא צריך מבנה אישיותי
הרבה יותר חזק ,שבצבא מדכאים אותו ,כדי לעמוד מול זה
ולהגיד  -לא .אז אני לא רוצה שהילדים שלי יעשו את זה,

ואני לא רוצה שהם יגדלו בחברה כזאת .וזה לא משנה  -כן
נישאר בשטחים ,לא נישאר בשטחים  -יש לי את הדעה שלי,
אבל מה שקורה שם עכשיו הופך אותנו לחברה רקובה .אני
חושב שברמה ההיסטורית יהודי לא יכול להיות כובש .כמו
שאני חושב שממשלת ישראל לא יכולה להתכחש לשואה
הארמנית.
למרות שיש פה דיסוננס ,כי אנחנו כן [כובשים].

זה בדיוק זה ,זה הקורבן שמרגיש חזק .זה כמו הילד
שהתעללו בו ועכשיו הוא מכה את ילדיו.
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דרגה :סמ״ר ⋅ יחידה :נח״ל  ⋅ 50תקופה2015 :

הגעתי להפס"ד (הפרת סדר) [והקצין] אומר לי :תירה גומי על
מסית ראשי מה שנקרא ,שזה הבחור עם קלע דוד שהכי עושה
צחוקים וכולם מאחוריו.
יש אחד כזה בהפגנה?

לא ,בדרך כלל יש כמה והגומי מתבזבז עליהם.
ומה שמגדיר אותו כמסית ראשי זה שהוא עם קלע דוד?

כן ,וגם חברתית .חברתית כולם אחריו ,הוא הגבר שעומד קדימה,
הולך.
אתה רואה את זה ממש?

אתה מכיר אותו ,הוא גם יהיה המסית הראשי בהפס"ד הבא.
בקיצור ,אני זוכר איך פעם ראשונה ש[המפקד] אמר לי לירות
גומי ,אז הייתי ממש בלחץ .עכשיו ,זה שזה על בסיס יומי ,גם
אני [שיש לי] איזשהו רקע ערכי ומוסרי אפשר להגיד ,בשלב
מסוים ההפס"דים הופכים למשחק ,של שני הצדדים .כולם
יודעים שמ 15:00עד  19:00יוצאים לשחק ,הם זורקים אבנים
ואנחנו יורים גומי .בשלב מסוים זה היה פשוט כמו לנשום ,זה מה
שעשיתי וזה לא הפריע לי והייתי אדיש לזה ולא אכפת לי שאני
פוגע במישהו עם גומי.
מה הנהלים של שימוש בגומי?

הנהלים של שימוש בגומי זה ברך ומטה ,טווח שלא יורד מ30
מטר לדעתי ,נהלים .במציאות...
מה היה במציאות?

״אחרי הצבא הייתי בכל מיני פורומים
שדיברו על זה והרגשתי שיש הרבה
אנשים שמדברים על הכיבוש בלי להבין.
יש גם מנטליות נפשית של צבא שמקיים
כיבוש ,של חיילים ,שזה לא מנותק
מהמנטליות הנפשית ומקודים שאנשים
לוקחים איתם למדינה אחרי זה ,לעבודה,
לכל מה שהוא החברה הישראלית״
במציאות אני בשלב מסוים עברתי תהליך אנטי אנושי שם .לא
יודע ,אם אבן פגעה לידי והיה בחור שקילל אותי או עצבן אותי,
אז הרשתי לעצמי להרים את הכוונת לאזור הבטן .אם הוא היה
עם הגב אלי אז לגב .אני ידעתי שאני לא הולך לכוון לאזורים
כמו הלב ,כי ידעתי את הסכנה של זה ועוד לא הפכתי למפלצת,
אבל כן  -להעלות קצת את הכוונת .ואף אחד לא מודד לך
טווח ,אם אני עכשיו בטווח של  15מטר מנער ,והוא מאחורי
מכונית ואני מאחורי עץ נגיד ,והוא מעצבן אותי – אז אני אירה
עליו גומי ,אני לא אספור מטרים[ .גם] יש סטיות ,זה קורה ,זה
מתפזר (הקליעים מתפזרים בעת הירי) ,וזה איזשהו תחום אפור
שחיילים מרשים לעצמם להיות בו .גם אני הרשיתי לעצמי להיות
בתחום אפור בהרבה מקומות ,בכיוון של לעלות מעל הברך.

