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שוברים שתיקה

פתח דבר
ביוני  2004הציגו למעלה משישים חיילים משוחררים תערוכת תמונות ועדויות משירותם
הצבאי בחברון .התערוכה הובילה להקמת ארגון “שוברים שתיקה” ,המתאר את הכיבוש
הישראלי במילותיהם של החיילים האמונים על הוצאתו אל הפועל .עד היום הוציא הארגון
לאור שישה פרסומים שונים“ :עדויות חיילים מחברון “ ;”2004 -קובץ עדויות מס’  ,”1העוסק
במקרי התעללות ,אלימות וביזה בשטחים; “קובץ עדויות מס’  ”2הכולל עדויות בנושא
הוראות פתיחה באש בשטחים; “עדויות חיילים מחברון “ ;”2005-2007חיילים מספרים
על מבצע “עופרת יצוקה  -עזה  ;”2009וחוברת העדויות “שוברות שתיקה  -חיילות מעידות
על שירותן בשטחים”.
מאז הקמתו עוסק ארגון “שוברים שתיקה” בחשיפת המציאות היומיומית בשטחים.
הארגון מראיין חיילים וחיילות ששירתו בכוחות הביטחון מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה,
בספטמבר  ,2000ומפרסם את עדויותיהם בחוברות ,באתר האינטרנט ובעיתונות .בפעילותו
השוטפת מקיים הארגון מפגשים עם הקהל הרחב ,הרצאות ,חוגי בית וסיורים בשטחים
הכבושים ,במטרה לעודד שיח ציבורי אודות הנעשה בשטחים.
הספר שלפניכם מכיל יותר מ 180-עדויות של  101עדים ועדות שרואיינו על-ידי פעילי
“שוברים שתיקה” .העדויות מתארות את שיטות הפעולה של ישראל בשטחים ואת
ההשלכות של פעולות אלו .העדים והעדות מייצגים את כל שכבות האוכלוסייה הישראלית
וכמעט את כל יחידות צה”ל העוסקות במשימות המגוונות בשטחים הכבושים .בין העדים
גם מפקדים וקצינים.
כל העדויות שמוציא הארגון לאור נגבו על ידי חיילים לשעבר ואומתו לפני פרסומן .כך
גם העדויות המופיעות בספר זה .יש להדגיש שמלבד מקומות בהם מצוין אחרת בגוף
הטקסט ,כל העדויות המתפרסמות כאן הן עדויות ראייה .העדויות מתפרסמות בלשון
הדיבור של העדים ,שלא שונתה למעט השמטת פרטים מזהים והבהרת מושגים צבאיים.
כמו בפרסומים אחרים של הארגון ,גם כאן העדויות מתפרסמות בעילום שם .ללא הסתרת
זהותם של הדוברים לא ניתן היה לפרסם את המידע.


כיבוש השטחים

ספר זה שונה בהיקפו ובתכניו מקבצי עדויות קודמים שארגון “שוברים שתיקה” הוציא
לאור .אם בעבר פרסומי “שוברים שתיקה” פתחו צוהר להיבטים מצומצמים של אופני
הפעלת הכוחות בשטחים ,ספר זה מתאר את עיקרי שיטות הפעולה של צה”ל ,ואת
מדיניותן של רשויות השלטון הישראליות בשטחים בעשור האחרון .אמנם החיילים
מתארים את חוויותיהם האישיות ,אך מתוך מכלול העדויות המתפרסמות בספר נחשפים
עיקרי מדיניותה של ישראל בשטחים .לעומת העמדה הישראלית הרשמית ,המתארת את
פעילות צה”ל בשטחים כפעילות הגנתית שתכליתה הבלעדית מניעת פגיעה באזרחים
ישראלים ,עדויות החיילים מתארות מדיניות התקפית הכוללת סיפוח שטחים ,הטלת
אימה והידוק השליטה באוכלוסייה אזרחית.
מדיניות ישראל בשטחים מתוארת בדיון הציבורי בישראל באמצעות מספר מונחים
רווחים .כל פרק בספר נדרש למונח אחד ומעמת אותו עם תיאוריהם של חיילי צה”ל.
למרות היקפו ,ספר זה אינו מתאר את כל אמצעי השליטה של מדינת ישראל בשטחים
ומוגבל למידע העולה מעדויות החיילים .הספר לא עוסק במגוון פעולות מודיעיניות
הקשורות בעבודת השב”כ ויחידות מודיעין אחרות בשטחים ,ואין בו ביטוי לאופן פעולתם
והתנהלותם של בתי הדין הצבאיים ,המהווים מרכיב חשוב במבנה השלטון הצבאי
בשטחים .לכן אין לראות בספר ניסיון לעמוד על כל מרכיבי הכיבוש; מטרתו היא להאיר את
שיטות הפעולה העיקריות של הכוחות האמונים על שמירת הסדר בשטחים ועל ההגנה
על אזרחי ישראל.
ארגון “שוברים שתיקה” רואה בפרסום מידע אודות המתרחש בשטחים חובה מוסרית ותנאי
הכרחי לקיום חברה צודקת בישראל .מאז הפרסום הראשון בשנת  ,2004רבים בישראל
ומחוץ לה בחרו להתעלם ולהתכחש לעדויות החיילים שהארגון מוציא לאור .אל מול כמות
העדויות ,שפע הפרטים הנמסרים בהן ואמינותם של הדברים ,שאומתו ונבדקו שוב ושוב,
רק מי שהאמת אינה מעניינם יפטרו את הדברים בביטול יד .התעלמות מתיאור הכיבוש
הישראלי כפי שהוא מובא כאן ,בהיר וחד-משמעי ,כמוה כוויתור על זכותם של יחידים
ועמים כאחד  -הזכות לדעת את האמת אודות מעשיהם ומעשי אלו הפועלים בשמם.
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מבוא
ספר זה“ ,כיבוש השטחים  -עדויות חיילים  ,”2000-2010יוצא לאור לציון עשור לפרוץ
האינתיפאדה השנייה .באמצעות עדויותיהם של מאות חיילים וחיילות שאנשי “שוברים
שתיקה” ראיינו במשך השנים ,הספר חושף את שיטות הפעולה של כוחות הביטחון
בגדה המערבית וברצועת עזה ואת השפעתן על האנשים החיים בשטחים  -הפלסטינים,
המתנחלים והחיילים עצמם .אלו שהוציאו אל הפועל את המשימה הישראלית בשטחים
 חיילי צה”ל  -מספרים כאן ,בפירוט חסר תקדים ,את עקרונות המדיניות הישראליתבשטחים ואת תוצאותיה .מתיאורי החיילים מתברר בהדרגה גם היגיון הפעולה הישראלי
בכללותו .כל אלו אינם משאירים מקום לספק :אמנם מערכת הביטחון הישראלית התמודדה
בעשור האחרון עם איומים ממשיים ,ובכלל זה מתקפות טרור רצחניות על אזרחים
ישראלים ,אולם פעולות ישראל אינן הגנתיות בלבד  -הן מובילות באופן שיטתי לריסוק
החברה הפלסטינית וסיכול כל אפשרות לעצמאות פלסטינית .המחשבה הרווחת בחברה
הישראלית לפיה השליטה בשטחים נועדה אך ורק להגן על ביטחונם של אזרחי ישראל
אינה מתיישבת עם המידע שמוסרים מאות חיילי וחיילות צה”ל.
מערכת הביטחון וגופי השלטון הישראלים מתייחסים בתקשורת ,כמו גם בדיונים פנימיים
ובתדריכים לחיילים ,לארבעה מרכיבים עיקריים ועקביים של המדיניות הישראלית
בשטחים“ :סיכול טרור” או “סיכול פח”ע” (פעילות חבלנית עוינת); “הפרדה” או “היפרדות”
ישראלית מהאוכלוסייה הפלסטינית; שמירה על “מרקם החיים” הפלסטיני או “מידתיות”;
ו”אכיפת חוק וסדר” בשטחים .אלו המונחים שמערכת הביטחון הישראלית מצמידה
למרכיבים השונים של המדיניות הישראלית בשטחים ,אלא שמונחים אלו מציעים
תיאור חלקי ולעתים אף מסולף של המדיניות הישראלית ושל תוצאותיה .כך הופכים
המונחים לעיל ,התיאוריים לכאורה ,לשמות צופן  -כל מונח מצביע על אופן פעולה
ישראלי מבלי לתארו כלל ועיקר .מטרתו של ספר זה היא לתאר את המדיניות הישראלית
בשטחים ,מדיניות שמוסדותיה של מדינת ישראל מעדיפים להצפין .לכן החיילים והחיילות
שעדויותיהם מופיעות בספר הם מקור מידע מהימן במיוחד :לא רק שהיו עדים למדיניות
הישראלית ,הם הופקדו על הוצאתה אל הפועל ובמובלע גם על הצפנתה.
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הספר נחלק לארבעה פרקים ,על-פי ארבעת שמות-הצופן הישראליים .בפרק הראשון
מופיעות עדויות שעוסקות בפעולות ופעילויות שנופלות תחת שם-הצופן “סיכול”.
מהעדויות בפרק זה עולה שכמעט כל הפעלה של כוח צבאי בשטחים נחשבת פעולת
“סיכול” .מאחורי הפירוש המתירני כל כך של המונח “סיכול” עומדת בין היתר המחשבה
שהרתעת האוכלוסייה הפלסטינית באמצעות הטלת אימה מפחיתה את הסיכוי שפלסטינים
יתנגדו לכוחות הישראלים ולכן מסכלת פעילות חבלנית עוינת .כל פלסטיני ופלסטינית הם
חשודים ומהווים איום על כוחות הביטחון ואזרחי ישראל ,ולכן יש להרתיעם .מכאן שלא רק
עצירת מבצעי פיגועים; גם התעמרות בעוברי-אורח במחסומים ,החרמת רכוש ,הענשה
קולקטיבית ,שינוי וחסימת דרכי גישה (באמצעות מחסומי פתע ,למשל) ואף שינוי שרירותי
של כללים (לעיתים לפי החלטת המפקד במחסום)  -כולם ניתנים להצדקה כפעולות סיכול.
אם המונח “סיכול” חל על כמעט כל פעולה צבאית ,ההבדל בין פעולות התקפיות לפעולות
הגנתיות הולך ונעלם .במילים אחרות ,כמעט כל פעולה צבאית אפשרית נגד האוכלוסייה
הפלסטינית נתפסת כפעולה הגנתית מוצדקת.
בפרק השני מופיעות עדויות חיילים אודות מדיניות ה”הפרדה” .לכאורה ,עקרון ההפרדה
גורס שהדרך הטובה ביותר להגן על אזרחים ישראלים ,בישראל ובשטחים ,היא ליצור חיץ
בינם לבין האוכלוסייה הפלסטינית .אלא שמהעדויות בפרק זה עולה שמדיניות ההפרדה
הישראלית כוללת לא רק הפרדה בין קהילות ישראליות לקהילות פלסטיניות ,אלא גם
הפרדה בין ובתוך הקהילות הפלסטיניות .הפרדה זו משמשת לשליטה ישראלית באוכלוסייה
הפלסטינית :מצד אחד היא מנתבת את תנועת הפלסטינים אל מנגנוני הבקרה הישראלים,
ומצד שני היא קובעת גבולות חדשים בשטח .גם האישורים וההיתרים הרבים הנדרשים
לתנועת פלסטינים בגדה משמשים להגבלת חופש התנועה ולהפרדת הקהילות הפלסטיניות
זו מזו .המבוכים הביורוקרטיים ,השרירותיים והבלתי-נגמרים ,ממשיים ויעילים לא פחות
מהמכשולים הפיזיים .כך מתגלה מדיניות ההפרדה הישראלית כמדיניות “הפרד ומשול”.
בנוסף ,חיילי צה”ל מספרים בפרק זה על הפרדה בין פלסטינים לאדמתם .ההתנחלויות
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הישראליות וסביבתן הן אמצעי הפרדה  -על הפלסטינים נאסר להיכנס לשטחים אלו,
הכוללים לעתים את אדמותיהם החקלאיות .גם מכשול ההפרדה משמש במקטעים רבים
למטרה משולשת :הפרדת פלסטינים מישראלים ,הפרדת פלסטינים מפלסטינים והפרדת
פלסטינים מאדמתם .מיקומו של מכשול ההפרדה אינו נקבע רק על-פי שיקולים הגנתיים
הנוגעים לזהות האוכלוסייה כי אם גם על-פי שיקולים התקפיים הנוגעים לשטחים שישראל
מעוניינת לספח .מחסומים ,כבישים הסגורים לתנועת פלסטינים ,איסורים על מעבר
פלסטינים מאזור לאזור בגדה המערבית ואמצעים נוספים דוחקים את רגלי הפלסטינים
ומאפשרים את הרחבת הריבונות הישראלית .קריאת העדויות בפרק זה מובילה למסקנה
חד-משמעית :בניגוד למשתמע משם-הצופן שמוסדות המדינה אימצו ,מדיניות ה”הפרדה”
הישראלית איננה מדיניות התנתקות משטחים כי אם מדיניות המובילה גם לשליטה ,נישול
וסיפוח שטחים.
בפרק השלישי מופיעות עדויות המתארות את חיי הפלסטינים תחת הכיבוש הישראלי.
דובריה הרשמיים של מדינת ישראל מדגישים שישראל אינה מונעת מהפלסטינים את צורכי
החיים הבסיסיים ,אינה מביאה למשבר הומניטרי ואף מאפשרת “מרקם חיים” פלסטיני
בשטחים .טענות מסוג זה ,וטענות בדבר שגשוג כלכלי בגדה המערבית ,אמורות להוביל
למסקנה שחיים תחת כיבוש זר יכולים להיות נסבלים ויותר מכך  -אין מניעה שחיים תחת
כיבוש יהיו חיים טובים .על בסיס טענות אלו גורסים סנגורי המדיניות הישראלית שכיבוש
השטחים הוא אמצעי הגנה מוצדק :הוא פוגע באופן סביר  -באופן “מידתי”  -באוכלוסייה
הכבושה .אלא שהעובדה שישראל יכולה ,כאשר היא מוצאת לנכון ,למנוע משבר הומניטרי
ברצועת עזה ,למשל ,מצביעה על כך שישראל יכולה גם להביא למשבר הומניטרי .הטענה
שישראל מאפשרת את מרקם החיים הפלסטיני חושפת את השליטה המוחלטת של
ישראל על האוכלוסייה הפלסטינית .העדויות בפרק זה מתארות את האופנים הרבים בהם
חיי הפלסטינים תלויים בשלטונות הישראלים.
השלטונות הישראלים מכריעים מדי יום מי יעבור במחסומים ובמעברי הגדר ,אלו סחורות
יעברו מעיר לעיר ,אלו עסקים ייפתחו ,מי רשאים לשלוח את ילדיהם לבתי הספר ,מי יצליחו
לעשות דרכם אל האוניברסיטאות ומי יזכו לטיפול רפואי נאות .ישראל מחרימה רכוש של
אלפי פלסטינים מדי יום .פעמים הדבר נעשה משיקולים הנוגעים לביטחון אזרחי ישראל,
פעמים אחרות הדבר נעשה משיקולים הנוגעים לסיפוח שטחים .במספר בלתי-מבוטל
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של מקרים שרירות לב עומדת מאחורי ההחלטה להחרים מאדם את קניינו .בתים ,שטחים
חקלאיים ,כלי רכב ,מכשירי חשמל ,חיות משק  -כולם עלולים להילקח לפי החלטת מפקד
גזרה או שיקול דעתו של חייל בשטח .לעתים כוחות צה”ל “מחרימים” בני-אדם למטרות
אימון ,למשל כאשר כוחות מתרגלים מעצר ולשם כך פורצים לבית באישון לילה ועוצרים
את אחד הדיירים רק כדי לשחררו מאוחר יותר.
הפרק הרביעי והאחרון בספר מביא עדויות המתארות את המשטר הכפול השורר
בשטחים .בעוד שעיקר השליטה בתושבים הפלסטינים נעשה באמצעות צווים צבאיים,
עיקר השליטה באזרחי ישראל הדרים בשטחים  -במתנחלים  -נעשה באמצעות החוק
האזרחי .המתנחלים ,כאזרחי ישראל ,נתונים באופן רשמי למרות המשטרה ,שתפקידה,
כבשאר שטחי ישראל ,לאכוף על האזרחים את חוקי המדינה .הפלסטינים ,מצד שני ,נתונים
לפקודות וצווים צבאיים המשתנים תדיר .ציות הפלסטינים לכוחות הביטחון הישראלים
אינו ציות לשלטון חוק המייצג אותם ואת עניינם ,אלא ציות לאיומים התלוי בעליונות
הצבאית המוחלטת של ישראל.
מהעדויות בפרק זה עולה גם שמתנחלים לוקחים חלק פעיל בהשלטת המשטר הצבאי
על הפלסטינים :מתנחלים משמשים בתפקידים ציבוריים ומהווים שותפים קבועים
לדיונים והחלטות פנים-צבאיים בנוגע לחיי הפלסטינים באזור מגוריהם .רבש”צים  -מתנחלים
העובדים במשרד הביטחון כרכזי ביטחון בהתנחלויות  -קובעים את סדר היום ואת גבולות
היישוב ,ואף שותפים בתדרוך ובהנחיית החיילים המופקדים על הביטחון באזור מגוריהם.
מעמדם של המתנחלים בעיני מערכת הביטחון מביא לידי כך שפעולות אלימות כלפי
פלסטינים אינן מטופלות כהפרות חוק .מערכת הביטחון לא רואה במתנחלים אזרחים
עליהם יש לאכוף את החוק ,אלא גורם כוח בעל עניין משותף .גם כששאיפות המתנחלים
לא עולות בקנה אחד עם אלו של כוחות הביטחון ,בסופו של חשבון המתנחלים וכוחות
הביטחון רואים זה בזה שותפים למאבק .לכן אלימות מתנחלים כלפי פלסטינים היא רק
אופן נוסף בו ישראל שולטת באוכלוסייה הפלסטינית בשטחים .כשניגוד עניינים מתגלה,
כוחות הביטחון והמתנחלים מגיעים לפשרה .כך כוחות הביטחון משרתים את שאיפות
המתנחלים ,גם אם רק באופן חלקי.
העדויות המובאות בפרק הרביעי והאחרון בספר מתארות את שתי צורות המשטר
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השוררות בשטחים ,את השפעתן זו על זו ואת השפעתן על המתנחלים והפלסטינים,
הנתונים למרותן .מהעדויות עולה שאוזלת ידה של משטרת ישראל אינה הסיבה העיקרית
לכישלון אכיפת החוק בשטחים .החוק בשטחים אינו נאכף משום שכוחות הביטחון אינם
מטפלים במתנחלים כאזרחים מהשורה אלא כשותפים לשלטון על הפלסטינים .לכן כוחות
הביטחון בשטחים משרתים גם את שאיפותיהם הפוליטיות של המתנחלים  -סיפוח חלקים
מהשטחים הכבושים אל מדינת ישראל.
עדויות החיילים המובאות בספר זה מתארות את שיטות הפעולה והמדיניות הישראלית
בשטחים בשנים “ .2010-2000סיכול”“ ,הפרדה”“ ,מרקם חיים” ו”אכיפת חוק” הם מונחים
שהשלטונות הישראלים הצמידו למרכיבים השונים של המדיניות הישראלית בשטחים.
אלא שבמקום לתאר את המדיניות הישראלית מונחים אלו מצפינים אותה ,מלבישים
אותה בתארי מגננה שהקשר בינם לבין המדיניות שעליה הם מצביעים הוא רופף ,לכל
היותר .לפי תיאוריהם של חיילי צה”ל ,המובאים כאן ,השליטה הישראלית בשטחים אינה
משרתת את ביטחון אזרחי ישראל בלבד .מהעדויות עולה שבפעולותיה בשטחים ישראל
אינה שומרת על סטטוס קוו מדיני אלא פועלת לשנותו .בעוד שישראל מנשלת עוד ועוד
שטחים ,עליונותה הצבאית משמשת גם לשליטה בכל רבדי החיים הפלסטיניים .בניגוד
לרושם שדובריה הרשמיים של ישראל משתדלים ליצור ,לפיו ישראל נסוגה מהשטחים
הפלסטינים אט-אט ובמידת הזהירות הביטחונית הראויה ,החיילים מתארים ניסיון בלתי
נלאה להדק את אחיזתה של ישראל בשטחים וכן באוכלוסייה הפלסטינית.
לכן אנו מתעקשים להחליף את שמות-הצופן ,המעקרים את הדיון הציבורי בישראל,
בתיאור מהימן של מדיניותה של ישראל בגדה המערבית וברצועת עזה .לכן אנו קוראים
לישראלים להכיר בעובדות ברורות ונגישות לכל; להישיר מבט אל מעשיהם ופועלם ולהכריע
אם אלו עולים בקנה אחד עם ערכיהם.
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הטלת אימה על האוכלוסייה הפלסטינית “ -סיכול”
מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה ,בספטמבר  ,2000נהרגו למעלה מ 1,000-ישראלים
ולמעלה מ 6,000-פלסטינים .ההסלמה הניכרת באלימות בין פלסטינים לישראלים בשטחים
ובתוך ישראל הובילה את מערכת הביטחון הישראלית לפתח שיטות פעולה חדשות
ותוקפניות יותר ,שנועדו לדכא את ההתנגדות הפלסטינית ולסכל אלפי ניסיונות לפגיעה
באזרחים וחיילים ישראלים משני צידי הקו הירוק.
פרק זה עוסק בפעילות הצבאית היזומה וההתקפית של צה”ל בשטחים במהלך העשור
האחרון .בעוד שכוחות הביטחון הישראלים טוענים שהם “מסכלים טרור” ,מעדויות
החיילים המקובצות כאן עולה כי המשמעות שכוחות הביטחון מייחסים למונח “סיכול”
רחבה מאוד  -רחבה עד כדי כך שהמונח “סיכול” הפך לשם-צופן המתייחס לכלל הפעולות
ההתקפיות בשטחים .העדויות בפרק מלמדות כי חלק ניכר מהפעולות היזומות של צה”ל
לא נועדו למנוע פעילות חבלנית מסוימת ,כי אם להעניש ,להרתיע ,ואף להדק את השליטה
באוכלוסייה הפלסטינית .תו התקן “סיכול טרור” ,המוצמד לכל פעולה התקפית של צה”ל
בשטחים ,מטשטש את ההבדל בין הפעלת כוח צבאי נגד גורמים חבלניים הקיימים בשטח
לבין הפעלת כוח צבאי נגד אוכלוסייה אזרחית .כך יכול צה”ל להצדיק פעולות שעיקרן
הטלת אימה ודיכוי האוכלוסייה הפלסטינית בכללה ולפטור את עצמו מהצורך להבחין בין
אזרחים ללוחמים .החיילים שדבריהם מובאים בפרק זה מתארים גם את ההשלכות החמורות
של ביטול ההבחנה בין אזרחים ללוחמים :זילות חייהם ,כבודם ורכושם של הפלסטינים.
באזורים מיושבים ,השתלטות על בתים לצרכים שונים ועוד .העדויות חושפות גם את
העקרונות והשיקולים שהנחו את מקבלי ההחלטות בדרגי השטח ובדרגי הפיקוד הגבוהים.
כבר בתחילת האינתיפאדה השנייה קבע צה”ל את העיקרון שמנחה את שיטות הפעולה
החדשות מול ההתנגדות הפלסטינית .עקרון זה ,שמכונה “צריבת תודעה” ,גורס כי
ההתנגדות הפלסטינית תשכך אם כלל הפלסטינים יווכחו שההתנגדות אינה משתלמת.
העדויות בפרק מלמדות שמשמעותו המעשית של עקרון “צריבת התודעה” היא הטלת
אימה ,הפחדה והענשה של כלל האוכלוסייה הפלסטינית .במילים אחרות ,העדויות מראות
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כי אלימות כלפי אוכלוסייה אזרחית והענשה קולקטיבית הן אבני יסוד של אסטרטגיית
הפעולה של צה”ל בשטחים (למשל עדויות  ,2 ,1ו.)3-
אחת משיטות הפעולה המזוהות ביותר עם מאמצי ה”סיכול” של צה”ל בשטחים היא
מדיניות החיסולים .צה”ל חזר וטען כי החיסולים מהווים מוצא אחרון להגנה מפני מתכננים
ומוציאים לפועל של פיגועים .עדויות החיילים חושפות כי פעולות הצבא בעשור האחרון
אינן עולות בקנה אחד עם הצהרותיו הרשמיות בתקשורת ובבתי המשפט .לא אחת נשלחו
יחידות צה”ל לפעולות חיסול בזמן שלרשותן עמדו ברירות אחרות ,כגון מעצר החשודים
(עדות מס’  .)10יתרה מזאת ,מן הפרק עולה כי לפחות חלק מהחיסולים נועדו לנקום
או להעניש ולאו דווקא למנוע פיגועים בהתהוות .באחת העדויות מתואר “חיסולם” של
שוטרים פלסטינים לא חמושים שלא נחשדו במעשי טרור (עדות מס’  .)55על פי העדות,
החיסול התבצע כנקמה על הרג חיילים בידי מפגעים פלסטינים שיצאו מאותו אזור
יום קודם לכן .עדויות אחרות המובאות כאן מתארות מדיניות “גביית מחיר” :משימות
שמטרתן  -בלשונו של אחד המפקדים “ -להביא גופות” (עדות מס’ .)41
מעצרים הם ביטוי מרכזי נוסף של מאמץ “סיכול הטרור” בשטחים .במהלך העשור האחרון
נעצרו עשרות אלפי פלסטינים במבצעים צבאיים שנערכו בעומק השטח הפלסטיני כמעט
מדי לילה .עדויות החיילים חושפות את אופן ביצוע המעצרים :במקרים רבים המעצרים לוו
בהתעללות בעצירים כפותים ,שהוכו או הושפלו בידי חיילי ומפקדי צה”ל .העדויות מגלות
גם שמעצרים משמשים למגוון מטרות ושלעתים קרובות הסיבה למעצר איננה מעשי
העצורים .למשל ,במבצעים רבים בהם פלשו כוחות צה”ל אל ערים וכפרים פלסטינים,
כל הגברים נעצרו וכונסו במתחם מסויים ,ללא קשר למעשיהם וללא כל מידע אודות
כוונותיהם ,והוחזקו במשך שעות כשהם כפותים ומכוסי עיניים (למשל עדות מס’  . )24כך,
תחת אצטלה של “סיכול טרור” ,המעצרים ההמוניים משמשים לנטיעת פחד באוכלוסייה
הפלסטינית ולהידוק השליטה הצבאית הישראלית.
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פלישה והשתלטות על המרחב הפרטי הפלסטיני מהוות ביטוי נוסף להסלמה בפעולות
צה”ל בשטחים בעשור האחרון .כוחות צה”ל פולשים כמעט מדי לילה לבתיהן של משפחות
פלסטיניות ,ולעתים מחזיקים בבתים במשך ימים ואף שבועות רבים .דפוס פעולה זה,
המכונה “אלמנת קש” ,נועד לשפר את שליטת צה”ל בשטח באמצעות תפיסת עמדות
שולטות וביצוע תצפיות חשאיות .אלא שעדויות החיילים מלמדות כי לעתים קרובות מטרת
ההשתלטות על בתים אינה למנוע אלימות אלא להביא לעימות .כך ,למשל ,אפשר למצוא
בפרק עדויות המתארות משימות “פתיון” ,שמטרתן להביא חמושים פלסטינים לצאת
מהמסתור אל הרחובות על מנת שכוחות הצבא יוכלו לפגוע בהם .מהעדויות עולה ,אם כן,
כי יחידות השדה של צה”ל לא עוסקות רק במניעת אירועי לחימה אלא גם ביצירתם.
מעבר לחיסולים ,למעצרים ולהרס ,עדויות החיילים המקובצות בפרק חושפות שיטת
הפחדה וענישה המכונה “הפגנת נוכחות” .בעשור האחרון ,משימות צבאיות שנועדו
“להפגין נוכחות” הן אחד העיסוקים המרכזיים של צה”ל בשטחים ,ומרכיב עיקרי במערך
הטלת האימה על האוכלוסייה הפלסטינית .אחד מביטוייה הבולטים של “הפגנת הנוכחות”
בשטחים הינו סיור לילי בערים וכפרים פלסטינים .במהלך הסיור החיילים נשלחים להסתובב
בסימטאות וברחובות הכפר הפלסטיני ו”להפגין את נוכחותם” במגוון אופנים :ירי באוויר,
השלכת רימוני הלם ,ירי פצצות תאורה או גז מדמיע ,פלישות והשתלטויות אקראיות על
בתים ,תחקור עוברי אורח ועוד .מפקדים בדרגי השטח מכנים סיורים אלו “פטרול אלים”,
“פעולת הטרדה” או “שיבוש שגרה” .העדויות חושפות כי “הפגנות הנוכחות” בשטחים
נערכות באופן שוטף ותדיר ,וכי הן אינן מצריכות מידע אודות פעילות חבלנית מסוימת.
משימות “הפגנת הנוכחות” מוכיחות שצה”ל רואה בכל האוכלוסייה הפלסטינית ,בין אם
היא מעורבת בהתנגדות ובין אם לאו ,מטרה להפחדה ,להטרדה ולהטלת אימה.
“פעילות דמה” מהווה דוגמה נוספת למשימה “משבשת שגרה” .כוחות הצבא פולשים
לבתים ועוצרים פלסטינים למטרות אימון ותרגול ,משתלטים על כפרים פלסטינים כאימון
לקראת מלחמה או על מנת לתרגל לחימה בשטח בנוי ועוד .אף על פי שעבור הפלסטינים
שנעצרים ועבור המשפחות שעל כפרם צה”ל משתלט פעולות הצבא הן אמיתיות לגמרי,
מעדויות החיילים עולה שמשימות הדמה מוגדרות באופן מפורש כפעולות תרגול ואימון
שלא נועדו לעצור אדם מבוקש או למנוע פיגוע עתידי.
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לבסוף ,השימוש המטעה במונח “סיכול” מתבטא גם בפעולות צבאיות שנועדו לדכא
התנגדות בלתי מזוינת לכיבוש בשטחים .במהלך השנים האחרונות התפתחו באזורים
שונים בשטחים תנועות מחאה פלסטיניות עממיות ,לעתים בשיתוף עם פעילים ישראלים
ובינלאומיים .תנועות אלו נוקטות באמצעי התנגדות שונים ,בהם פעולות בלתי אלימות
כגון הפגנות ,פרסומים ציבוריים ,מאבקים משפטיים ועוד .בפעילות ה”סיכול” צה”ל כולל
גם את ניסיונותיו לדכא תנועות אלו באמצעות הפעלת אלימות נגד מפגינים ,מעצר פעילים
פוליטיים והטלת עוצר על כפרים בהם מתקיימת פעילות פוליטית (למשל עדות .)28
המשימות השונות ומגוון התופעות שמתגלות בפרק מצטרפות להיגיון הפעולה של צה”ל
בשטחים בעשור האחרון .ביסוד היגיון הפעולה של צה”ל ניצבת ההנחה שאין להבחין בין
אזרחי אויב ללוחמי אויב .המונחים “צריבת תודעה” ו”הפגנת נוכחות” מבטאים היגיון זה
היטב :פגיעה שיטתית בכלל הפלסטינים עושה את האוכלוסייה הפלסטינית כולה צייתנית
ונוחה לשליטה.