למה שברתי שתיקה?

ירית על מישהו מ 15מטר?

כן.
אתה יורה עם טריג' (טריג'יקון  -כוונת אופטית המשמשת
קלעים)?

כן .אני יורה עם טריג'.
הגומי בא במין חבילות ,טמפון כזה (כינוי לאריזת ניילון המכילה

שלושה קליעי מתכת מצופים גומי הנורים יחד) .היו מקרים
שפירקתם את זה?

אני לא זוכר בוודאות שעשיתי את זה ,אני זוכר שזה היה עניין
שהיו חבר'ה שהיו עושים את זה לפני הפס"ד .אבל אני ממש לא
זוכר בוודאות אם עשיתי את זה או לא.
ידעתם שזה אסור?

כן ,ברור ,ידענו שאסור ,ידענו שזה מגדיל את הכאב ואת הטווח,
וזה היה העניין .היו חבר'ה שהיו עושים את זה והיו חבר'ה
שאמרו :לא ,אל תעשה את זה.
יש לך מושג אם המפקדים ידעו?

להניח שהמפקדים לא יודעים דברים זה נראה לי מופרך .אבל
הרבה מפקדים יודעים ושותקים כי הם בעד .מפקדים שותקים
לגבי דברים שחיילים עושים.
כשאתה אומר מפקדים למה אתה מתכוון ,מ"כים?

מ"כים ,מ"מים ,מג"דים .כשזה מתאים להם ,הם שותקים ושלושת
הקופים.

נראה לי שזה התחיל שנה שעברה ,באיזושהי סערה
תקשורתית סביב שוברים שתיקה .לא כל כך נכנסתי לזה
עד שחבר שלי סיפר לי שהוא הולך לתת עדות .שאלתי
אותו למה ,ואז התחלנו לדבר על שוברים שתיקה .אני
הכרתי את הארגון בחלק מהפעילות ,אבל אף פעם לא
ניסיתי לחשוב על זה .כשהתחלנו לדבר על זה ,אז פשוט
הבנתי שהצבא לא יכול לבקר את עצמו ,ובטח בעולם
הכיבוש ,אז הגבולות ,ועקרונות דמוקרטיים שעליהם
בעצם הדמוקרטיה מושתתת ,יכולים להפוך להיות
אפורים .ובנוסף לזה יש את הכיבוש ,שזה הדבר הכי
אנטי דמוקרטי שקורה .והשיח ,אני אחרי הצבא הייתי
בכל מיני פורומים שדיברו על זה והרגשתי שיש הרבה
אנשים שמדברים על הכיבוש בלי להבין .יש גם מנטליות
נפשית של צבא שמקיים כיבוש ,של חיילים ,שזה לא
מנותק מהמנטליות הנפשית ומקודים שאנשים לוקחים
איתם למדינה אחרי זה ,לעבודה ,לכל מה שהוא החברה
הישראלית שהוא לא הצבא .ויש עם שלם שהוא תחת
כיבוש וחייבים להבין מה קורה .יש הרבה אנשים שלא
יודעים איך זה נראה.
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למה שברתי שתיקה?

מתי זה היה ,במהלך היום?

למה רצית לשתף אותנו בחוויות שלך ,לשבור שתיקה?

ואתה מתעסק בחינוך וזה כאילו יכול לעבור .אני עוד בן אדם

לא ,כמעט-כמעט תמיד בלילה .חברון זו עיר צפופה מאוד
ולפעול שם ביום זה בעייתי.

קודם כל ,אני מרגיש שאף פעם לא שתקתי .כאילו ,זה היה
נראה לי רק דרך להגביר את הווליום אולי .דיברתי על זה תמיד
עם אנשים .אני לא יודע אם עד כמה הייתי מוכן לרדת לפרטים,
לא מחכה שאנשים שלא מכירים מקרוב את החוויה ינחמו
את עצמם בלהגיד שזה משהו מיוחד או שאני פצוע נפשית או
משהו .אני לא הלום קרב ולא היו לי סיוטים בלילה ,אבל אני
תמיד מדבר על זה ,וזה תמיד משהו שאני לא מסתיר מאף אחד
וגם לא מחבר'ה שעומדים להתגייס ,ואני גם אגיד להם שילכו
להתגייס .כי מבחינתי הזבל הזה נמצא על הדשא שלנו וזה לא
פתרון להעביר אותו לדשא של השכן .כשאני מתייחס לזבל אני
מתייחס למצב ,חס וחלילה לא לאנשים .זהו ,אני ראיתי הזדמנות
ממש טובה להוסיף קול ,אני מאמין גדול במטרה של שוברים
שתיקה שהיא  -איך שאני קורא אותה לפחות  -מטרה שיש לה
מין ...היא מדויקת .לבוא ולהראות  -אפילו לא להגיד  -שכיבוש
מוסרי לא אפשרי .אבל במקום לבוא עם האמירה הזאת ,פשוט
לבוא ולהראות :הנה ,אנחנו כולנו החיילים הפשוטים ,כולנו
חווינו את זה ,כולנו עשינו את זה ,כולנו מתמודדים עם זה עד
היום ,חלקנו לוקחים את זה בצורה קשה יותר וחלק פחות ,אבל
זה משהו שאתם שלחתם אותנו לעשות ,אז אם אנחנו ממשיכים
לעשות את זה ,אז בואו ותנו דין וחשבון כי אתם שולחים אותנו
ואתם ממשיכים לשלוח אותנו לשם .אם זה במילואים או אם זה
את האחים הקטנים שלנו .ולא להתעלם ,כי ההתעלמות  -זה
מדהים באיזה מהירות אתה נכנס לאזרחות ואתה נכנס לעבודה

פוליטי שמתעסק וקורא ורואה חדשות ,יכול בקלות שנתיים

״אנחנו כולנו החיילים הפשוטים,
כולנו חווינו את זה ,כולנו עשינו את
זה ,כולנו מתמודדים עם זה עד היום,
חלקנו לוקחים את זה בצורה קשה
יותר וחלק פחות ,אבל זה משהו שאתם
שלחתם אותנו לעשות ,אז אם אנחנו
ממשיכים לעשות את זה ,אז בואו ותנו
דין וחשבון כי אתם שולחים אותנו ואתם
ממשיכים לשלוח אותנו לשם״

המטרה במיפוי היא בעצם לקחת איזשהו איתור ,איזשהו בית,
ולמפות אותו מבפנים  -כמה חדרים ,איזה חדר משקיף על...
כל הנתונים הטכניים של הבית ,שהמטרה הסופית היא לייצר
איזשהי הבנה יותר טובה של איך נראה האזור הפלסטיני של
העיר בתוך הבתים ,במטרה לאחר מכן ,אם יש צורך באלמנות
קש (מארבים מתוך בתים) או דברים כאלה ,אז שיהיה את
האופציה לעשות את זה .אני תמיד תהיתי כאילו כמה החומר
הזה באמת מועבר הלאה וכמה לא .אין לי באמת ידיעה על
מה קורה עם החומר הזה ,ואני יודע שהיינו עושים לא מעט
מיפויים .זה קורה די הרבה.

איך הייתה ההרגשה להיות בבתים האלה במהלך המיפוי?