ו חייל מגדוד  50של הנח”ל ,תצפית מתוך בית פלסטיני “סימטה” .חברון  2003ו

וחייל מתכונן ל”הפגנת נוכחות” עם סיר מטבח .הסיר נועד לעשיית רעש בכפר בטיר 2004 .ו

ו עצור בבסיס גדוד  101של הצנחנים .שכם  2004ו

ו עצורים פלסטינים במהלך מבצע “חומת מגן” ,צולם על ידי שגיא בלומברג ,חיייל מגדוד שריון .רמאללה  2002ו

ו עצורים פלסטינים בספארי צה”לי .רמאללה .צולם על ידי חייל מגדוד  50של הנח”ל ו
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לא ידעתי מה זה אומר באמת “הפגנת נוכחות”
יחידה :צנחנים ּ מקום :דרום הר חברון ּ שנה2001 :

נתנו הנחיה לעשות איזה סיבוב כזה בתוך אני חושב שזה היה יטא.
זה “הפגנת נוכחות” מה שנקרא?
“הפגנת נוכחות”.
זה משהו שהיתה פקודה? הייתם עושים אותה כל הזמן?
לא ,זהו ...אני לא יצא לי לעשות הרבה .זה הכמה מקרים הספציפיים .זאת אומרת יצא לי לעשות
איזה הפגנת נוכחות פעם-פעמיים ,אבל זה באופן ספציפי אני יודע שהיה לא בסדר ,כי תכף אני
אספר לך .כשנכנסנו ,נכנסנו עם הקצין הזה ועוד קצין ,ואנחנו .אני באופן אישי בתור חייל ידעתי
שיש הוראה לעשות סיבוב ,לעשות “הפגנת נוכחות” .לא ידעתי מה זה אומר באמת “הפגנת
נוכחות” .והם נכנסו ,כאילו נכנסנו בעצם כולנו ...היה לנו נגמ”ש (כלי משוריין בעל זחל) וגל”ב (ג’יפ
סיור) אם אני לא טועה ,והם פירקו (ירו) .כאילו הקצינים היו ...אחד היה על הנגמ”ש ,אתה יודע ,כיוון
את הנגמ”ש ,אז היה לו מא”ג (מקלע) .אנחנו מהגל”ב גם כן מדי פעם הוצאנו קנה ,ירו ...הקצין היה
פורק לפעמים ,יורה עוד קצת.
יורה באוויר? אש חיה?
לא ,יורה לבתים ,לפחים ,לדברים כאלה.
ירי לבתים זה על קירות ,חלונות?
גם .פחי זבל ,דודי שמש ,דברים כאלה .עכשיו הקטע ,מה שהתברר בדיעבד ,אחר כך בקשר שמענו,
מישהו דיווח שהוא שומע יריות מכיוון יטא או מכיוון הכפר הזה שהיינו בו ,אני לא זוכר .ואז ,אף
אחד לא ידע ...זאת אומרת ידעו שאנחנו נמצאים שם ,ושאלו אם אנחנו רואים משהו ,אז אמרו
(הקצינים)“ :לא” .כנראה ,אני באותה תקופה לא הייתי ליד הקשר ,אבל אחר כך כשחזרנו בדיעבד
הם אמרו ,הסמ”פ (סגן מפקד הפלוגה) שאל“ :מה ,איך יכול להיות שלא שמעתם שם ,פירקו (ירו)
שם בטירוף” .אז הם אמרו שלא שמעו כלום .ובעצם כנראה שלא היו אמורים לירות כדור אחד ,אלא
זה היה אמור להיות באמת סיבוב עם הנגמ”ש רק ,אתה יודע ,וואסח (רושם) כזה
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רימוני הלם בשלוש לפנות בוקר
יחידה :צנחנים ּ מקום :נפת שכם ּ שנה2003 :

היו לנו כל מיני מצבים של עבודה מאוד מפוקפקת בתוך שטחי ( Aשטחים בשליטה אזרחית
וביטחונית של הרשות הפלסטינית) .אם זה אומר להיכנס ביום שישי ,כשהשוק הומה ,בטובאס
למשל ,לעשות צ’קפוסט  -מחסום פתע  -באמצע הכפר .באחת הפעמים ,הגענו לעשות מחסום
פתע כזה ביום שישי בבוקר ,והתחלנו להתפרס בצורה של מחסום :לבדוק רכבים ,כל רכב שעובר.
שלוש מאות מטר מאיתנו נוצרה הפגנה קטנה של ילדים שזורקים אבנים לכיוון שלנו  ,אבל מגיעים
אולי למרחק של עשר מטר ,ולא פוגעים בנו .מתחילים לקלל אותנו והכל .במקביל מתחילה גם
התקהלות של אנשים .כמובן שזה מלווה בכיוון נשק לכיוון הילדים ,לצורך הגנה תקרא לזה.
מה הייתה מטרת המחסום?
להראות נוכחות של צה”ל באמצע הכפר .באמצע הכפר ,באמצע שנשים הולכות לקניות ,באמצע
ילדים משחקים ,פשוט להראות נוכחות ,וזה להיכנס לתוך מרקחת אש ,שתוך שניה לא ידענו אם
אנחנו הולכים לחטוף שם .בסופו של דבר יצאנו מזה בלי פגע ,בלי שקרה שום דבר ,אבל היה שם
מקרה של חמימות מוח מצד המ”פ (מפקד פלוגה) .הוא ביקש ממטוליסט (נושא מטול רימונים)
מהפלוגה שיירה רימון אלפ”ה (אמצעים לפיזור הפגנות) לכיוון המפגינים ,הילדים .המטוליסט סירב,
ואחר כך הוא קיבל יחס נוראי מצד המ”פ .הוא לא קיבל עונש ,כי המ”פ ידע שזו פקודה לא חוקית,
אבל הוא קיבל יחס מאוד מגעיל מצד הסגל ,בסופו של דבר ככה זה נגמר .עוד סיפור זה להיכנס
לטובאס בשלוש לפנות בוקר בספארי ,עם רימוני הלם ופשוט להתחיל לזרוק ברחוב .סתם .מעיר
את האנשים.
לאיזו מטרה?
“אנחנו פה .צה”ל פה” .בגדול ,אמרו לנו שיש איזה מחבל ,שאם הוא ישמע נוכחות של צה”ל
בכפר אז אולי הוא ייצא החוצה .אף פעם הוא לא יצא .מסתבר שבדיעבד המטרה הייתה פשוט
להראות לאוכלוסיה שצה”ל נמצא פה ,וזו מדיניות שחוזרת“ :צה”ל פה ,בשטחים ואנחנו ממררים
לכם את החיים עד שתחליטו להפסיק את הטרור ”.מבחינת צה”ל אין עם זה בעיה .אנחנו שזרקנו
את הרימונים לא הבנו למה לעשות את זה .זרקנו רימון .שמענו “בום” וראינו אנשים מתעוררים.
כשחזרנו היו אומרים לנו“ :יופי של פעולה” ,אבל אנחנו לא הבנו למה .זה היה כל יום .כל פעם כוח
אחר מהפלוגה .חלק מהשגרה .חלק מההווי .לא הווי חיובי במיוחד...