תחושה מגעילה כי ברור לך שהסיטואציה ,אם באיזשהו מעצר
אתה יכול לשכנע את עצמך שיש ערך מוסף למה שאתה
עושה ,ושרוב היום אתה שומר כמו טמבל אבל עכשיו אתה
באמת עוצר מישהו שפוגע באנשים ,שזה גם לא מקל על
הסיטואציה כשרואים את הילדים כשאתה נכנס לבית ,אבל
במיפויים יש תחושה שאתה לחלוטין מציק לחפים מפשע .אני
בטוח שאפשר למצוא לזה הצדקות מבצעיות מפה עד הודעה
חדשה ,אבל התחושה ,לפחות שלי בשטח  -אני מאמין שכל
חייל טיפה צלול בדעתו בשטח  -שזה מעייף ,זה לא נעים ,וזה
לא משהו שאתה מאחל אותו לאף אחד .אתה גם לא מאחל
לעצמך שיקרה שום ...אבל אני חושב שגם בשארית השירות
שלנו זה משהו שיצא לנו לעשות הרבה מאוד.

לא לדעת מה קורה בחברון ,אין לי מושג .זה לא ...אם חברים
שלי לא היו משרתים שם ,לא הייתי שומע על זה כלום .אז אני
אומר שאם אני כבן אדם שמתעסק בזה ,זה כל כך נסתר מעיניי,
אני יכול רק לנחש כמה נוח לאנשים להדחיק את זה לפינות
לא פינות .אני חושב שעוד משהו שצריך זה גם שאנשים יבינו
את ההשפעות של זה על החברה שאנחנו חיים בה .שאולי
היא קצת יותר קשה ,אנשים צריכים להיות קצת יותר פתוחים
אבל חברה אלימה לא מגיעה משום מקום .עם שכובש עם
אחר  -הוא יהיה אלים .אקט של כיבוש הוא אקט אלים .אני
התחנכתי במשך שלוש שנים  -במשך שנה וחצי ,אני אגיד .שנה
אחת הייתי בפרק משימה  -חינוך שהוא אלים ,שהוא כוחני.
שאני יותר חזק ,אני מחזיק בנשק .ואני החוק במקום מסוים .אני
התגייסתי בגיל מאוחר ,אבל להיות בגיל  20החוק זה קשה ,וזה
בקלות הופך להיות משהו משחית .זהו ,אני חושב שכמה שיותר
אנשים צריכים לדעת את זה .אני חושב שזה לא מועיל המון
לאנשים שחוו את החוויות האלה .אני חושב שזה פוקח עיניים
ומועיל מאוד לאנשים שלא חוו ולא באמת מכירים .וגם לאותם
חבר'ה שחושבים שהם מכירים אבל מסתכלים מהצד ונורא
מרחמים ,אז פעם אחת להבין שאין על מה לרחם ,יש ...יש דרך
להתמודד עם זה .זהו.
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״אני מאוד רואה את ההבדל של לא
משנה ימנים או שמאלנים ,אלא של
מי שהיה שם לעומת מי שלא היה שם
באיך הם רואים את המצב .פשוט מי
שהיה שם מבין שיש גם צד שני לעניין
והם לא רעולי פנים ,הם בני אדם״

עשינו מעצר בג'לזון .זה היה מעצר מאוד גדול .היינו עם
המשטרה .המטרה הייתה לקחת בחור שאם אני לא טועה
הוא היה מוכר בקבוקי תבערה ,מכין בקבוקי תבערה .הגדירו
אותו כמסוכן .ג'לזון זה מחנה פליטים והכול שם סמטאות מאוד
צרות ,ביוב ברחובות .אנחנו הולכים למעצר ברגל ויש פח גדול
ברחוב מלא בזבל ,ופתאום מתוך הפח יוצאים ילד וילדה קטנים.
הילד ,שהיה יותר גדול מאחותו ,לא היה יותר משש .מלוכלכים,
מחפשים בתוך כל מיני שימורים אוכל .אנחנו מגיעים למעצר
והחפ"ק של המ"פ נכנס לתוך הבית .אנחנו נכנסים לבית .כמה
מזרונים ,בית מאוד מאוד עני ,והאימא פותחת לנו את הדלת.
המ"פ דוחף את הדלת איתה ,נכנסים לתוך הבית ,פותחים
חדרים .המ"פ מוצא את הילד ,הוא במיטה .איך שהוא ראה
אותנו הוא קם ,ניסה לצאת מהחלון ,תפסו אותו .בכמה שניות
אזיקונים ,כפת אותו ,פלנלית על העיניים עוד בתוך הבית ,מול
אימא שלו ,ובא לצאת החוצה .אימא שלו ,באינסטינקט הכי ברור
בעולם ,קפצה על המ"פ וניסתה לשרוט אותו .אנחנו תפסנו
אותה מהבית שחי ,הזזנו אותה בכוח אחורה .הוא (העצור) היה
בחור צעיר ,בן עשרים ו .-אנחנו מוציאים אותו החוצה ,כל האחים
מתעוררים ,כל הבלוק מתעורר ,אנשים מסתכלים מהחלונות.
אבא שלו לא בבית .כשיוצאים החוצה המ"פ אומר לי לשמור
עליו ,שהם נכנסים עוד פעם לבית לקחת את המחשב שלו,
לקחת כל מיני ראיות ,לעשות חיפוש בחדר .בזמן שאנחנו בחוץ
אימא שלו עומדת בכניסה לבית ,מרביצה לעצמה ככה ,בוכה,
בוכה ,בוכה ,ואז היא רצה אליי ,יורדת על הרצפה ,מחבקת לי

למה שברתי שתיקה?

את הרגל וממלמלת בעברית-ערבית "בבקשה ,בבקשה" ,כל מיני
מילים .לא יודע מה היא אמרה שם בערבית .התחננה .הילד שלה
מכוסה עיניים ,עומד ,אני מחזיק אותו[ ,הוא] שומע אותה .ולא
עשיתי כלום .עמדתי ככה ולא התייחסתי .קפאתי לגמרי .אתה
מגיע לשם ואתה אומר "אני הולך לעצור את הרעים" .פתאום
אתה רואה עיניים של אימא שזה אימא שלך ,אימא של חבר שלך,
אימא של סבתא שלך – בוכה .היא לא בן אדם רע .יכול להיות
שהיא לא אוהבת אותי ,אבל מאותו רגע הבנתי למה היא לא
אוהבת אותי .אתה לא תראה אישה ערבייה על הרצפה מחבקת
רגל של גבר .זה היה מאוד ברוטלי .היא לא נתנה לי לזוז .אני
הסתכלתי עליה וחיילים שלי לקחו אותו הצדה ועשיתי ככה עם
הרגל .לא אמרתי שום דבר.

באיזה תחושה אתה משתחרר?

ההרגשה העיקרית שיצאתי משם זה הרבה הרגשה של
הבנה .באיזשהו מקום אני מבין אותם .אני אומר לעצמי גם
אני הייתי...
את הפלסטינים?

כן .גם אני הייתי יוצא לזרוק אבנים אם היו באים לקחת את
אח שלי הגדול באמצע הלילה ,חד משמעית ,לא משנה מה
הוא עשה .כי זה אח שלי .וכשאתה מחפש עם אחותך הקט־
נה אוכל באמצע הלילה בפח זבל ,לאן יש לך להגיע בחיים?
אם יש לך פגרים של חתולים וביוב זורם מחוץ לבית? אז
ברור שבגיל  15תצא ותזרוק אבנים כי שם אתה פורק את...
מחנכים אותך שהם אשמים .אז הרבה הבנה לצד השני
פתאום ,מה שלא היה לי בכלל לפני .ואני גם מאוד רואה
את ההבדל של לא משנה ימנים או שמאלנים[ ,אלא] של
מי שהיה שם לעומת מי שלא היה שם באיך הם רואים את
המצב .פשוט מי שהיה שם מבין שיש גם צד שני לעניין והם
לא רעולי פנים ,הם בני אדם .כשאתה עוצר תנועה ,אתה
עושה צ'ק פוסט (מחסום פתע) בערב ,עושה מחסום ואתה
רואה משפחות שבאים לחזור הביתה ,ובגלל שמישהו מה־
כפר שלהם לפני כמה ימים זרק בקבוקי תבערה ,הם עכשיו
סובלים מזה .זה לא אומר שהם עשו את זה ,לא אומר שהם
מתכוונים לעשות את זה ,אבל הם עכשיו סובלים מזה.
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15
דרגה :סמ״ר ⋅ יחידה :הנדסה ⋅ תקופה2002 :
אני זוכר שהקפיצו אותנו בארוחת שישי .עברה רבע שעה מאז
שהניחו "מתנה" על הכביש ,לא יודע מה ,לרוב אגב באמת הם היו
משאירים מתנות – לא מטענים – סתם דברים כדי לראות איך
נגיב .פעם אחת קלטו אותם .שישי בלילה ,אתה הולך בחצרות
לא מוגן ,אם היה שם מישהו עם רובה הוא היה תופר אותנו
מזמן .אתה מתחיל להיכנס לבתים סתם ואין לך מה לדבר.
חיפשתם את הבחור?