בדיעבד ,המטרה
הייתה פשוט להראות
לאוכלוסייה שצה”ל
נמצא פה ,וזו מדיניות
שחוזרת“ ...צה”ל
פה ,בשטחים ,ואנחנו
ממררים לכם את
החיים עד שתחליטו
להפסיק את הטרור”
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“לייצר לכפר חוסר שינה”
יחידה :תותחנים ּ מקום :גוש עציון ּ שנה2004 :

“פורים שמח” בדרך כלל המטרה שלו היא לא לתת לאנשים לישון .זה לבוא באמצע הלילה,
להסתובב בכפר ולזרוק רימוני הלם ולעשות רעש .לא כל הלילה אלא באיזושהי שעה מסוימת .לא
משנה כמה ,לא קובעים לך שעה .אז אומרים לך“ :או-קיי ,זרקו לך אבנים היום בחוסאן ,אז תעשה
שם ‘פורים שמח’” .לא היו הרבה כאלה.
מה שאנחנו קוראים לו “הפגנת נוכחות?”
אני בטוח ששמעתם את המונח “פורים שמח” מתישהו .אז אם לא ,אתם תשמעו אותו .כן ,הפגנת
נוכחות .כמה פעמים קיבלנו הנחיות לבצע כזה דבר מהגדוד ,כחלק מהערכת המצב שעשינו בגדוד.
זה חלק מהפעילות שקורית לפני...
מה הרציונל מאחורי פעילות כזאת?
שאם הכפר מייצר פעילות ,אז אתה תייצר לכפר חוסר שינה .לא בדקתי אף פעם עד כמה זה באמת
עושה חוסר שינה כזאת פעילות ,כי אתה בסוף לא ארבע שעות בתוך הכפר זורק כל עשר דקות
רימון הלם ,כי צה”ל ייכנס תוך שלוש פעמים כאלה למחסור עצום ברימוני הלם ולא יוכל לעשות
את זה יותר .זה פעילויות שהן בפרק זמן ספציפי ,ואם אתה זורק רימון הלם אחד בקצה איקס של
נחלין ,כנראה שמאה-מאתיים מטר משם אתה כבר לא תעשה להם כזה רעש .זה בעיקר יוצר אולי
את האפקט של צה”ל מסתובב בכפר בלילה ,לא עושה יותר מדי פעילות ,אבל אני לא חושב שזה
משהו שיותר מזה

4

היו קוראים לזה פעילות התגרות...
יחידה :נחשון ּ מקום :נפת סלפית ּ שנה2001 :

היה את המשימות הקבועות – המחסום ,התצפית ,הזה – והיה גם מה שקוראים יזומות .אז
זה היה כאילו האקשן .יעני להסתובב שם בכפר ,שלוש בבוקר ,ארבע בבוקר ,אתה יודע .ועם זה
שהתקדמנו במסלול אז כאילו נהיה יותר ...אני יודע? בהתחלה היו עושים תצפית על הכפר ,היו
יושבים בין הכפר לכביש ,שאף אחד לא יבוא וירה על הכביש .אז היו יושבים שם עם איזה אמר”ל
(אמצעי לראיית לילה) ,יושבים ,תצפית .ואז ,עם ההמשך של המסלול ,אז כבר המ”מ (מפקד
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מחלקה) היה נכנס שם בבתים וזה ...מתשאל .מה יש לתשאל? אני זוכר שפעם אחת ,אתה יודע,
בשעות מאוד מאוחרות ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,זה לא משנה ,באופן רנדומלי הוא התחיל
לדפוק על הבתים של האנשים .כאילו אין ,אין שום דבר ...אין מידע( ,המ”מ) סתם בוחר בית .נכנסים,
מסתכלים ,מעירים את הבית ...הכל מאוד מנומס ,הוא אפילו היה מדבר ערבית ,אני לא יודע מה
הוא היה אומר להם .בלי שום קטע אלים פיזי ,אבל כל הנוכחות .נכנסים חמישה-שישה חיילים
באמצע הלילה ,עומדים בסלון .אז היינו מאוד ...אתה יודע ,מאחורי המ”מ .איפה שהוא הולך באים
איתו .אין מה ,אין יותר מדי ...אף אחד לא שובר כלום .נכנסים ,חמש דקות ,יוצאים ,מסתכלים על
תעודות זהות של יושבי הבית ,וזהו .אבל גם אז ,פתאום נופל לך האסימון :וואלה ,בחמש בבוקר
נכנסים לבתים בלי לחשוב פעמיים .אין שום מידע ,אין כלום.
מה היה התירוץ?
אין תירוץ .זה היזומה ,נכנסים לבתים.
מה כותבים בדף של היזומה ,בדו”ח שמגישים ,בבירוקרטיה?
בבירוקרטיה? “פעילות על המבתרים בין כביש ,בין ציר ‘רק’ (הציר שאנחנו שומרים עליו) לכפר א-
דיכ על מנת למנוע ירי על הציר” .ואתה יודע ...ומאוחר ,ומשעמם ,ונרדמים ...אז הוא (המ”מ) לוקח,
עושה סיבוב בכפר ,הכלבים נובחים ...אתה יודע ,להכניס קצת...
אקשן?
כן .אני זוכר ,פעם אחת הוא נתן לי“ :יאללה ,עכשיו אתה תעשה את התשאול ”.אז אני דופק ,רואה
את הבן אדם מולי ,לא יודע מה להגיד לו .אני יודע? אומר לי“ :תשאל אותו מי זרק אבנים היום על
הגל”ב (ג’יפ סיור)” .היו אוהבים עם הגל”ב גם להיכנס ,היו קוראים לזה “פעילות התגרות” כאילו,
כדי שהם יזרקו אבנים .היה לזה שם אחר ,אבל זה בהגדרה .היו נכנסים כדי...
שיזרקו אבנים?
ואז יוכלו לראות מי...
הטרבל מייקר.
כן ,כן .אז נכנסנו והוא אומר לי ,כאילו לפני שנכנסנו הוא אומר לי“ :תשאל מי זרק” .ואני כאילו בשיא
הזה“ :אתה יודע אולי מי זה .”...בקיצור ,זה יצא פדיחה ,כולם הסתלבטו על זה .אני יותר לא הייתי
המתחקר הראשי ,אתה יכול לדמיין.
אז הפעילות שלכם בכפרים היא פעילות של התגרות?
החפ”ק (חוליית פיקוד של הפלוגה) נכנס לכפר על מנת להוציא את זורקי האבנים.
זה גם במסגרת היזומות?
לא ,זה באור יום ,כי בדרך כלל זורקי אבנים זה ביום .היזומה זה בלילה .ביזומה היה הכניסות לבתים.
גם ,זה היה רק המ”מ שלנו .אני יודע שבמחלקות אחרות זה היה פחות כי המ”מ שלנו היה הכי

פתאום נופל לך
האסימון :וואלה,
בחמש בבוקר נכנסים
לבתים בלי לחשוב
פעמיים .אין שום
מידע ,אין כלום
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אבו-עלי כזה ,אתה יודע ,אחד שלא מתעסקים איתו .הוא גם ,אתה יודע ,אתה שואל אותי על הדף
משימה – הוא לא היה צריך לתת דין וחשבון לאף אחד .אם הוא היה רוצה ,היה יכול לעשות מה
שהוא רוצה .הוא לא היה עושה הרבה ,אבל אם הוא היה רוצה ,אני אומר .הוא לא היה אחד שצריך
לתת דין וחשבון ,אתה מבין? אתה יודע ,הגל”ב צריך להיות במקום מסוים? אז הוא נוסע איתו לקנות
שווארמה ,אתה מבין? ומי ידבר איתו? זה אחד שנותן לך אגרוף ,אתה מושבת להרבה זמן

5
ילדות משתינות
במכנסיים מרוב
פחד .יש אווירה של
“נשפיל אותם” .אווירה
קיצונית .נכנסים לבית
והופכים את כל הבית

פוצצו אותו מכות ,הכניסו לו את הקת לראש
יחידה :תותחנים ּ מקום :נפת שכם ּ שנה2009 :

בשירות שלך בשטחים ,מה הכי זעזע אותך?
עשינו סריקות בחארס ,זה היה הקש ששבר את גב הגמל .אמרו שיש שישים בתים ,צריך לעשות
להם סריקות .אמרתי שבטוח יש התרעה מודיעינית ,ניסיתי להצדיק לעצמי.
ביום או בלילה?
בלילה.
יצאתם פטרול?
לא ,כל המחלקה .זה היה מבצע גדודי .פשטו על כל הכפר ,השתלטו על בית הספר ,פרצו את
המנעולים ,את הכיתות .חדר אחד היה חדר חקירה של השב”כ (שירות ביטחון כללי) ,חדר אחד
לעצורים ,חדר מנוחה ללוחמים .אני זוכר שזה עצבן אותי במיוחד כי בחרו בית ספר .נכנסים בית-
בית ,דופקים למשפחה בשתיים בלילה על הדלת .הם מתים מפחד ,ילדות משתינות במכנסיים
מרוב פחד .דופקים חזק בבית ,יש אווירה של “נשפיל אותם” ,אווירה קיצונית .נכנסים לבית והופכים
את כל הבית.
מה הנוהל?
מרכזים את כל המשפחה בחדר מסוים ,שמים שומר ,אומרים לשומר לשים עליהם קנה (של הנשק)
ובודקים את כל הבית .עוד הוראה שקיבלנו ,כל מי ששנתון  1980עד ...טווח (גילאים) של שש
עשרה עד עשרים ותשע ,לא חשוב מיהו ,מביאים אותו עם אזיקונים ופלנלית על העיניים .צעקו
גם על זקנים ,אחד מהם קיבל התקף אפילפסיה .ממשיכים לצעוק עליו עוד .הוא לא מדבר עברית
וממשיכים לצעוק עליו .החובש טיפל בו .עשינו נגלות .כל בית נכנסו ,לקחו את כל מי שבטווח שש
עשרה עד עשרים ותשע ומשם לקחו אותם לבית הספר ,הם ישבו ברחבה של בית הספר קשורים.
אמרו לכם מה המטרה של הדבר הזה?
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לאתר אמל”ח (אמצעי לחימה) .ולא מצאו שום נשק בסוף .החרימו להם סכיני מטבח .הכי זעזע
אותי שהיו שם גם גניבות .אחד לקח עשרים שקל .אנשים נכנסו לבתים וחיפשו מה לגנוב .זה היה
כפר עם אנשים מאוד עניים .היה שלב שאמרו “איזה באסה ,לא היה לי מה לגנוב .גנבתי ,מצאתי,
טושים ,סתם בשביל להגיד שגנבתי משהו” .אתה רואה אנשים באמת עניים.
זה היה שיח של חיילים?
לבד בין החיילים ,בחדר אחרי הפעולה .היתה הרבה שמחה לאיד ,גם אנשים סיפרו את זה שמחים.
היה גם קטע שאחד (פלסטיני) שהיה מוכר בתור חולה נפש צעק על החיילים אבל החייל החליט
שהוא הולך לתקוף אותו ,אז פשוט פוצצו אותו מכות .הכניסו לו את הקת לראש ,הוא דימם והביאו
אותו לבית ספר ,לרכז (השב”כ) עם השאר .היו המון צווי מעצר מוכנים חתומים על ידי המג”ד
(מפקד גדוד) ,עם שטח ריק .רשמו שאדם נעצר בחשד להפס”ד (הפרות סדר) .ככה סתם מילאו
את השם ואת סיבת המעצר .אני זוכר שמי שהיה לו אזיקונים ,ששמו להם ממש צמוד ליד ,קרעתי
ושמתי אזיקונים יותר משוחררים .יצא לי לדבר עם אנשים שם .היה אחד שהוא עובד שלוש עשרה
שעות ביום ,היה אחד שמתנחל הכניס אותו לארץ שיעבוד אצלו ,ואחרי חודשיים הוא לא שילם לו
את המשכורת והוא גם הסגיר אותו למשטרה.
הכל מהכפר הזה?
כן.
היה עוד משהו שאתה זוכר מאותו ערב?
שזעזע אותי? דבר קטן ,אבל זה זעזע אותי .היה קטע שבאו לבית ופשוט החריבו אותו .יש כלב
שמאתר אמצעי לחימה והם לא הלכו איתו ופשוט סתם החריבו את הבית .האמא הסתכלה מהצד
ובכתה ,הילדים יושבים איתה ומלטפים אותה .אני רואה איך אמא שלי השקיעה בכל פינה בבית
שלנו ופתאום באים והורסים.
מה זה אומר להרוס בית?
לשבור רצפות ,להפוך ספות ,מעיפים עציצים ותמונות ,הופכים מיטות ,שוברים ארונות ,חרסינות.
היו עוד דברים קטנים אבל זה ממש זעזע אותי .המבטים של האנשים שנכנסנו אליהם הביתה .זה
ממש כאב לי לראות .וגם אחרי זה ,השאירו אותם שעות בבית הספר קשורים עם פלנלית .בארבע
בצהריים ככה הגיעה פקודה לשחרר אותם .זה היה יותר משתים עשרה שעות .היו חוקרי שב”כ
שישבו ועברו אחד-אחד ותחקרו אותם.
היה פיגוע קודם באזור?
לא .לא מצאו גם שום אמל”ח .הטענה של המג”ד הייתה שסוכני השב”כ הצליחו למצוא מידע
ושיש שם הרבה זורקי אבנים שעכשיו נצליח לתפוס אותם ...עולים לי כל הזמן דברים מהפעילות
בחארס.
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איזה דברים?
איך הסתכלו עלינו שם ,מה עבר להם ולילדים שלהם בראש .איך אתה לוקח בן של אישה באמצע
הלילה ואיך שמים עליו אזיקים ופלנלית

6
זה היה סתם .פריקת
עצבים ...החליט שהוא
גם מזכיר לו מי הבוס,
מי היהודי ומי הערבי
ומי האסיר ...ואני
באותה סיטואציה
נעמד בין שני האנשים
האלה ,בין המחבל
או בין הטרוריסט
המבוקש לבין
הסמח”ט כדי לא ...לא
לאפשר התעללות
בעציר

הסמח”ט מרביץ לעציר כפות
יחידה :סיירת מטכ”ל ּ מקום :איזור שכם ּ שנה2002 :

זה היה בכפר תל ,נסעו לחפש כמה מבוקשים ,אחד נאס’ר אסאידה ואת אח שלו אוסאמה
אסאידה .ואנחנו היינו על בית שאמור היה להיות בו אוסאמה ,עשינו סיבוב וסגרנו מסביב לבית
(כיתרנו את הבית בחשאיות) ,והנוהל היה שצועקים וכורזים ...ואם לא  -זורקים איזה אבן על הדלת
כדי שיתעוררו ובמקרה ש...שזה לא הולך אז יורים באוויר או על דופן ה ...על קיר של הבית וש..
ממשיך להתדרדר ,אני יודע ,בסוף יהיו פצצת אטום על הגג ,אבל היה נוהל ברור שמתחילים את
ה ...את ה”פעל” ב...
לא בירי?
לא בירי ותוך כדי שממש סוף ה ...כשמדווחים שאנחנו ממוקמים ,מהצד ה ...משעה שלוש של הבית,
אני לא ,אני הייתי בשתים-עשרה ,משעה שלוש איפה שהכוח של *** היה ,היה ירי מסיבי של מקלע
אולי נגב (סוג מקלע) ,אני לא זוכר מה היה להם ,על הקיר של הבית .מה זה צרור ,זה אתה יודע
חמש ,שש פעמים :טטטם טטטם טטטם כאלה ...כאילו ניגנו (ירו) הרבה ושוב בניגוד לנהלים ובניגוד
ל ...בבית היו באותו זמן ,אפילו יצאו אנשים ,ילדים ,זקנים ,נשים ,בכלל המבוקש בסוף יצא מאיזה
בית בצד אחר ,שבכלל היינו עם הגב אליו .הוא אמר ...הוא בא והסגיר את עצמו .אבל כל הקטע של
הפתיחה באש על קיר של בית ,שזה ...אתה לא יודע ...זה לא...,זה יכול ...בוא נגיד ,יש קירות שאתה
יורה עליהם במקלע ו ...וזה עובר דרך .אני לא הבנתי ...
עכשיו מה היה עם העצור אחר-כך?
אחר-כך יצא העצור ,לא ,לא משם והוא תוחקר על-ידי ,על-ידינו ובאמת זה היה הוא וכפתו אותו בשני
אזיקונים מאחורי הגב בידיים ואו ברדס או פלנלית על העיניים ,אני לא זוכר מה שמנו לו אמ....ואני
לקחתי אותו ל...לפינה הצפון-מזרחית של החצר ואיזשהו ,והזניקו איזשהו ג’יפ ממוגן של הסמח”ט
(סגן מפקד החטיבה) של החטיבה ,המח”ט היה באותה תקופה ***** אבל הוא לא היה שם .הסמח”ט
אני לא יודע מי היה ,הסמח”ט הגיע עם נהג ועם קשר או עם עוד איזה בחור וכשהבאתי אותו כמובן
לא הייתי גס זה אבל גם לא הייתי עדין ,הייתי מאוד אסרטיבי ,לקחתי אותו וזה ושיהיה ברור ,שיהיה
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לו ברור מי באמת ,מי הבוס בסיטואציה ,אבל כשהגעתי לסמח”ט אז הסמח”ט במקום לקחת אותו
באסרטיביות החליט שהוא גם מזכיר לו מי הבוס ,מי היהודי ומי הערבי ומי האסיר והרביץ לו איזה
שתיים ,שלוש ,ארבע צ’פחות ,מרפקים לצלעות ,בעיטה ב ...בתחת ,כל מיני...
הסמח”ט עצמו?
הסמח”ט עצמו .זה לא היה “תראה אני הבוס” ,שנגיד אם זה היה מין מכה אחת כזאתי להראות לו,
הייתי אומר אני לא מבין יכול להיות שהבן-אדם הזה ,זה היה סתם ,פריקת עצבים .זה היה פריקת
העצבים של הסמח”ט על ה ...על הבן-זונה ששילח כנראה מתאבדים ...אני באותה סיטואציה נעמד
בין שני האנשים האלה ,בין המחבל או בין הטרוריסט המבוקש לבין הסמח”ט כדי לא ל...לא לאפשר
התעללות בעציר .מצאתי עצמי גם מאיים ב ...פעמיים או שלוש על הנהג ועל הקשר כשהם הכניסו
אותו לתוך החלק האחורי של ה ...של הסופה (ג’יפ) או מה שזה לא היה ,שאם אני שומע שקרה לו
משהו ,אני באופן אישי דואג לטפל בהם ולא יודע איפה הוא ,איך זה נגמר אחר-כך .אבל אני זוכר
שבדיעבד חשבתי שבתור חייל שבא להגן על מדינת ישראל ,אני בסופו של דבר אמרתי לעצמי :מה
מפריד בין סמח”ט מתעלל ל ...לעציר פלסטיני שלא משנה מה הוא עשה ,כרגע הוא עציר קשור ועם
עיניים קשורות .כמובן שסיפרתי את זה גם ,שום יחס זה לא ,לא ,לא גולגל לשום מקום.
בתחקיר?
בתחקיר .אתה יודע ,תחקירון קטן כזה בסוף לילה...

7

בן אדם קשור ,בועטים לו בבטן ובראש
יחידה :שריון ּ מקום :כללי ּ שנה2000 :

יש איזה חוק שאסור לתת מכות לפלסטיני כשהוא קשור ,שהידיים שלו קשורות .כשהשב”כניק
(רכז שירות הביטחון הכללי) היה מוציא את האנשים מהבתים באמצע הלילה ,היו קושרים להם את
העיניים והיו נותנים להם בעיטות בבטן והם קשורים .שלוש בלילה ,פותחים ת’דלת – פורצים לבית.
האימא בהיסטריה ,כל המשפחה בהיסטריה ...שולחים איזה מישהו לבדיקה ,לא תמיד זה מחבלים,
כן ,תופסים אותם ,מורידים אותם למטה ....ואי אפשר לדמיין מה עובר לבן אדם בראש ,קושרים את
העיניים ,שני חיילים מאחורה מלווים אותו ,מחזיקים אותו ובדרך באים עוד חיילים .וזה קבועים,
אנשים קבועים ,חמש עשרה איש שהם מיעוט בעייתי בפלוגה .ופשוט ,בן אדם קשור ,בועטים לו
בבטן ובראש...זה היה מאוד חביב על אותם חבר’ה...
וזה לא דווח לסגל?

זה היה מאוד חביב על
אותם חבר’ה ...באמת
אין לך יותר מדי מה
לעשות .במיוחד שזה
קצינים...
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זה היה קצין בסגל! קצין רציני בסגל! בסדיר אתה לא מבין כלום ..אם לא הייתה לו את הלגיטימציה
לעשות את זה הוא לא היה עושה את זה! פשוט בגלל שככה זה .מערב פרוע וכל אחד – מה שהוא
רוצה.
והכלל של החיילים ,מקבלים את זה ְכמובן?
לא זוכר בדיוק אם הערכתי את הבן אדם .אני לא יכול להתעלם מזה ולהגיד“ :טוב ,הוא ככה” .אבל
האמת היא כשאני חושב על זה עכשיו ,הייתי צריך לעשות משהו .היה בהחלט צריך לעצור את זה...
אתה לא חושב ככה ...אתה אומר זאתי המציאות ...זה לא צריך לקרות ,חארות שהם עושים את זה...
אבל אתה לא יודע בדיוק מה לעשות ,אתה לא מרגיש שיש לך לפנות למישהו.
אתה חוזר הביתה .אתה מספר את זה לאבא ולאימא?
מה פתאום! אתה מדחיק את זה.
ההורים שלך לא ידעו שום דבר מזה?
מה פתאום! אתה חלק מזה .באמת אין לך יותר מדי מה לעשות .במיוחד שזה קצינים ואתה
חייל בשריון שלא משתינים עליך ,אז מה? תלך מכות? תפסיק? תפריע? אתה לא יכול לשבש את
האחידות הפלוגתית או הקבוצתית הזאתי ,אתה לא יכול לבוא ולריב עם האנשים תוך כדי .עכשיו
זה לא היה קורה .לא הייתי נותן לזה לקרות ,אבל זה לא חוכמה כי אני במילואים

8

מפקד היחידה השתמש בבחור בתור מגן אנושי
יחידה :נח”ל ּ מקום :חברון ּ שנה2003-2002 :

אני זוכר מקרה ספציפי אחד שהשתמשנו במגן אנושי ,לא בנוהל שכן .בבחור מהבית ,מפוחד רצח.
מפקד היחידה תפס אותו בצורה כזאת ,הוא הלך לפניו ,זרוע על הצוואר ,התקדם איתו במדרגות.
המחבל שהיה בפנים היה מבוקש אחת עשרה שנה .מאוד-מאוד-מאוד בכיר .מאוד-מאוד מסוכן.
ידענו שהוא נכנס למשטרה הפלסטינית ,הרג כמה שוטרים פלסטינים ,זרק רימונים לכל כיוון ,כמו
רמבו ,נכנס והוציא שני חברים שלו מהכלא .אדם באמת מאוד-מאוד מסוכן.
איפה זה היה ומתי?
נראה לי או בחברון או בג’נין .הגיוני שבחברון כי פעלנו הרבה בחברון בתקופה הזאת .הגיוני
שבחברון .סוף השירות שלי ,דהיינו תחילת  2003או סוף  .2002היה מבוקש מאוד בכיר שלא יצא,
ידענו בוודאות שהוא בפנים .היו לו כמה נשקים .המפקד יחידה התקדם ,ואמר לבחור שהוא החזיק
בזרועות שלו שיגיד לו שאנחנו הולכים להרוג אותו אם הוא לא ייצא ,אם הוא לא נכנע .שאנחנו
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הולכים להרוג את הבחור שאנחנו מחזיקים אם הוא לא נכנע .הכל היה הצגה ,הצגה מאוד ...אני
האמנתי לה בתור חייל .אחר כך העמידו אותו מול הקיר ,על זה לא דיברתי בחיים ,העמידו אותו מול
הקיר ממש בפתח של החדר של המבוקש הבכיר .אנחנו באנו עם כוונות לייזר ,כדורים רגילים ,אז
אנחנו לא אמורים לצפות לתגובות כאלה .ומפקד היחידה מצמיד לו את הרובה לראש וצועק עליו:
“איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא?” בסופו של דבר זה עבד ,הוא אמר איפה הוא .ייאמר לזכותו
של מפקד היחידה .ההוא היה בטוח שהוא הולך למות .אני גם הייתי בטוח שהוא הולך למות ,דרך
אגב ,בתור צופה מהצד .חשבתי שהוא ,לא חשבתי שהוא הולך להרוג אותו אבל הייתי מאוד-מאוד
מבולבל מהסיטואציה

9

היינו שולחים שכנים לפרק מטעני נפץ
יחידה :הנדסה ּ מקום :רמאללה ּ שנה2002 :

אז היה רעש גדול שהקסאמים הגיעו לגדה .היה איזה איתור (בית) ,קראו לנו שמצאו קסאמים
בצריח של מסגד .מה עושים? מחפשים מישהו שיעלה למסגד ויוריד את הקסאמים כי לנו זה מסוכן.
אז דפקו על דלתות באזור .יש תמיד מישהו שמדבר ערבית בכוח .יש יחידה בצבא של דוברי ערבית
שהם כאלו מתווכים שהולכים עם הכח ועושים את כל הכריזות .בקיצור דפקו על דלתות ומצאו
מישהו .הוא היה רפה שכל ,אמרו לו“ :תעלה למסגד .למעלה בצריח יש שם צינורות .תוריד אותם”.
אפילו לא אמרו לו שזה פצצות .זה היה בדיעבד מנועים של קסאם .זה לא היה כל כך מסוכן אבל זה
היה בהחלט לא עבודה לאדם כזה .אבל הסיבה שזה היה בגלל שנוהל שכן היה עובדה קיימת ,היה
בסיס בנוהל בתורת לחימה .נדמה לי שעד עכשיו זה בסיס בתורת לחימה זה נוהל שכן ...זהו ,סתם
נזכרתי בזה כמה נוהל שכן היה נוהל מרכזי בתורת הלחימה.
שלכם? השתמשתם בזה הרבה?
המון ,כל הזמן.
באיזה אופן ,השתמשתם בו כמגן אנושי ממש?
כן מגן אנושי במובן של אם יש משהו מסוכן.
אבל יש לכם רובוט.
אבל רובוט זה לוקח המון זמן לעבוד קשה להביא אותו לכל מקום .צריך בשבילו רכב מיוחד .הרכבים
שלנו לא ממוגנים ,להעלות אותו לרכב ממוגן זה סיפור .עד שזה זז ,וגם היו המון תקלות .רובוט,
להעלות אותו לצריח של מסגד זה טובי המהנדסים עוד לא יכולים לתכנן רובוט שיכול לעשות זאת.

דפקו על דלתות
ומצאו מישהו .הוא
היה רפה שכל .אמרו
לו“ :תעלה למסגד.
למעלה בצריח יש שם
צינורות .תוריד אותם”.
אפילו לא אמרו לו
שזה פצצות
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בהחלט נוהל שכן היה נוהל מרכזי בטיפול במטענים חשודים.
זה נורא מוזר לי ...בעצם כל התפקיד שלכם זה בעצם לדעת כן לגשת לפצצה ולדעת לנטרל אותה.
התפקיד שלנו זה להרחיק את האיום.
בסדר ,אני יכול גם לירות .אומר לכולם לתפוס מחסה ו..
כשעשו את החשיבה ,בתנאים אופטימליים זה יכול להיות אבל אם זה להתחיל לירות לצריח של
מסגד באחת בלילה באמצע רמאללה או שאחד השכנים יוריד את זה למטה ...אנחנו לא סמכות
פיקודית ,אנחנו סמכות מקצועית .אנחנו באים למפקד ואומרים לו האופציות שלנו הן (לפי הסדר
שאנחנו רוצים)“ :או שאתה עכשיו מביא את הטנק ויורה לצריח של המסגד ,או שאתה מביא שכן,
או שאני אכנס ואני אוריד את זה” .קשה לי להיזכר מה אמרנו באותה סיטואציה.
מה אתם מעדיפים?
ששכן יעשה את זה.
פחדתם?
מה? מן הסתם .חמרי נפץ מאולתרים כל טעות קטנה ,זה נורא מסוכן .אם יש עליך טלפון זה נורא
מסוכן ,חשמל סטטי זה נורא מסוכן .חמרי נפץ מאוד מאוד מסוכנים ,חיכוך זה מאוד מסוכן לידם.
כשאתה יודע כמה הם מסוכנים אתה לא רוצה להתקרב אליהם .אז הרבה פעמים השתמשו...
נזכרתי גם במקרה שהיה עליו ויכוח גדול מאד ביחידה .היה באזור חברון .מישהו באזור חברון שירו
בו והיה עליו וסט .עכשיו אני מנסה להיזכר אם הורידו ממנו את הווסט .נראה לי שכן ,אבל עכשיו
אתה צריך להשמיד אותו כי אתה לא יודע מה יש בו ,לא תסתכן בלפתוח אותו .עדיף לפוצץ אותו.
מדובר על מחבל?
כן .אחד הלוחמים ביחידה נתן לאחד השכנים לבנת חומר נפץ מוכנה עם נפץ ...לקח את הלבנה עם
חוט חשמל או אולי אלחוטי ,היו כל מיני“ ,קח תשים ותלך” .אני כאילו ...בתור צבא אנחנו לא לוקחים
סיכון“ ,אתה תיקח ותשים” .היה ויכוח גדול אם זה נכון או לא נכון .אני לא חושב שהיו הרבה מקרים
כאלה .אבל הוא אמר“ :אני מבחינתי לא מתקרב למטענים ,אין שום סיבה”.
אם יש מישהו אחר?
כן ,אם יש מישהו אחר .אותו דבר עשו בתור מגמה עם צד”ל (צבא דרום לבנון) .אני לא יודע אם אתה
מכיר את זה .הקימו יחידה של צד”לניקים שהם בעצם ...עשו להם אימונים ברמה מאוד נמוכה .נתנו
להם הכשרה קצרה והם היו מטפלים במטענים בלבנון .לא נתנו להם הרבה אמצעים או הכוונה .כאן
זו מגמה דומה אם יש מישהו אחר שמוכן לעשות את זה.
מוכן?..
כן..
אז מה היה הוויכוח?
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אם זה היה נכון לתת למישהו אחר לעשות את זה מבחינה מקצועית .זה כבר נחשב לדבר מקצועי.
אז הוויכוח היה מקצועי?
כן.
לא היה ויכוח ברמה המוסרית בכלל? רק ברמה המקצועית?
בשום רמה.
זה מה שלמדתם בקורס?
כן לגמרי.
קודם נוהל שכן ,אם אין אפשרות אתה עושה את הדברים בעצמך?
איך יש מצב שאין אפשרות?
אם אין אנשים?
מישהו פעם אמר לך לא? רק שתבין שהוויכוח ביחידה היה מקצועי נטו :האם זה מקצועי לתת
למישהו ללכת לפניך למקום שחשוד במטען .האם הוא יכול להפעיל משהו או ליזום משהו .מה
שנוגע למוסרי – זה לא עלה לוויכוח בכלל

10

לא האמנתי איך הוראה להרוג מישהו
מתבצעת תוך דקה

יחידה :שלדג ּ מקום :רצועת עזה ּ שנה2000 :

הסיפור שבגללו אני מגיע ,הוא בעזה .אחרי שני האירועים האלו ,אני חושב שהייתה תקופה
שבתחילת האינתיפאדה חיסלו אנשים עם מסוקים ,היה הרבה בלגן תקשורתי ,כי לפעמים זה היה
מפספס ,הורג אחרים .החליטו שמורידים אנשים ,כוחות קרקע ,ואנחנו התחלנו להתכונן.
זה היה בתחילת האינתיפאדה?
כן ,זה היה בתחילת האינתיפאדה .עד אז היו כמה מבצעים של חיסולים בעזרת טילים של מסוקים,
מבחינה תקשורתית ...אני זוכר שהיה בלגן כי היו החטאות ופגעו באחרים ולנו הודיעו שהולכים
לעשות מבצע חיסול קרקעי.
זו הייתה הטרמינולוגיה שהשתמשו בה? “מבצע חיסול קרקעי”?
לא זוכר .אבל אני זוכר שידענו שזה הולך להיות המבצע הראשון באינתיפאדה .בשביל המפקדים זה
היה חשוב מאוד והתחלנו להתאמן במבצע הזה ,כאשר התכנית הייתה לתפוס מחבל בדרך לרפיח,
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השב”כניקים היו
מבסוטים כמו ילדים
שחזרו מקייטנה...
אף אחד ביחידה לא
התייחס ולא תיחקר
את הירי במכונית הלא
נכונה ,את ההרג של
החפים מפשע ...הייתי
המום כשהעיתונים
פרסמו ש”יחידה
סודית הרגה ארבעה
מחבלים”