כן.
ידעתם איך הוא נראה?

לא.
אז מה חיפשתם?

לא יודע .אני זוכר שאז ההדחקה שלי הייתה שזה מסע
אנתרופולוגי ,נראה את הבתים מבפנים .זה היה שישי בלילה ,גם
חופש אצלם ,כל המשפחות בבתים .כולם רואים טלוויזיה עם
הלוויין שלהם .אתה בא להם באמצע החיים ,משום מקום ,נכנס
אליהם הביתה ורואה את חדר השינה.
לא היה אכפת לך שזו חדירה לפרטיות?

יותר אכפת לי לצאת לשבת .לעשות את העבודה שלי ולחזל"ש
(חזרה לשגרה) .אנשים אצלנו התחרפנו מזה .למשל ,היה אצלנו
[חייל] מורעל שתמיד שהיה קורה משהו  -הוא היה בבית .אז
פעם אחת בהפגנת נוכחות הוא נכנס למכולת  -לא יודע מה היה
הסיפור אבל הוא התחרפן  -הוא הפך מדף וירק לזקן של החנות
בפנים .זה היה שבוע או שבועיים לפני חופשת השחרור .הוא כל
כך התעצבן.
איך הזקן הגיב?

הוא שתק .זה היה רגע מקפיא ואני זוכר שאתה עומד שם ,וחצי
דקה אתה לא יודע מה לעשות .אתה יודע שהאדם לא קשור,
אתה נמצא בתוך החנות שלו ופשוט בן אדם התחרפן מהלחץ,
פחד שלפני שחרור או מה שזה לא יהיה .הוא גם לא דיבר
לעניין ,אלא צרח ,הפך את המדף ,ירק [לזקן] בפנים .ואני זוכר
שאחרי זה הלכתי למ"פ וסיפרתי לו ,ואמרתי לו שהבן אדם לא
צריך לעלות על גל"בים (ג'יפ לסיור בטחוני) ,צריך להאריך לו את

למה שברתי שתיקה?

החופש .והבן אדם הזה ,אחרי הפליפ הזה (ההתחרפנות) ,עשה
עוד שבועיים ,עד הסוף ,גל"בים.
המ"פ לא הקשיב.

לא.
מה המ"פ אמר?

"אני אדבר איתו".
ידוע לך על עוד פליפות?

לא ,הוא היה חייל טוב ,זה הקטע .זה היה הקטע שהבנתי
שאחרי הצבא זה יבוא לי  -כל מה שאתה אוכל בשטחים.
מתי הבנת את זה?

בקטע הזה שהוא ירק .אז הבנתי שזה מכרסם בנשמה ושאלה
דברים שלא צריכים לקרות ,שזה לא צריך להיות ילד בן 18
במחסום .ועצם זה שלא עשו לו כלום ...אם זה היה מקרה שהוא
עשה במחסום ואנשים היו רואים – היו מענישים אותו .זה פשוט
היה מקרה שיכלו לסגור את זה יפה לבן אדם ששירת יפה והיה
שבועיים לפני שחרור .באותה מידה היו יכולים לבחור שלא .והוא
היה יכול ללכת לכלא וזה היה מוצדק והייתי מעיד נגדו.
אז מה קרה לו אתה חושב?