לחסום אותו באמצע הכביש ולחסל אותו.
לא לעצור אותו?
לא ,חיסול ישר .ממוקד .המבצע הזה בוטל וכמה ימים אחר כך הודיעו לנו שיוצא מבצע ,אבל אנחנו
הולכים למבצע-מעצר .אני זוכר את האכזבה שהולכים לעצור אותו במקום לעשות משהו מהפכני,
יוצא דופן בלחימה ,לשנות פאזה – במקום זה אנחנו הולכים לעצור אותו .המבצע היה מתוכנן...
אפשר עט ונייר?
כן.
(מצייר) זה הכביש ,פה יש נגמ”שים באופן קבוע .היינו אמורים להחליף את החבר’ה בנגמ”שים
וכשהאוטו מגיע ,אז מודיעין של מזל”טים ,לעבור פה עם משאית משוריינת ,לחצות את הכביש ,יש
גם שבילי עפר פה מהבסיסים ,כאשר בתוך המשאית המשוריינת יש חלל למעלה ולחיילים בפנים
יש מדרגה שהם יכולים להוציא את הראש מהמשאית כמו ב ,A-TEAM-ובעצם לחסום פה את
הכביש ,הוא יעצור פה ולירות עליו מכאן.
לעצור אותו או לירות עליו?
אני עכשיו בתכנית הראשונה – לעצור אותו .כשכולם יוצאים ככה ,לצאת אליו עם הנשקים ולעצור
אותו ,להגיד לו “תצא החוצה” וזהו .מאוד פשוט .כאשר פה יש ג’יפים ,אמורים להיות ג’יפים של
אבטחה ומשהו די מאסיבי .וזהו ,יצאנו למבצע ,כאשר אני...
אתה באיזה כוח נמצא?
אני בכוח הזה ,שני חיילים ומפקד המבצע – פה.
אתה עם נשק צלפים?
לא .M16 ,יש פה עוד כלי שאני לא זוכר איפה הוא ממוקם.
של מה?
של ג’יפ או נגמ”ש .בסופו של דבר ,אנחנו מחכים בתוך הנגמ”ש ,יש איתנו שב”כניקים (רכזי שירות
הביטחון הכללי) ואנחנו שומעים את העדכונים של המודיעין וזה היה מדהים“ :הוא יושב בבית,
שותה קפה ,הוא יורד לקומה למטה ,אומר שלום לשכנה” ,כל מיני כאלה“ .עולה בחזרה למעלה,
יורד למטה ,אומר ככה וככה ,פותח את הבגאז’” ,ממש פרטי-פרטים“ ,בודק את הבגאז’ ,אוסף
חבר” – הוא לא נהג ,מישהו אחר נהג ,אמרו שהנשק שלו בבגאז’ .ידענו שאין לו נשק איתו באוטו,
מה שמאוד הקל עלינו את המעצר .לפחות לי זה הוריד את המתח ,כי ידעתי שאם הוא ירוץ לבגאז’
להוציא את הנשק ,אז יירו עליו .סביר להניח שהוא לא יעשה את זה.
השב”כניק באיזה כוח ישב ,עם הג’יפים?
איתי .בנגמ”ש .הוא לא ראה .אולי גם היה שב”כניק פה ,אני לא זוכר .אנחנו בקשר עם הפיקוד והם
מודיעים לנו שעוד חמש דקות הוא מגיע ,עוד ארבע דקות הוא מגיע ,עוד דקה הוא מגיע ,ואז שינוי
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פקודה ,כנראה מהמח”ט :מבצע חיסול .דקה לפני .לא התכוננו לזה .התכוננו למין בלת”ם (בלתי
מתוכנן) כזה שאולי אם לא יהיה לו נשק – דקה לפני זה מבצע חיסול.
למה אתה אומר כנראה מהמח”ט?
נדמה לי שזה מהמח”ט .בדיעבד אני חושב על זה וכל המבצע הזה נראה לי טריק פוליטי של המפקד
שלנו שמנסה להספיק את העוד נקודה של מבצע החיסול הראשון והמח”ט שמנסה ...כולם רצו
את זה ,כולם היו “חמים” מאוד על העסק הזה .האוטו הזה נכנס ,ולא כפי המתוכנן ,באמת האוטו
שלהם עוצר פה ולפני זה נעצר עוד אוטו כאן .זה האוטו שאנחנו צריכים ,ונכנס לזירה עוד אוטו .ממה
שאני זוכר ,היינו צריכים לירות ,הוא היה במרחק שלושה מטרים מאיתנו .היינו צריכים לירות ואחרי
שעצרו המכוניות ,יריתי משלושה מטר בכוונת והיה רעש מטורף של ירי ,מטורף .ואז האוטו הזה,
ברגע שהתחלנו לירות ,הוא התחיל לעוף לכיוון הזה.
הרכב מקדימה?
לא ,הרכב של המחבל התחיל לעוף ,כנראה הנהג כשירו בו – ננעלה לו הרגל על הגז והוא התחיל
לטוס .התגבר הירי והמפקד לידי צועק “חדל ,חדל ,חדל” ואני רואה שלא מפסיקים לירות .לא
מפסיקים לירות .במכוניות האלו ,האנשים יוצאים ורצים ,ומג’יפ האבטחה רצים ,יורים כמה כדורים
וחוזרים .אטרף של כדורים במשך כמה דקות“ .חדל ,חדל ,חדל” ואז הם מפסיקים .באוטו הזה,
האוטו שלפני ,ירו עשרות ,אם לא מאות ,כדורים.
אתה אומר את זה כי בדקת אחר כך?
כי סחבנו את הגופות .האבטחה הביאו את הגופות .היו פה שלושה אנשים כאשר האחורי לא קרה לו
כלום .הוא יצא מהאוטו ,הסתכל ככה ,הרים ידיים ושתי הגופות לפניו מרוטשות .הוא ישב מאחורה.
ברכב עם המבוקש?
כן .אני אחר כך בדקתי ,ספרתי כמה כדורים נשארו לי – יריתי אחד עשרה כדורים .זה היה כל כך
מבהיל :עוד רעש ועוד רעש ועוד רעש .זה קרה תוך שנייה וחצי .ואז הוציאו את הגופות ,סחבנו איתנו
את הגופות ,אין לי מושג למה .נסענו לתחקר את זה ,כשאני לא אשכח שהורידו בבסיס ,לא זוכר
איזה ,את הגופות ,ואנחנו עומדים שני מטר ליד ב(צורת) ח’ ,הגופות מלאות זבובים ,ועושים תחקיר.
התחקיר הוא “כל הכבוד ,הצלחנו בזה .מישהו ירה באוטו הלא נכון ונעשה את השאר בבסיס”.
חזרנו לבסיס ,אני הלום לחלוטין מהכדורים שראיתי ,מהרעש המטורף שהיה שם .הסתכלנו על זה
בווידאו ,הכול היה מתועד בווידאו ,בשביל התחקיר .בתחקיר ראיתי את כל הדברים האלה שאמרתי
לך ,של האנשים שרצים ,כבר ברור ,יש דקה של ירי .לא יודע אם זה עשרים שניות או דקה ,אבל זה
מאות כדורים וברור שכולם מתים והירי ממשיך והחיילים רצים מהאבטחה ,נותנים כמה כדורים
וחוזרים .מראים את זה בתחקיר ואני רואה חבורה של אנשים צמאי דם שיורים בכמויות מטורפות,
באוטו הלא-נכון גם .הווידאו היה פשוט מחריד ואז עולה מפקד היחידה שעוד נשמע ממנו הרבה.
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מה זאת אומרת?
הוא יהיה אלוף פיקוד או רמטכ”ל ואומר “המבצע לא בוצע בצורה מושלמת ,אבל המשימה בוצעה,
קיבלנו טלפון מהרמטכ”ל ,שר הביטחון וראש הממשלה” – כולנו מאושרים ,מקבלים מחמאות ,זה
יעלה את היחידה ואת המבצעים שהיא תקבל ו”כל הכבוד לכם” .התחקיר היה פשוט טיוח אחרי טיוח.
קרי?
קרי לא עוצרים את הכול ואומרים “מתו שלושה אנשים חפים מפשע” .אולי הנהג שלו ,לא הייתה
ברירה ,אבל מי אלה השניים האחרים?
מי אלה באמת?
באותו זמן היה לי חבר בקורס עם השב”כ ,אני זוכר שהוא סיפר לי על הבדיחות שרצו על זה שהמחבל
היה כלומניק .כנראה היה פעיל בירי ,והשניים האחרים היו פשוט לא קשורים לעניין .ומה שזעזע
אותי ,ביום שלמחרת המבצע בעיתונות ,ש”יחידה סודית הרגה ארבעה מחבלים” ,כאשר על כל אחד
ואחד יש סיפור שלם ,מאיפה הוא מגיע ,עם מי הוא שיתף פעולה ,איזה מבצעים עומדים מאחוריו.
ואני יודע שבמחנה של השב”כ ,מריצים בדיחות על איזה כלומניקים הרגנו והשניים האחרים בכלל
לא קשורים ובתחקיר עצמו ,אני אחזור קצת אחורה ,לא התייחסו לזה בכלל.
מי עשה את התחקיר?
מפקד היחידה .לא התייחסו .זה הדבר הראשון שציפיתי לשמוע ,שקרה משהו לא טוב ,שיצאנו
למבצע כדי לחסל אחד וחיסלנו ארבעה .אני ציפיתי שהכול ייעצר והוא יגיד “אני רוצה לדעת מי
ירה על האוטו הראשון .אני רוצה לדעת למה א-ב-ג רצים מהמכונית רק בשביל להשתתף בחגיגת
כדורים” .וזה לא היה בכלל .בשלב הזה הבנתי שזה פשוט לא מפריע להם .האנשים האלה עשו את
שלהם וזה לא מפריע להם .למחרת ,כשהתפרסם בעיתונים המבצע הזה – הייתי המום.
דיברתם על זה בחבר’ה?
כן .חוץ מעוד שניים שיכולתי לדבר איתם ולהגיד להם שאני לא מבין איך זה קרה )...( ...הבחור השני
היה מאוד מזועזע אבל לא הפריע לו להמשיך .וגם לי זה לא הפריע להמשיך .רק אחרי שהשתחררתי
מהצבא ,הבנתי את זה .לא ,גם בצבא הבנתי שקרה משהו קשה מאוד ולא ידעתי איך זה ישפיע עליי.
כשהשתחררתי מהצבא ,לא האמנתי שהגעתי למצב כזה של לירות באנשים .זה לא ענייניי וזה ביטחון
שדה ,אבל לא יכולתי לדמיין את עצמי מקבל פקודה להרוג מישהו בלי להבין מי זה .אני לא יודע איך
הגעתי למצב הזה .והיום גם אני אומר ,גם אם זה היה אוסאמה בן לאדן – לא הייתי יורה עליו.
מה זאת אומרת?
מה זה מאושרים ,כיפים וחיבוקים .הם בתוך עצמם .מחויכים ,בכלל לא השתתפו בתחקירים ,לא
עניין אותם .לא האמנתי איך הוראה להרוג מישהו מתבצעת תוך דקה .מה בדיוק הפוליטיקה של
המבצע? איך המפקדים שלי ,אף אחד לא הודה שהמבצע כשל? עד כדי כך כשל שהירי היה כל כך
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מפוזר ,שאלו שהיו במשאית ,קיבלו נתזים של כדורים .פשוט ירו עליהם ,על המשאית עצמה .בנס
לא הרגנו אחד את השני .הם לא התייחסו לזה

11

גזר דין מוות לאדם לא חמוש
יחידה :צנחנים ּ מקום :שכם ּ שנה2002 :

תפסנו בית שולט ,פתחנו שמה עמדות ,ואחד הקלעים זיהה בן אדם על הגג ,שני גגות ממנו ,אני
חושב שזה היה בין חמישים לשבעים מטר ממנו ,לא חמוש .אני הסתכלתי על הבן אדם הזה בעכבר
(אמצעי לראיית לילה) .הוא לא היה חמוש .זה היה בשתיים בלילה .בן אדם לא חמוש הולך על הגג,
מסתובב .דיווחנו את זה למ”פ (מפקד הפלוגה) .המ”פ אמר“ :תוריד אותו”( .הקלע) ירה ,הוריד אותו.
המ”פ *** ,בעצם חרץ ,בהחלטה בקשר ,גזר גזר דין מוות על הבן אדם הזה .בן אדם לא חמוש.
אתה ראית שהוא לא חמוש?
אני ראיתי בעיניים שלי שהבן אדם לא היה חמוש .גם הדיווח היה“ :בן אדם לא חמוש על הגג” .המ”פ
הגדיר את זה כתצפיתן ,זאת אומרת שהוא הבין שאין איום עלינו מהבן אדם הזה ,והוא נתן פקודה
להרוג אותו ואנחנו ירינו בו .אני אישית לא יריתי ,חבר שלי ירה והרג אותו .ובעצם אתה חושב ,אם
אתה רואה בארצות הברית יש גזר דין מוות ,ועל כל גזר דין מוות כזה יש אלף ערעורים והרשעות
ולוקחים את הנושא מאוד ברצינות ,ושופטים ואנשים מלומדים ויש הפגנות וזה .בעצם בן אדם בן
עשרים ושש ,המ”פ שלי ,גזר גזר דין מוות על בן אדם לא חמוש .מי הוא? מה זה תצפיתן? ואם הוא
היה תצפיתן? אז מה ,אז צריך להרוג אותו? ומאיפה הוא יודע שהוא תצפיתן? הוא לא יודע .הוא
קיבל דיווח בקשר על בן אדם לא חמוש על הגג ,והוא נתן פקודה להרוג אותו ,שלדעתי היא פקודה
לא חוקית ,ואנחנו ביצענו את הפקודה ,ואנחנו הרגנו אותו .הבן אדם מת .ושמע ,לדעתי זה רצח.
וזה לא המקרה היחיד .היינו צוחקים על זה ,היה לנו שמות קוד“ :התצפיתן”“ ,המתופף”“ ,האישה”,
“הזקן”“ ,הילד” ,ומה היה עוד אחד? אני אזכר בהמשך.
וכל זה אנשים שהרגתם?
זה אנשים שהרגנו .אה“ ,האופה”

המ”פ קיבל דיווח
בקשר על בן אדם לא
חמוש על הגג ,והוא
נתן פקודה להרוג
אותו ...מאיפה הוא
יודע שהוא תצפיתן?...
אני ראיתי בעיניים שלי
שהבן אדם לא היה
חמוש ...ואנחנו ביצענו
את הפקודה ,ואנחנו
הרגנו אותו .וזה לא
המקרה היחיד...
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המג”ד פקד לירות על אלו שניסו
לחלץ את הגופות

יחידה :צנחנים ּ מקום :שכם ּ שנה2002 :
אמרו לי שעשו את
זה הרבה בלבנון
– משאירים גופה
בשטח ומחכים שיבואו
לחלץ אותה כדי לירות
במחלצים .כאילו,
עושים מארב על
הגופה...

יש עוד משהו :ירי על אנשים שבאים לחלץ גופות .זה אני זוכר בוודאות בשכם .היה ברחוב הראשי,
הרגו שניים ,שני חמושים .זיהו שני חמושים בשכם ,כבר לקראת סוף המבצע ,הרגו אותם ,ואז ירו
באנשים שבאו לחלץ אותם.
זו היתה הנחיה?
אני הייתי עם המג”ד (מפקד גדוד) שם .המג”ד עכשיו אלוף משנה.
איך קוראים לו?
*** .הוא בוודאות נתן פקודה לירות על האנשים שבאו לחלץ את הגופות.
הם היו חמושים ,המחלצים?
אני חושב שכן ,אבל אני לא בטוח.
הם סיכנו מישהו?
הם לא סיכנו מישהו ,אבל באופן כללי הירי שם היה על חמושים .כאילו ,חמושים היו...
דינם מוות?
כן .אז זה היה נראה לי סביר.
אתה לא יודע אם הם היו חמושים?
אני לא זוכר אם הם היו חמושים או לא ,אבל אני זוכר בוודאות שזה אנשים שבאו לחלץ את הגופות
וירו עליהם .בזמנו זה לא היה נראה לי נוראי ,היום זה נראה לי קצת זה ...והבנתי שזה גם משהו ,נוהל
הגיוני .משאירים גופה בשטח – אמרו לי שעשו את זה הרבה בלבנון – משאירים גופה בשטח ומחכים
שיבואו לחלץ אותה כדי לירות במחלצים .כאילו ,עושים מארב על הגופה .זה דברים ששמעתי על
לבנון אבל .אז גם פה זה היה קיים .אני זוכר שהיה שם קטע מזעזע ,כאילו זה כבר מגיע לזלזול בחיי
אדם .קיבלנו הוראות בקשר איך להגיע לראש של הפריצה .אז אנחנו מקבלים וזה :אתה עובר את
המנהרה הזאת ,המנהרה נפתחת לרחוב ,אתה פונה שמאלה ובסופה אתה פונה ימינה .ואז ,כאילו
באמת ,מישהו כתב ,מסמנים בחצים את הכיוון של ההתקדמות כי זה היה מקומות שנפגשו ונפרדו
וזה ,כל מיני ,כל פלוגה היה לה את החצים שלה ,ואז מישהו כזה עושה כזה חץ“ :איככ”.
מה עם החבר’ה האלה שירו עליהם ,על מפני הגופות? מישהו הלך אחר כך להרוג אותם?
כן ,אז אנחנו עשינו וידוא הריגה .מן הסתם גופה ששוכבת בשטח הרבה זמן אז לא ,אבל גם אחרי
שירו ,יורים ירי מכוון ,להרוג ,וזה באמת בעיה.
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אנחנו בשכם?
אנחנו שוב בשכם .אחרי שהרגת מישהו – הוא כבר שוכב על הרצפה – ירי דרך טלסקופים (כוונות)
להוריד אותו ַּבוָ ודאי (בוודאות).
והחבר’ה שהלכו לחלץ את הגופה וירו עליהם ,אז וידאו שהם מתו?
אני מניח ,זה היה נוהל.
לא היית שם בסיטואציה?
אני לא ראיתי את זה .הייתי שם באותו החדר של מי שיורה ,אבל לא...
לא טרחת לקום לחלון...
אתה משתדל להיות נמוך ,אם אתה לא צריך

13

הוא הוריד ילד בן אחת עשרה
יחידה :צנחנים ּ מקום :ג’נין ּ שנה2003 :

יש שלוקחים את זה ככה ויש שלוקחים את זה ככה .יש אנשים ש”-בסדר ,הרגתי ילד ,בסדר”,
צוחקים“ ...כן ,עכשיו אני יכול לצייר בלון על הנשק .במקום  Xאז בלון או סמיילי” (חיילים מציירים
על כלי הנשק סימן איקס על כל הריגה) .יש אנשים שלוקחים את זה קשה .אני זוכר בקורס מ”כים
(מפקדים) שהייתי בג’נין ,נגיד ,היינו באלמנת קש (בית שחיילים השתלטו עליו בחשאיות) ,וכל
מי שעולה על נגמ”שים (כלי משוריין בעל זחל) או משוריינים ישראלים -ירי על מנת להרוג .וכל
המטרה של זה היה שאנשים יעלו ,כי כל הזמן יש נגמ”שים מתחת לבית .הם אומרים לנו כמובן
שהמטרה היא שייצאו מבוקשים .אבל איזה חמושים יירו סתם על נגמ”שים? והם אומרים גם שאם
קופצים על הנגמ”ש ולוקחים מא”גים (מקלעים) וזה ...ירי על מנת להרוג .ואז חבר שלי בא עם ה-
 ,M24נשק צלפים ,וילד בדיוק עלה .ירה ,וכולו מבסוט“ -הורדתי מישהו” .ואז אמרו לו שהוא הוריד
ילד בן אחת עשרה או משהו כזה .הוא לקח את זה מאוד קשה.
הרגת איש ,אז הוא היה מבסוט .למה?
כן ,כי הוכחת את עצמך .יצאת גבר.
יודעים שהוא לא חמוש?
הוא לא חמוש בטוח והוא עולה על זה ...אף אחד לא שואל אותך למה יש לך שני -Xים ואם הם היו
חמושים וזה לפי ההוראות .זה יכול להיות שני בקת”ביסטים (זורקי בקבוקי תבערה)
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14
מישהו אמר שזה היה
מצחיק ,ונקרעו מצחוק
מהסיטואציה שהילדים
ראו את האמא מרוחה
על הקיר...

האיברים שלה נמרחו על הקיר
יחידה :גבעתי · מקום :רצועת עזה · שנה2008 :

היה המבצע של פלוגה לידי שסיפרו לי שאישה התפוצצה מ”שועל” (חומר נפץ שעושים בו
שימוש כדי לפרוץ דלתות וקירות) והאיברים שלה נמרחו על הקיר וזה לא היה בכוונה .הם דפקו
הרבה בדלת ולא הייתה תשובה אז קיבלו החלטה לפתוח ברטוב .הוא (אחד החיילים) שם “שועל”
ואז בדיוק האישה החליטה לפתוח את הדלת .ואז הגיעו הילדים שלה וראו אותה .שמעתי אחרי זה
בארוחת לילה בסוף המבצע ,מישהו אמר שזה היה מצחיק ונקרעו מצחוק מהסיטואציה שהילדים
ראו את האימא מרוחה על הקיר .זו דוגמה .חטפתי גם צעקות מהמחלקה שלי באכזרית (כלי
משוריין בעל זחל) כשחשבתי לתת לעצורים שהיו איתנו בכבש האכזרית מים ,לתת להם מהשלוקר
(מיכל) של המחלקה ,הפק”ל מים ,שלוקר גדול של עשרה ליטרים .אמרו לי “מה ,אתה דפוק”?
לא יודע מה הסיבה שלהם אבל הם אמרו ”:מחלות ,מה” .בנחל עוז היה מקרה שילדים שההורים
שלהם כנראה שלחו אותם שינסו להסתנן לישראל כי המשפחות רעבות כדי לנסות למצוא אוכל או
לא יודע מה .כל דבר כזה ,זה מרדף ,פרש תורכי .בנחל עוז עשינו סיורים .היו שם ילדים בני ארבע
עשרה-חמש עשרה לדעתי ,אני זוכר ילד יושב עם פלנלית על העיניים ואז בא אחד שהיה ידוע
שהוא דביל והביא לו “וולה” (מכה) פה.
ברגליים.
והוא קצת שפך איתו שמן שמנקים איתו את הנשק ,לא זוכר איפה.
היה עם זה משהו?
הוא עשה את זה במרכז הפלוגה ואף קצין לא ראה את זה .אמרתי לו משהו באותו רגע ,אבל לא
צרחתי עליו ולא אמרתי לקצין שלי שהוא עשה ככה וככה .גניבות היה דבר מאוד נפוץ .מזכרות,
דגלים ,סיגריות.
המפקדים והקצינים לא שמעו על זה אם זה היה נפוץ?
לדעתי כן היו וגם אם לא ,המ”פ שלי ידע מזה כי אמרתי לו.
ומה הוא אמר?
שטוב שהבאתי את זה לתשומת ליבו.
וזה נפסק?
לא חושב .זה לא נפסק.
הזכרת קודם עניין של טבח בבעלי חיים.
זה היה באחד המבצעים שהיו באכזריות ,אפילו בראשון אני חושב .והרס”פ (רב סמל פלוגתי) שהיה
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של הפלוגה ,היה המפקד של אחת האכזריות והיו שם בתים וצאן וכבשים ,אולי גם חמורים והוא גם
ריסס עם המא”ג את החלון ואולי גם דרס ,לא זוכר .ירה על החיות.
מישהו שאל שאלה?
זה לא היה באכזרית שלי אבל אני יודע על זה.
מאיפה אתה יודע על זה? אתה יכול לחזור על הסיפור שוב?
כל הפלוגה הייתה באכזריות ובאזור שם ,בבתים איפה שהיה המבצע – קודם כל אני חושב שראיתי
כבשים מתות ,דברים מתערבבים בראש .מישהו אמר לי שמישהו ירה .במהלך מבצע דיברנו על מה
שהיה והוא סיפר לי על הירי בכבשים .זה לא היה משהו שהייתי צריך לאמת את זה ,לא היה נשמע
לי לא הגיוני שזה יקרה.
זה היה חד פעמי?
נראה לי שכן

15

שלחנו אותו לפתוח לנו את הבית...
יחידה :צנחנים ּ מקום :שכם ּ שנה2004 :

היו כמה מבצעים של כניסות ביום לבלאטה בסמטאות השוק ,במטרה להוציא חמושים .זאת
המטרה .אנחנו עשינו פעם מעצר דמה על חנות בשוק .סתם נכנסים לחנות .סתם שנראתה הכי
נוחה .באותו הזמן נכנסים כוחות צלפים וקלעים לבתים ליד ,ואנחנו נשארים שם ארבעים דקות
בחנות כמו מטומטמים ,מקווים שבאמצע בלאטה אף אחד לא יירה בנו .זה מחנה פליטים מאוד...
אז אנחנו באותה סמטה ,מקווים שהקלעים שלנו יורידו אותם לפני ש...
רגע ,יש סיבה שאתם עושים את זה?
לא יודע .אין מודיעין או משהו .סתם המ”פ (מפקד פלוגה) בחר.
מה ,תוך כדי תנועה?
לא ,לא ,לא .זה נוהל קרב של איזה שלושה ימים .מסתכלים על תצלום אוויר ,אומר “אם אני אבחר
את החנות הזאת ,אז פה הבית שבו אני אמקם אותו ,וכאילו ,מבחינה אסטרטגית החנות הזאת הכי
נוחה .יש לי את הכניסה הכי נוחה אליה ,את פתח המילוט הכי נוח אליה”.
והעוצר פתוח או שלא?
מה ,אין עוצר בעיר .זה שנה אחר כך.
יש אנשים בסמטה?

אומרים שאין יותר
“הקש בדלת” .אז לא
קוראים לזה ככה
עכשיו .קוראים לזה
“מביא חבר” או משהו
כזה...
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הכול מלא .זו המטרה .הכול הכול מלא .סמטאות השוק ,באמצע היום מפוצצת באנשים .כמו
שוק...
ואתם נכנסים.
אנחנו נכנסים עם הלמים (רימוני הלם) ,יריות באוויר .חנות זה משהו בגודל הזה ,כשכל הקיר פתוח
לרחוב .פה דלת ,פה דלת וכל זה פתוח לרחוב ,וברגע שאנחנו נכנסים ,אנשים מתחילים לברוח.
מה העניין?
שיבואו חמושים ושהחבר’ה יורידו אותם לפני זה .אנחנו ברווזים.
אוקיי .ומה אתם עושים בינתיים?
כלום ,תופסים זיגים (פינות) בתוך החנות ,מנסים לתפוס מחסה .למקרה שיבואו בסמטה מולנו ו...
מפחיד?
כן.
כמה זמן?
ארבעים דקות .המטרה שזה ייראה מעצר עד הסוף .שהם לא יבינו את השיטה .אז גם תעצור
בנאדם .תעצור בנאדם בתוך החנות ,תעשה לו את כל התהליך של ...ניקח אותו לבית מעצר עם
פלנלית לחטמ”ר (חטיבה מרכזית) ,יחקרו אותו וישחררו אותו בסוף התהליך .שיחשבו שזה באמת
היה מעצר ופשוט פנינו לבנאדם הלא נכון .והיה מקרה שנכנסנו ופעם אחת החנות הייתה ריקה
ופעם אחרת היו שם שלושה אנשים ,אחד בן שבעים ,אחד בן חמישים ואישה בת שישים.
לא היה את מי לקחת פשוט...
כן ,אבל זה לא מנע מהמ”מ (מפקד מחלקה) בשטח לשים על האיש בן שבעים פלנלית ואזיקון
ולקחת אותו.
ולהושיב אותו ו...
כן ,אבל לא לקחנו אותו ,הבנו שזה מיותר .אבל מה שעשינו זה שלחנו אותו לפתוח לנו את הבית.
לא הבנתי.
אומרים שאין יותר “הקש בדלת” .אז לא קוראים לזה ככה עכשיו .קוראים לזה “מביא חבר” או משהו
כזה .יש לזה שם...
מה זה אומר?
זה אומר שאם אני בא למעצר ואני יודע שהיעד מסוכן ,הוא חמוש וזה ,אז אין מניעה שאני אבוא
לשכן שלו ..ואני נכנס ולא יודע בדיוק איפה האיתור -יש לי חמישה בתים ,נגיד בקסבה או בבלאטה.
המודיעין אומרים לי שבגוש בתים הזה צריך להיות הבנאדם .אז אני דופק בדלת :איזו משפחה זו?
טוב ,זה לא זו“ .אוקיי ,אתה בוא איתי” .שידפוק ויגיד לכולם לצאת החוצה.
עכשיו הוא עובר במתחם -דופק דלת-דלת?..
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לא ,הוא בא לבית אחד ואחר כך ניקח מישהו אחר .מהבית השני.
וכשהוא הולך איפה אתה נמצא?
קצת מאחורה .הוא הולך ראשון.
אתה מכוון עליו נשק?
לא .הוא הולך ראשון ואתה מכוון ,אבל לא ספציפית עליו .הוא מבין שאין לו לאן לברוח .הוא דופק
בדלת“ :יא זלאמה .”..הוא קורא להם לבוא.
ומה ..זה קורה היום?
כן ,זה נוהל מעצר ידוע במקרה של...
מתי פעם אחרונה שעשיתם כזה דבר?
אפריל ..אני לא זוכר ספציפית.
נראה לך מוזר כשעשית את זה?
ברור לי שזה לא בסדר ,אבל לא מוזר .זה משהו שקורה תמיד .נוהל ידוע

16

המפקד מהשייטת הכניס לו את הקנה לפה
יחידה :שלדג ּ מקום :נפת רמאללה ּ שנה2002 :

נכנסנו לבית רימה עם השייטת ,עשינו איזה מבצע לתפוס איזה חשוד ,איזשהו מבוקש .היו
כמה מוקדים ,הם לקחו כמה ואנחנו לקחנו כמה ...זהו ,היה ...זאת אומרת ,אני הייתי החפ”ק (חוליית
פיקוד קדמית) במבצע הזה ,כח שמחפ”ק ומבקר...ואז שהלכנו לכח של השייטת אז היה שם מקרה
של ברחן מהבית כשאנחנו הגענו אז הוא כבר היה עם כדור ברגל .מפקד השייטת שהיה שם של...
המפקד העיקרי של כח השייטת ,מפל”ג לוחמים ,תפס את הבחור ואמר לו לפתוח את הפה והכניס
לו את הקנה לפה ואמר לו “שמע ,איפה המבוקש?” .אמר את השם“ ,איפה המבוקש ,תגיד לי עכשיו
איפה הוא לפני שאני מפצח לך את הראש” .כשאנחנו הגענו אמרנו לו...
אתה ראית את זה? ראית את הקנה בתוך הראש?
כן .אני הייתי בשניה האחרונה .זאת אומרת ,לא הבנתי מה קורה שם ואז הוא הוציא.
הוא הוציא בגלל שהמפקד שלכם העיר?
כן .אני חושב שכן .זה היתה הסיטואציה
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17

המח”ט הסביר“ :באים לגופה ,שמים קנה בין
השיניים ,ויורים”

יחידה :גבעתי ּ מקום :רצועת עזה ּ שנה2008 :
יצא שכל שבוע יש
מבצע גדודי בתוך
עזה ...לפעמים אחת
המטרות הייתה
להביא אנשים לישראל
לחקירת שב”כ ...לא
חשודים ספציפים,
אלא כדי לקבל מידע
וכדי לגייס משתפי
פעולה ,זה הניחוש
שלי

היה דפוס .זה התחיל ב’חורף חם’ (סוף פברואר-תחילת מרץ  )2008כי עד אז זה היה המבצע הכי
גדול שהיה ,לא הכי ארוך אבל בהיקף הכי גדול עם הישגים שלא היו לפני כן .לפני כן היה מבצע ‘ענני
סתיו’ ב 2006 -מתישהו ,בערך בזמן מלחמת לבנון ,זה היה מבצע של ארבעים ושמונה שעות ,ואחרי
זה במשך חמישה חודשים יצא שכל שבוע יש מבצע גדודי ,כל הגדוד פלוס קצת פחות מפלוגה...
פעם בכמה זמן?
פעם בשבוע .אבל לא גדודי ,במשך חמישה חודשים היו אולי שישה מבצעים גדודיים וכל השאר
פלוגתיים שזה בעיקר סריקות וגם במטרה למשוך מחבלים.
לאיזה עומק נכנסתם?
לרוב לא לעומק אבל גם לא ארבעה בתים על הגבול .במבצעים היותר עמוקים ,היה נגיד קילומטר
וחצי-שניים.
אני רוצה לשאול לגבי ההכנות .נגיד ,הוראות פתיחה באש ,אזרחים ,מה אתם הולכים לעשות?
אמרו שהמטרה היא לסרוק את הבתים ולמצוא אם יש אמל”ח (אמצעי לחימה) .כמובן שגם חלק
מהמטרה זה לנסות – היו מבצעים שהיו יורים סתם ,במודע ,אבל המג”ד אומר שיורים בשביל
למשוך מחבלים כדי להרוג כמה מחבלים.
יורים לאן?
היה מבצע ספציפי שאני זוכר רתק של מקל”ר (מקלע רימונים) ומא”גים ואולי אפילו מק”כ (מקלע
כבד) על בתים .לא ירו על בתים אבל ירו בלי לכוון ולא למטע ,לאזור של בתים .לא במטרה לפגוע
אלא במטרה למשוך מחבלים יורים .לגבי הכנות ,אני לא באמת זוכר אם אמרו ,זה לא שחור ולבן ולא
אמרו לירות בכל אחד ,זה לא כמו “עופרת יצוקה” שהייתה התרגשות מטורפת.
איך המבצע עצמו התנהל? סיימתם את התדריכים...
יש מבצעים שהם רגליים ,יש באכזריות (כלים משוריינים בעלי זחל) ,מגיעים לנקודת כינוס ,לא
משנה פלוגתי או גדודי ,יש סדר הליכה ,הולכים ,בשלב מסוים יש כיבוש יעד ,כל כיתה תופסת את
הבית המיועד .הולכים בלילה ,מגיעים לבית ,נכנסים לבית ומוודאים שאין מישהו חמוש ,לא נכנסים
אף פעם ברטוב (תוך כדי ירי) ,אין גם חיפוי ברטוב פרט לכמה מבצעים ספציפיים שהיה ירי למטרות
ראווה ,לנסות למשוך אש .אף פעם לא השתמשנו ברימונים ,אולי רק בחורף חם.
ירי הראווה הזה ,לאן כיוונו?
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לא יודע ,כי לא הייתי במחלקה הזאת .אני יודע שהמטרה לא הייתה לפגוע אבל כן ירו לעבר בתים.
חבר טוב שלי שאז היה בגדוד והיה בחפ”ק מג”ד (מפקד גדוד) ,לא איתו אישית אלא במורחב ,אבל
הוא כן שמע את המג”ד מדבר עם מישהו בקשר ואומר לו “בואנה אחי ,אתה לא יודע מה הולך
פה” בזמן ירי הראווה .היה מבצע שהתלהבו שיורים במקל”ר (מקלע רימונים) או מקל”רון שקיבלו
מפלס”ר צנחנים או לא יודע מי ,הביאו אותו בשביל המבצע – המקל”רון יותר קל ולכן הוא יותר טוב.
נכנסתם לבתים ואז?
ברוב הפעמים היו בתים לסרוק ואז להתמקם .סרקו אמל”ח (אמצעי לחימה) וחמושים ואז היו מציבים
צלפים או קלעים ולפעמים היה צריך לשבור בלטות כדי למלא עם שקי חול ואז עושים ( 2/4שעות
משמרת) או  2/2בהתאם לכמות האנשים בכיתה או במחלקה .הכול היה גמיש עד ההתקפלות.
מה היו עושים עם האנשים שהיו גרים בבית?
מרכזים בחדר אחד ,בדרך כלל אזיקונים על הידיים .אני לא זוכר פלנלית על העיניים ,אולי רק לעיתים
נדירות ,ושמים שומר .אני לא זוכר גילויי אלימות כלפי אנשים שהיו מעבר ...לא הייתה התנגדות
מצידם .אני זוכר דברים קשים במקומות בספר ,בקצה ,אזורים כפריים לגמרי שכנראה הממשל שם
זורק זין ,גרים בצריפים ,סירחון נוראי .אין דברים כאלה באיו”ש לדעתי מבחינת עוני.
את מי אוזקים?
נשים לא ,לדעתי.
רק גברים ,היה גיל שאוזקים?
זקנים לדעתי לא .בחורף חם היה בית של חמולה – שם לא אזקנו אותם ,רק שמנו בחדר עם שומר.
ילד בן שתים עשרה?
לא חושב .אולי הגזמתי ולרוב לא אזקו .היו מבצעים שהיו נכנסים עם אכזריות וחוזרים ברגל .היה
מבצע שחזרנו והבאנו הרבה אנשים לחקירת שב”כ ,לא חשודים ספציפיים ,כדי לקבל מידע וכדי
לגייס משתפי פעולה – זה ניחוש שלי – היו מעמיסים גברים בגילאים מסוימים על טטרה ,משאית
גדולה ,והיא הייתה נכנסת לארץ .כנראה שהשב”כ (שירות ביטחון כללי) היו חוקרים אותם.
מי בחר אותם? היה בא איתכם שב”כניק?
בדרך כלל לא .זה קרה אולי פעם ,היה מבצע ספציפי שאני זוכר שחזרנו עם כמה עצורים ברגל .מה
שדפוק זה שהם חזרו עם פלנלית על העיניים ,לא ברור למה ,איזה סוד הם יכלו לגלות ,זה לא שהם
היו בתוך מרכבה סימן ארבע ,כן? הם היו אזוקים ביניהם וזה היה שטח קשה להליכה גם לנו .חלק
איבדו את הכפכפים שלהם בדרך והלכו יחפים באזור שלא נעים ללכת בו יחף .זה היה סיוט .גם לי...
בכל המבצעים האלה רציתי כבר להגיע ,המבצעים היו פיזית קשים ולא רק כי קשה פיזית אלא כי
קשה .גם עליהם ריחמתי.
כמה הם היו?
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לא הרבה ,לא שיירה ארוכה ,אבל זה רק בפלוגה שלי .המבצע שדיברתי עליו עכשיו היה גדודי אז
אולי בפלוגות אחרות.
זה משהו שבא לך אז בהפתעה?
לא ,זה הוגדר במטרות של המבצע ,להביא עצורים לחקירה.
מי העביר את התדריך?
מ”מ (מפקד מחלקה).
בתדריך שאמרו לכם שאתם חוזרים עם עצורים ,מה אמרו לכם?
עוצרים אנשים לחקירות ,לא זוכר אם אמרו שב”כ .לפעמים הגדירו את זה במטרות משנה .בתדריכים
תכל’ס לא דיברו על מטרת על אלא ישר הסבירו מה עושים והיו מסבירים תוך כדי .המבצע הוא
סריקות ו”הלוואי ויהיו מחבלים להרוג אותם” ,בעיקר סריקות אמל”ח ואם יש משהו של מודיעין.
רציתי לשאול אותך אם השיטה הזאת עובדת ,של משיכת האש.
לא זוכר שזה עבד .היו כמה מבצעים כאלה .זה היה שינוי שבא אחרי חודשיים בתקופה הזאת,
התחילו לעשות ככה .הייתה תקופה של מבצעים רגליים ,אחרי זה מבצעים באכזריות ואחרי זה
לקראת הסוף עשו לפעמים ככה ולפעמים ככה.
כשישבת בחלון של בית ,כדי לתת אש צריך אישור ממישהו?
תלוי .אם אני רואה בן אדם חמוש – לא .אני אומר לא כי אני זוכר טרי אלא ברוח כללית .אם רואים
חמוש – אז לא ,אם אני רואה מישהו שנראה חשוד כי הוא מנסה להסתתר או כי יש לו משקפת או
פלאפון – אז כן .זה לפחות מה שאני הבנתי.
אחרי שחזרתם אמרו לכם אם היו פגיעות?
אמרו ,אבל בגדול אם היה משהו מיוחד להגיד על ההשפעה של המבצע אז כן .אחרי חורף חם דאגו
להגיד שהיה מוצלח ,נהרגו הרבה מחבלים והיה לזה אפקט מרתיע .אבל אחרי המבצע הזה (העד
מתייחס לאירוע שבו נתקלו החיילים בחמושים פלסטינים) שחשבנו שנהרגו המחבלים והסתבר
שהם רק נפצעו ,זה היה מפתיע ומתסכל .מפתיע ,כי לדוגמה מ”כ (מפקד) אחד במחלקה שלי ירה
במחבל שהלך עם קלצ’ניקוב ופלאפון ברחוב ולא ידע שהוא שלושים מטרים מצה”ל .הוא ירה בו
במרכז מסה והוא נפל ,ואז זרקו עליו שני רימונים כדי לוודא שהוא מת ,ואחרי זה אמרו שמחבלים
לא נהרגו .דרך אגב ,בתקופה האת ,הנושא של וידוא הריגה זה חוקי?
אין לי מושג .למה?
אחרי המקרה שהדיחו את המ”מ ,היה לנו תחקיר מח”ט (מפקד חטיבה) ,שישב עם המג”ד בחדר,
והמחלקה שלנו ישבה והוא תחקר אותנו כדי לדעת טוב יותר מה קרה שם .ואז הוא נתן הוראות
ברורות לגבי היתקלות ואיך היא צריכה להסתיים“ :באים לגופה ,שמים קנה בין השיניים ויורים”.
אחרי זה שמעתי שווידוא הריגה לא חוקי.
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זה גם מה שאני יודע.
אני יודע שהמציאו מילה מכובסת“ :וידוא נטרול”