אתה בסיטואציה לא שפויה ,ומתישהו זה יגיע אליך .כמו אנשים
שחוטפים פליפה בהודו .זה לא הסמים ,זה הלבד עם המחשבות
שלך .מצאתי את עצמי אחרי הצבא יושב וחושב .גם תוך כדי
הצבא אתה חושב ,אבל אתה לא יכול לחשוב על זה צלול .ואתה
מבין שאלה דברים שיושבים ,ומה שאנחנו עושים פה למשל  -זה
לפרק ,זה קצת מוציא .הרי השיגעון הזה שקורה מסביב ...למה
אני אומר שהכול לא ברור ולא יציב? כי הכול סיטואציה מטורפת
וזה חודר אליך לאט-לאט .זה מחרפן אותך.
כמה זמן ייקח לי להתחרפן במחסום?

תלוי .יש לך חברה?
כן.

היא בוכה לך בטלפון?
היא תבכה.

וחם באותו יום או קר באותו יום? מזג אוויר לא נוח? יש יותר
סיכוי שתתחרפן.
כמה זמן לוקח לבן אדם להתחרפן? חודשים ,שנה?

תלוי .יש טווח .צעירים עושים ש"ג והפז"מניקים עושים עמדות
טובות ,והטווח ביניים עושה מחסומים .אם אתה בטווח ביניים
שעושה מחסומים קבוע – אתה מתחרפן .אני מכיר כאלה
שביקשו לעבור ממחסומים לש"ג .אתה מתחרפן .נגיד  -במשך
שבוע אתה חושב ,מנתח את החיים שלך ,כותב מכתבים .תוך
שבוע מיצית את מה שיש לך בפנים כדי לבדר את עצמך במצבי
שעמום .שבוע אחרי אתה עושה את העבודה בבאסה ,ושבוע
שלישי אתה תתחרפן ,וזה במצב נורמאלי .אפילו [אם] האוכל
טוב ,שזה גם חשוב ,אם אתה חרמן ,עייף ,רעב וקר לך – תתחרפן
הרבה יותר מהר .ואם המעמד שלך בפלוגה גם לא משהו – בכלל
תחגוג על מחסום .אתה חוטף מכאן [אז] אתה תוציא את זה כאן.
למשל אם רס"פ תיזז אותנו בגלל שאנחנו צעירים – מוציאים את
זה .בתור צעיר מחסום אתה מוציא את זה.

מה אתה לוקח איתך מהצבא?

המון ,סלידה מלחם טרי למשל ...לא יודע .הרבה רע וגם
טוב.
מתי התחלת לעכל את הדברים?

גם קצת תוך כדי הצבא.
בסוף?

כן.
ביריקה? זו היתה נקודת המפנה?

לא .גם קצת לפני כי באנו לקו שטחים וכביכול...
כשנגמרו התירוצים ,מתי אתה מבין את זה?

זה עניין מורכב .רוב החברים שלי היו ג'ובניקים ,וכשאתה
בא הביתה ואתה מספר את הסיפורים ,אתה מתחיל להבין.
אתה יושב עם חברים על בירה ואתה מספר להם ,ותוך כדי
זה נשמע לא הגיוני .זה משהו שאתה יודע שהוא לא בסדר,
אבל אתה מטאטא אותו עד לשנייה שבה אתה ברשות
עצמך ,ואני חושב שבהרבה מהמקרים ,לפחות במקרה שלי,
זה היה בחו"ל .לשבת ולחשוב על זה .אני זוכר שטיילתי
בארה"ב והתגלגלתי לעבודה של ישראלים וגרתי בדירה עם
ישראלים והתחלנו להתווכח על פוליטיקה – אחד שלא
עשה צבא ,שני ג'ובניק בחיל האוויר ,וחשבתי "פאק ,אין לכם
טיפת מושג" .לבן אדם שלא היה שם זה נשמע שני מחנות,
צבאות גדולים שנלחמים אחד בשני .אבל כשאתה רואה
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״אני זוכר שכל פעם אמרו לי ״מה אתה
לוקח מהצבא ומה הוא עשה לך?״ אז
אמרתי שאחרי כל מה שראיתי ,אני
חושב שזה נתן לי את הציווי להיות בן
אדם יותר טוב״