18

“המטרה היא מקסימום הרוגים”
יחידה :הנדסה ּ מקום :ג’נין/רצועת עזה ּ שנה2003-2000 :

מה היה לך הכי קשה בעבודה הזאת?
לא יודע ,אבל נזכרתי בסיפור אחר .נזכרתי פשוט ב(יחידת) דובדבן .היה להם מפקד שהוא מאד
אהב להרוג.
מה זאת אומרת ,מה?
אני מנסה להיזכר איך קוראים לו .מאוד אהב להרוג.
איך אתה יודע שהוא אהב להרוג?
הוא אמר הרבה פעמים.
הוא אמר שהוא אוהב להרוג ,מפקד (יחידת) דובדבן? איזה ביטויים הוא אמר?
אל תתפוס אותי במלה .הוא אמר שהמטרה שלנו זה להרוג כמה שיותר אנשים פה .אנשים ,לא
מחבלים.
איפה זה פה?
מחנה הפליטים והקסבה (מרכז העיר) של ג’נין .הוא היה כאילו מאוד לוחמני .אני זוכר :נכנסנו
לקסבה של ג’נין בשביל איזה איתור .נכנסים ,עושים את הסריקה ,מוצאים שם איזה פחית בגודל
שיכול להיות מטען לצורך העניין .אז הוא אומר לי “אתה יכול להקריס (לגרום לבית לקרוס) את
הבית”? אני עונה לו “לא ,אני מטפל במטען ,אני שם לבנה “ ...הוא אומר“ ,לא אני רוצה שתקריס את
הבית”“ .לא ,אני מטפל במטען”“ .לא ,אני רוצה שתקריס את הבית” .ואני חושב ,מה זה ,הרי צריך
לפנות שני בתים ברדיוס ...הוא שואל “יש לך מספיק חומר נפץ”?
הוא הסמכות?
אני הסמכות המקצועית ,אמרתי לו שאין מספיק חומר נפץ.
היה לך?
כן .יש כוחות כאלה ,כמו הימ”ס .ימ”ס עזה פשוט נכנסו כדי להרוג.
מה זה ימ”ס?
יחידת מסתערבים ,יחידת חיסול .ככה הם גם רואים את עצמם .הם נכנסים כדי להרוג .ככה הם

היה מפקד אחד...
הוא היה כאילו מאוד
לוחמני ...הוא אמר
שהמטרה שלנו זה
להרוג כמה שיותר
אנשים פה .אנשים ,לא
מחבלים
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מדברים על עצמם.
דיברת איתם הרבה? מה הביטויים?
כן .זו הייתה ההרגשה .הרגשה שהם באים להרוג והם הורגים.
את מי?
כל מי שנמצא באזור .בדרך כלל להיכנס איתם אתה יודע שבסוף הפעולה יהיו ארבעה עד שישה
הרוגים.
שמעת על מ”פ או מפקדי יחידות שאומרים “אני רוצה היום שש גופות”?
לא .הרבה פעמים *** (אחד המח”טים) בפקודות מבצע היה אומר שהמטרה היא מקסימום
הרוגים.
מקסימום הרוגים?
כן ,בעזה .מקסימום פגיעה.
במי? בחמושים?
כן .אני חושב שמקסימום פגיעה בחמושים.
באווירה הזו חמוש זה האויב?
כן.
מה עם “תצפיתנים” (אנשים שמוגדרים ע”י הכוח בשטח ככאלה שמשקיפים על כוחות צה”ל
הפועלים בשטח)?
גם.
אבל הם לא חמושים.
זה אותו דבר.
תראה ,אם אתה תירה בכל מי שאצלי בבית או בשכונה יסתכל ,אני אסתכל .לא? אתה לא היית
מסתכל?
כן בטח ,ברור .הם גם חיכו שיבואו אנשים שיסתכלו.
מי חיכה?
הצלפים .הצלף מחכה .שיהיה שם ,היה לזה שם .יש את החמוש ויש את הצופה .מחכים ,בשביל
להרוג.
איך אתה יודע על כל זה ,מדברים אתך על הדברים האלה?
אני איתם ,מה זאת אומרת.
עם הצלפים?
כן ,עם הצלפים .הצלפים יושבים בבית ,אני יושב אתם בבית למקרה ש...בדרך כלל אני פותח להם.
אם זה איתור שהיו בו או לא ,אני צריך לפתוח להם את האיתור הזה ,לבדוק שאין מטענים בדרך.
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ואחרי שאני גומר את העבודה המקצועית ,אחרי שאני פותח להם ,אני יושב ומחכה אתם .אני
משתתף .אני לוקח איזה חלון וגם כן מסתכל החוצה
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אמרו לכוח לירות בכל מי שיהיה ברחוב
יחידה :הנדסה ּ מקום :רפיח ּ שנה2003-2002 :

במבצעים בעזה כל מי שמסתובב ברחוב ,לירות במרכז המסה .במבצע בעזה בציר פילדלפי כל
מי שמסתובב בלילה ,לירות במרכז מסה (מרכז הגוף).
כמה מבצעים יש?
יומיומי ,בציר פילדלפי כל יום.
כשאתם מחפשים מנהרות ,איך הם מסתובבים שם ,הרי הם חיים שם.
העניין הוא כזה :מעלים כוח (חיילים) לקומה שלישית-רביעית .כוח אחר עושה את הסריקה .הם
יודעים שבזמן שעושים את הסריקות יהיו הרבה אנשים שינסו לפגוע בכוחות .בדרך כלל הנחת
היסוד הייתה שהם ינסו לפגוע בכוחות שמבצעים את הסריקות .לכן העלו כוח למעלה כדי שהם
יירו בכל מי שיהיה ברחוב.
כמה ירו שם?
בלי סוף.
אני הייתי בהמתנה ,אני יושב בקומה השלישית .כל מי שאני רואה ,אני יורה בו?
כן.
אבל זה רחוב בעזה ,זו העיר הכי צפופה בעולם.
לא לא ,אני מדבר על ציר פילדלפי.
זה סוג של אזור כפרי?
לא בדיוק כפרי ,זה רחוב ,זה כמו הקריות ,זה לא כמו המרכז .במבצעים בשיכונים של עזה אותו
הדבר .לירות ,במבצעים בלילה – לירות.
אין איזה כרוז שאומר לא לצאת מהבתים?
לא.
בפועל ירו באנשים?
בפועל ירו בכל מי שמסתובב ברחוב .זה תמיד נגמר ב”הרגנו היום שישה מחבלים” .כל מי שירית בו
ברחוב הוא “מחבל”.

זה תמיד נגמר ב”הרגנו
היום שישה מחבלים”.
כל מי שירית בו
ברחוב הוא “מחבל”...
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זה מה שאומרים התדריכים?
המטרה היא להרוג מחבלים.
לא ,מה ההוראות פתיחה באש?
כל מי שמסתובב בלילה ,ירי על מנת להרוג.
גם ביום?
ביום היתה התייחסות בתדריכים .מי שמסתובב ביום ברחוב לחפש דברים מחשידים .אבל דברים
מחשידים זה גם ...מקל
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“כל ילד שאתם רואים אותו עם אבן,
אתם יכולים לירות בו”

יחידה :צנחנים ּ מקום :חטיבת עציון ּ שנה2002 :
הלוחמים אמרו,
בצחוק“ :בוא נירה
סתם במישהו כדי
שתיגמר ההודנא
המסריחה הזאת
ונפסיק את המארבים
ונתחיל לחזור לעשות
מעצרים” .והנה זה בא
לך מהפיקוד הכי גבוה
שכנראה גם לו נמאס,
אז הוא רוצה שיקרה
משהו

מה ששבר את הכל -עומד המח”ט (מפקד חטיבה) מולנו בתדריך שאנחנו בהודנא ,מצב רגיש,
הוא מדבר על זה ודקה אחרי זה הוא עושה לנו תדריך“ :כל ילד שאתם רואים אותו עם אבן ,אתם
יכולים לירות בו” .כאילו ,להרוג אותו .אבן!
מי מתדרך?
המג”ד (מפקד גדוד) או המח”ט ,אני לא זוכר ,זה היה תדריך כזה“ .עכשיו המצב פה רגיש ,ואבן זה
כלי רצח ,אתם יודעים מה זה .אני ראיתי מישהי שנפגעה מאבן” .אני חושב שהמג”ד שלנו ,של ה...
הוא ראה שגם המח”ט של החטיבה פה.
*** הוריד פקודה שאפשר לירות בילד שזורק אבן?
כן ,כי זה כלי רצח ,כי הם זורקים את זה על הכביש .זה היה בהודנא....
לא קם קול צעקה על זה?
לא .אני ,אמרתי לך ,הייתי רגל וחצי בחוץ ,מבחינתי ,בחשיבה .ומה שהכי עיצבן אותי זה שהחבר’ה
בצוות כבר הגיעו למצב שכל מה שמעניין אותם (זה) שבשביל השיחה הזאת אמרו להם שבגלל
שזה המח”ט הם צריכים לעלות על נעליים ,נעלי צבא .והם התווכחו על זה שעות ,ואחד הלך וצעק
על המ”פ (מפקד פלוגה) ,צעקו אחד על השני חצי שעה אחרי התדריך הזה .ואף אחד לא התקיל
אותו ...ואני ברור שרציתי לשאול ,אבל היה בי כל כך הרבה ייאוש מכל האנשים האטומים האלה,
וידעתי שכל פעם שהייתי שואל הייתה נגדי אופוזיציה ...את הכמה אנשים ש “נו ,עוד פעם השאלות
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ועוד פעם הזה ,רוצים לשחק כדורגל” .או ש“סתום אתה עם השאלות שלך” .זה תמיד ליווה אותי,
היה לי את החבורה שתמיד הייתה באופוזיציה ,אז ידעתי שאני לא אקבל תשובה ,כרגיל .זה היה,
מבחינתי  ,Over the limitכבר היה ממש מוגזם .האנשים אמרו ,הלוחמים אמרו ,בצחוק “ ,בוא
נירה סתם במישהו כדי שתיגמר ההודנא המסריחה הזאת ונפסיק את המארבים ונתחיל לחזור
לעשות מעצרים” .והנה ,זה בא לך מהפיקוד הכי גבוה שכנראה גם לו נמאס ,אז הוא רוצה שייקרה
משהו
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המג”ד היה אלים ועודד לאלימות
יחידה :הנדסה ּ מקום :יקיר ּ שנה2005-2004 :

הקו המשיך ככה :כלל בעיקר ילדים שזורקים אבנים ,בקבוקי תבערה פה ושם .שוב ,כל מי
שתפסנו ,זכה מצידנו לאלימות פיזית ,היה לנו חדר מול החמ”ל (חדר הפיקוד) ,חדר תדריכים ,שם
הם היו .היה אותי ובחור בשם *** ,היינו נותנים להם מים .אם אחד מאיתנו היה במוצב או בחמ”ל,
השקינו אותם .אם לא – הם היו מוצאים את עצמם ארבע עשרה ושש עשרה שעות בישיבה קשורים
לכיסא בלי מים עם עיניים מכוסות .אני רוצה רק להגיד שהייתי שם תחת גדוד שריון ,עם מג”ד
(מפקד גדוד) אגרסיבי ואלים ,הוא התפרסם אחר כך כי הוא הודח .הוא לא היה המג”ד שלי .היינו
ת”פ (תחת פיקוד) שריון והגדוד שלי באותה תקופה היה בהר דב וכל מי שישמע את זה צריך לדעת.
למג”ד ההוא קראו *** ,אם אני לא טועה .הוא והנהג שם נגחו בפלסטינים .לא יודע אם אתה מכיר
את הסיפור הזה .הוא קרח וגדול ,והוא נגח בפלסטיני בהפגנה שקטה .זה צולם על ידי נשות מחסום
ווטש ,שגם עליהן הוא הרים יד .זה פורסם בטלוויזיה והדיחו אותו אחרי תהליך ארוך .המג”ד הנוגח
– ככה קראו לו .הוא היה אלים ועודד לאלימות .הוא אמר “תנו להם בראש” בתדריכים שלו .הנגיחה
הזאת הגיעה לטלוויזיה ,כל המדינה ראתה אותו .התגובות בגדוד ופלוגות שלו ואצלנו היו מעורבות.
אני חגגתי על זה כי מבחינתי זה היה להראות ,שכל העולם ייראה .כמובן המפקדים שלי לא אהבו
את ההתבטאויות שלי נגד המג”ד ומהר מאוד הבהירו לי שאני מסכן את עורי אז שתקתי .אחרי
שהוא הלך ,התחלף גם הגדוד בגזרה מגדוד  46לגדוד 9
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מוצאים שם מישהו
שלא קשור לכלום,
בכלל בבית לא
באיתור (בית) שקבלו,
בבית אחר ...הוא ביקש
מהמג”ד לשים נעליים,
לשים כפכפים ...והוא
עושה לו“ :לא!”