את הפרקטיקה אתה רואה שאין שחור ולבן ,יש אפור .אני זוכר
שהתחרפנתי ,נגמרו לי הסיגריות ,נובמבר במינסוטה ,מינוס ,20
רבע שעה הליכה לקנות סיגריות ברוח מטורפת .חשבתי על
כל החרא הזה ומתחיל לרדת לי האסימון ,ואני מרגיש את הרע
הזה בפנים ,ואני מגיע לסופר וכולי קפוא ,האוזניים כחולות והאף
כחול ,ואני קונה את הסיגריות ,ובתור מישהו רואה אותי ואומר לי
שהוא יקפיץ אותי הביתה ,אמריקאי טוב לב .הייתה לו קדילאק
כחולה ,חלום חיי לנסוע בה .התחלתי לדבר איתו וראיתי שהוא
לא אמריקאי טיפוסי ,כי אמריקאי טיפוסי לא יוצא מגבולות
היבשת .הסתבר שהוא היה בוויטנאם במשך הרבה שנים ,היה
לו תפקיד בצבא .וסיפרתי לו שבדיוק הגעתי מהשיחה הזאת על
ישראל ,והוא אמר לי "רק כשאתה יוצא משם ,אתה מבין כמה זה
היה מעוות וכמה רע זה עשה לך .תמיד תזכור שבזכות זה אתה
יכול להיות בן אדם יותר טוב" .אלה בדיוק המילים שהייתי צריך
לשמוע באותו רגע .אני זוכר שכל פעם אמרו לי "מה אתה לוקח
מהצבא ומה הוא עשה לך?" אז אמרתי שאחרי כל מה שראיתי,
אני חושב שזה נתן לי את הציווי להיות בן אדם יותר טוב.
אתה מחזיק היום נשק?

לא .עבדתי שנה עד שעשיתי שירות מילואים שגם העלה לי
הכול וזה היה גם ליל הסדר ,שירות מילואים במאגר חובשים,
בלי חבר'ה קבועים במוצב.
זה אחרי שנה?

כן .אתה עושה שמירות בתוך המוצב ומכיוון שאתה מסופח,
אתה מקבל משמרות מחורבנות ואתה מתחיל לטחון שש-שש
(שש שעות משמרת ,שש שעות מנוחה או פעילות אחרת) ,ועם
המגדל והזיכרונות זה חזר .זו הייתה נקודת השבירה.

רק מהזיכרונות?

מההשלכה של זה .זיכרונות רעים אפשר לקחת לכל כיוון ,אבל-
ואז החלטתי שאני יוצא מהמשחק הזה ,ואני בא מבית של 4
לוחמים ויש ויכוחים " -תלך בשביל להיות המוסרי שם"  -אבל
אני חושב שאי אפשר להיות מוסרי בשחיקה ובתנאים האלה.
או שזה נשגב ממני .אבל גם אז[ ,אחרי] המילואים האלה ,חזרתי
לשגרה ,ותוך יומיים אתה חוזר לעבוד ואף אחד לא שואל איך
היה במילואים .רק בארצות הברית הפצע הזה נפתח .המילואים
הציפו את הכול ,הנחתי את זה בצד ואמרתי :יום אחד אני
אתמודד עם זה .אחרי השיחה עם האדם הזה ,האמריקאי הזה
מוויטנאם ,אז הבנתי שצריך לדבר על זה ולהזכיר את זה .עד
היום אתה נכנס לוויכוחים פוליטיים ואתה סתם שומע על מקרים,
וואללה  -אני חושב שמי שהיה שם ,יש לו את התפקיד הזה
לספר ,לדבר ,להעיר את זה.
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