המג”ד הצעיד אותו יחף
יחידה :הנדסה · מקום :עזה · שנה2003-2002 :

היו התעללויות בפלסטינים ביחידות שלווית אותן?
היה חוסר התחשבות על גבול ההתעללות.
מה זה?
למשל אם זה להוציא כל מי שנמצא בבית בארבע בבוקר בקור מקפיא ולהשאיר אותם בחוץ בקור,
בכותנות ,לא לתת להם דקה התראה ללבוש משהו ולהשאיר אותם חצי שעה בחוץ עד שאתה עושה
סריקה .ועד למקרים שבאים עם כוח של גבעתי בעזה ,נכנסים עם המג”ד ,מוצאים שם מישהו שלא
קשור לכלום ,בכלל בבית לא באיתור (בית) שקיבלו ,בבית אחר .כמובן שבכל בית בבית להיא יש
מחוץ לבית תמונות של שאהידים אז הוא אומר לו“ :מה זה?” .ואז מחליט לקחת אותו אתנו והוא
יחף .הולכים כשלושה קילומטרים הליכה מהבית עד לגבול והוא יחף .הוא ביקש מהמג”ד לשים
נעליים ,לשים כפכפים ,הוא דיבר עברית והוא עושה לו“ :לא!” .הוא התחיל לדמם בדרך.
באיזה מהירות הלכתם?
במהירות של חיילים עם נעליים .לא מדדתי ,אבל הלכנו במהירות של חיילים עם נעליים ,והוא
התחיל לדמם בדרך כי הולכים על קוצים ועל רגבים וכו’ והוא צולע מאחור וכל פעם אחד החיילים
בועט בו שיזוז כבר כי הוא לא עומד בקצב .כאלה מקרים של חוסר התחשבות.
מה עשיתם אתו?
שמו אותו ,נתנו אותו לנציג שב”כ ואני לא יודע מה היה אחרי זה .היו מקרים של לדחוס עשרים
איש בתוך נגמ”ש (כלי משוריין בעל זחל) ,שייכנסו עשרים איש בנגמ”ש .היה נגמ”ש עצורים מוגדר,
זה היה בעיקר במבצעים בעזה .אני לא זוכר דבר כזה בגדה ,באיו”ש .שמו שם את כל העצורים עם
פלנליות ואזיקונים :דוחסים ,דוחסים ,דוחסים ,ובסוף דוחסים גם את הציוד .אני זוכר גם מקרה ,היה
סיום של איזה מבצע חטיבתי ,הביאו גם את אלוף פיקוד דרום ורמקולים עם עימאד פארס (מח”ט
גבעתי בתקופה המדוברת) נואם .שמו את העצורים איזה עשרים מטר מהם עם חייל צעיר ששומר
עליהם ,והם עדיין עם פלנליות על הברכים ,אזיקונים ,ראש למטה ,לא מים ,לא שום דבר ,ואני זוכר
את פארס מדבר ואחד הפלסטינים מספר להם ,מתרגם מה הוא אומר .אני כאלו עמדתי בצד ,לא
השתתפתי באירוע ,הם היו נורא מרוצים מהמבצע.
זה נראה לך הזוי שהוא מתרגם להם? מה הוא תרגם ,מה הוא אמר להם?
סתם ,המבצע היה ככה וככה ועשינו ככה וככה .זה הזוי .עומד באמצע בסיס צבאי וההוא מתרגם.
שכחו כאילו ,אליהם בכלל לא התייחסו ,הם בכלל לא פונקציה .העצורים האלה היו בדרך כלל ברובם
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או הגברים שהיו בבית שהביאו אותם לתישאול .האיתורים האלה דרך אגב היו אקראיים.
לא היה מודיעין?
יש איתורים שהיו מעצרים ויש איתורים ...הבית הזה הוא בית שולט אז בודקים אותו .אתה יודע
קח את ציר פילדלפי ,כל הבית -מחבלים .אז כל הגברים שיש בבית אתה מוציא החוצה לתיחקור.
הנחת היסוד היא שכל מי שגר על ציר פילדלפי יודע איפה יש מנהרות .זה כאילו היה הנושא החם
בתקופה אחרת של השרות שלי

23

בסוף האירוע היו לו חתכים עמוקים ברגליים
יחידה :נחשון ּ מקום :טול כרם ּ שנה2002 :

היה פעם אחת שהיינו באיזה בית ,עשינו מעצר כאילו רובאי ,והוציאו את הבן אדם ושמו לו את
האזיקונים ברגליים .ואז אמרו שצריך להביא אותו ,שהגל”ב (ג’יפ סיור) מחכה מחוץ לכפר ,שצריך
לקחת אותו ,כי אנחנו היינו רגלית .אז אני זוכר שהוא לא מצליח ללכת.
כי יש לו אזיקונים ברגליים?
נכון .אז לא הלכו .מה עשו? רצו .אני אומר לך רצו בקטע של אני בכושר טוב ,גם הייתי עם אפוד
וקסדה ונשק ,אבל הגעתי יעני ,זה היה מרחק .אני אומר לך בסוף הבן אדם ,כזה חתכים עמוקים
לא ראיתי בחיים שלי.
איפה?
ברגליים .אנחנו רצנו איתו כל הדרך.
גררתם אותו?
גרמנו לו ללכת הכי מהר שבן אדם עם אזיקונים יכול ללכת ,להתקדם ,לנוע.
אזיקונים ברגליים?
כן.
זה רגליים צמודות ,אתה לא יכול להזיז אותן.
אין ,הוא זז.
למה רצתם? למה לא שחררתם לו את הרגליים?
זה מה שמפקד הכוח החליט .כן .אז אני זוכר שהיו לו חתכים עמוקים בסוף האירוע ברגליים

שמו לו את האזיקונים
ברגליים ...גרמו לו
ללכת הכי מהר
שבנאדם עם אזיקונים
יכול ללכת...
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24
היה רעש תקשורתי
די רציני .כאילו מחנות
ריכוז בלה-בלה-
בלה ...עוברים בית
בית לראות שאין
שם גברים ונשקים...
הופכים שם את הבית
כאילו הוריקן נכנס
לשם ...לא השאירו
דבר אחד כמו שהיה

ריכזנו את כל הגברים באיצטדיון
יחידה :נחשון · מקום :טול כרם · שנה2002 :

אני זוכר שפעם נתנו לפלוגה פעילות בטול כרם .זה היה פעילות שקיבלה הרבה ביקורת גם
בעיתונות הזרה ,כי אספו את כל הגברים .מה עשו? כי כל פעם שהיו נכנסים לכפרים ,לערים וזה,
אז היו חוטפים הרבה ,היו חוטפים .אז מה הם אמרו? הם עברו שם ,כרזו ,זה היה הוראות מלמעלה.
הגדוד היה אחד מכמה ,מהרבה...
יותר גבוה מגדוד היתה ההוראה? מח”ט לפחות?
כן ,מח”ט (מפקד חטיבה) לפחות .לא ,זה היה פעולה רצינית של צה”ל ,לא רק גדוד נחשון היה שם.
באיזו גזרה?
בעיר טול כרם .אז בקיצור ,אז ההוראה היתה שכל הגברים ייצאו לאיזה מגרש כדורגל גדול שם ,ואז
כאילו לא יהיה גברים בעיר אז יהיה יותר קל לעשות את הסריקות ,אתה מבין? פחות חשש ,כי אם
רואים גבר אז הוא חשוד ,אוטומטית הוא חשוד .אז זה קיבל ממש ...אתה יכול לדמיין.
כמה גברים היו שם?
אספו את כל גברי טול כרם לאיזה ארבעים ושמונה שעות .זה היה ,זה עשה ,זה היה רעש תקשורתי
די רציני באותה תקופה .כאילו ,מחנות ריכוז ,בלה-בלה-בלה ,אתה יודע .אספו אותם לאיזה מגרש
מרכזי.
כרזו להם?
כן.
מי כרז ,אתם?
לא .לא יודע .הלבנים נראה לי ,הג’יפים הלבנים.
מת”ק (מינהלת התיאום והקישור).
בכל אופן ,אז לנו נתנו אחרי זה גזרה שאנחנו עוברים בית-בית ומחפשים אמל”ח (אמצעי לחימה).
זה המשימה .אמרו לנו בתדריכים לפני :כל הגברים ,הודיעו להם שהם צריכים להיות באיזה מקום
מרכזי ,אז אתם לא צפויים להיתקל בגברים .מי שכן – הוא חשוד .שיתפו אותנו במה היה לפני כדי
שנדע במשימה.
ולא ראית את המגרש?
לא .אבל אני זוכר שאמרו ...זה היה איזה ארבעים ושמונה שעות שהיו שם ,אז היו שם הרבה מקרים,
שירותים אפילו לא היה.
מי שמר על הדבר הזה ,אתה יודע?
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לא .אבל אני מאמין שבתחקיר מעמיק ,בוא נחשוב על התאריך ,איזה חודש לפחות ,זה בערך שנה
וחצי לשירות שלי ,אולי קצת יותר ,בסביבות ספטמבר  2002נגיד .בוא נגיד give and take ,שלושה
חודשים ,ארבעה חודשים ,יותר סבירות ליותר מאשר פחות .בכל אופן ,אז אנחנו נכנסים ...אתה
יודע ,בהתחלה בשיא יעני ...כמו שלמדנו לפתוח זיגים (פינות) ,ממש אתה מרגיש את הפחד יעני.
פותחים אחד-אחד .אתה נכנס לבית הראשון ,אתה בודק אותו והכל ,באמת בודק שאף אחד לא
מתחבא ,שאתה לא רואה שום נשק ,אבל עדיין בגבול הסביר .ואז נהיה כבר עייפות וזה .אז היה כבר
שלב שנכנסנו לבתים והיינו שמים את כל מי שנשאר בבית ,האמא והילדים בדרך כלל ,אולי איזה
סבתא או משהו ,בחדר ואנחנו נזרקים שם בסלון יעני ,נזרקים לאיזה שעתיים-שלוש.
עשיתם סריקה בבית?
עשו סריקה לחפש באמת שאין נשק ,אתה יודע ,כל אחד ברמתו .יש כאלה שבדקו והוציאו את כל
הבגדים .אבל הבתים לא נראו אותו דבר כמו שנכנסנו אליהם.
הולכים בית-בית וסורקים את כל טול כרם?
אני אומר לך ,זה היה מבצע מאוד רציני ,אז כל אחד מקבל גזרה .אתה יודע ,מתפספס בית פה בית
שם ,לא אוכלים על זה סרטים ,אבל בעיקרון עוברים בית-בית לראות שאין גברים ואין נשקים.
היו גברים?
כל מיני זקנים כאלה“ .למה אתה פה?” זקן וזה ,אתה יודע .ואז היה בית אחד שהיה לה תמונה על
המקרר או משהו ,שלה עם נשק.
שלה עם נשק?
כן .מה וזה ...יעני אנשים בטירוף .איפה הוא ,מה הוא ,וזה .היא ניסתה להסביר שכאילו ,אתה יודע,
זה תמונה ,גאווה כזה ,של איזה שוטר פלסטיני .כמו שאצלנו יש .למה להשוות את זה? כן ,תצלומים,
אבל כאילו בקטע כמו שאצלנו בתקופה של הזה ...זה קטע מיליטנטי ,זה הגאווה הלאומית שלהם,
אתה יודע ,גם שלנו ,בסדר .אז זהו ,האנשים יעני בטירוף“ :אנחנו נמצא פה נשק” .ולי ברור שהם
לא ימצאו ,אבל לא חשוב .ואני אומר לך ,הופכים שם את הבית כאילו הוריקן נכנס לשם .הפכו שם
את הבית הזה באמת ,לא השאירו דבר אחד כמו שהיה .טוב ,זה היה בעוד בתים שהפכו בעצם את
הבית ,אבל שם גם שברו בטירוף והכל .וברור שהסמל רואה ,אבל בשלב מסוים אני אומר :הלו ,אני
אומר לסמל“ :תראה מה הוא עושה” .ואז גם התחיל שם איזה חיכוך ,כאילו מלשן וזה ,ופה ושם .אבל
ממש אני מדבר איתך ,עוברים מדפים של דברים שבירים עם היד ,הכל עף.
ואתה רואה שאין שם נשק?
לא ,זה ברור שזה בקטע ונדליסטי.
לא היה אלמנט של חיפוש?
לא .היה אלמנט של חיפוש ,אבל תוך כדי גם קטע ונדליסטי .אתה פותח את הארון ועל הדרך אתה
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רואה מדף אז אתה מעיף את כולו .כן ,הבית הזה חטף הרבה .וככל שהתקדם היום ,רף הרגישות
של הכוח ירד ,וסוגרים אותם כבר לארבע-חמש שעות .אתה יודע ,זה היה פעילות ארוכה ,אנשים
ממש עייפים כבר.
כמה זמן פעילות?
לפי דעתי זה היה איזה עשרים וארבע שעות .התכנון היה יותר ,אבל לפי דעתי הקולות של האיסוף
הזה של הגברים ,כי כשאנחנו נכנסנו אמרו לנו שזה צריך להיות שלושה ימים ,אבל נראה לי שהרעש
הזה השפיע .כי אני זוכר גם שנתקלנו שם – אתה יודע ,אף אחד לא העיז להתעסק ,גם אין גברים,
הרחובות ריקים צריכים להיות – והיה שם איזה שתי נשים מכוחות שלום בינלאומיים ,איך הם
נקראים?
יש הרבה.
יש הרבה אבל זה הכי ידוע .לא חשוב ,אתה יודע על מה אני מדבר .בקיצור ,אז שתי הנשים האלה
באות ,ואנחנו בבית והמשפחה שם סגורה בחדר שעות ,לפי דעתי זה אפילו היה הבית של הנשק
שם ,שראינו את התמונה.
כמה שעות?
היינו שם לפחות איזה שלוש שעות.
יש עוצר ברחובות?
כן ,כן.
אז סגורים בחדר .בבית הם גם ככה סגורים.
כן ,אתה צודק .סגורים בחדר בתוך הבית .אז ההן משתגעות שם .אז כל פעם יש מישהו אחר ששומר
על הדלת של הכניסה של הבית .אני זוכר שאני עומד שם והן באות שתי המטורפות – מטורפות
אני אומר ,אתה מבין? – ואומרות לי ,צועקות לי באנגלית שעות .ואני מבין כל מילה ,אני מדבר
אנגלית מהבית .ואני אומר :הדבר האחרון שאני יכול עכשיו להתמודד איתו זה ויכוח עם אנשים
שאני בכלל בצד שלהם .כאילו ,הכל פה מטורף .ואני פשוט מתעלם בטירוף ואחת מהן צועקת,
” ,”He understands English, he knowsלא יודע ,אולי היא ראתה משהו בעיניים שלי שאני
מבין כל מילה שהן אומרות ואני פשוט עושה את הפרצוף של הכי כאילו מדברים איתי סינית .זה
היה מאוד קשה .הן ממש ,הן מרגישות יעני ,הן רואות את מה שאני רואה.
מה אתם רואים?
את כל מה שסיפרתי לך ,וזה נותן לך מראה בפנים .זה היה לי מאוד קשה .ואנשים עצבניים“ :הזונות
האלה” .אנחנו יוצאים גם מהבית ,הן מתחילות ,ממשיכות ללכת אחרינו ,והם צועקים עליהן“ :תעופו
מפה” .איכשהו מצליחים להפחיד אותן מספיק כדי שהן ילכו .ואני זוכר רק איך שהן הלכו ,אני אומר

להן – אני אחרון ,לא יודע ,איכשהו הייתי אחרון או משהו – אני אומר להןYou have to tell the“ :
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.”world what you see
איך הן הגיבו לזה?
לא יודע ,מין הסתכלו עלי כאילו לא יודע ,לא נראה לי זה עשה עליהן רושם ,ובאובייקטיביות בצדק.
אתה יודע ,אני ,אם הייתי מסתכל על מישהו כמוני מהצד – לא גיבור גדול ,להפך ,אני עד לכל
הדברים האלה .הם טרחו ,באו מבחוץ ,הם אלה שמנסים להציל את העולם .אני ,מה אני עושה? אני
שם ואני לא עושה כלום .אני התגייסתי לצבא הזה ,אני עושה את כל המשימות שאומרים לי .זה
שאני חושב שמה שהן עושות זה טוב ,זה לא הופך אותי ...אבל לא יודע מה הן חשבו .זה גם דברים
שיותר ביני לבין עצמי קצת קשה לי איתם ,אבל זה מה שקרה .וכן ,אז אני זוכר שנסעתי שם ,יצאתי
הביתה סופשבוע ,וברדיו הודיעו על הפעילות בטול כרם והודיעו שנמצאו ככה וככה ועוד כמה
דשנים שחשודים שהיו יכולים לשמש...
כחומר נפץ.
כן .אני זוכר שאמרתי“ :איזה בולשיט” .והיינו באוטו נראה לי עם אבא של *** ,ואבא של *** בן אדם
מאוד מתון בדעותיו ,אבל הוא אומר“ :איזה ,מה פתאום חומר דשן תמים?” אני אומר מאחורה“ :לך
תדע גם אם זה היה” .אז הוא אומר“ :מה פתאום” .אני מעריך שאם אני הייתי יושב בבית גם הייתי
אומר מה פתאום וזה ,אבל אתה יודע ,אחרי כל מה שראיתי ,זה היה פשוט ...אתה יודע ,הידיעה
בסוף ברדיו ,זה לא יאומן איך הידיעה בסוף ברדיו“ :בפעילות צה”ל בטול כרם נתפסו ,אני יודע,
עשרים מבוקשים ,עשרה כלי נשק ,וחומר ,ודשן שחשוד לייצור ,וטונה וחצי של דשן” .אז זה הצלחה,
כי אתה שומע את הרדיו ,אתה אומר“ :בוא’נה ,באנו יעני ,תפסנו את כל זה ,עשינו את המוטל עלינו”.
ועשינו בדיוק הפוך .כי מה עשינו? עשינו פשעים ,הרסנו בתים .אין בית שלא נכנסנו לשם ,נשאר
אותו דבר.
כמה בתים עברתם?
עברנו רחובות .אני מדבר איתך כל בית ,איכשהו מישהו עלה על זה שרגע ,אולי הם מחביאים בדודי
מים למעלה ,אתה יודע ,יש להם את הדודים השחורים הגדולים על כל בית .אז כל בית הם הפכו
את כל הדוד.
המים נזלו?
הפכו .הופה .בטירוף שלנו.
השארתם את התושבים בלי מים זורמים?
לא יודע ,לא חשבו על זה ,חיפשו נשקים .אולי יש נשק פה למטה של המים האלה .הכל מותר ,אין
מידע ספציפי על בית ,אבל כל בית אתה צריך לחפש כאילו שם זה המפקדה של החמאס
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שיבוש חיי היום יום של התושבים
יחידה :נח”ל · מקום :חברון · שנה2005 :

בדרך כלל כשאומרים שיבוש זה מתקשר לפח”ע (פעילות חבלנית) ,אתה עושה שיבוש פח”ע.
כשאתה מפרש מה זה אומר – מה קרה לשיבוש ,למה לא אומרים סיכול או מניעה? מה זה אומר
שיבוש כאילו? אתה יודע ,יש מסכל ,מונע ,משבש ,מגיב לפח”ע ,כל הזה .כן ,הרבה דברים שאתה
עושה .אתה מבין ,מה זה שיבוש כאילו? בדרך כלל מה שאנחנו ,התשובות שנתנו לעצמנו ,או
התשובות שקיבלנו מהמפקדים הרחבים ,הגדולים ,זה כאילו סוג של יצירה של חוסר שגרה.
אצל מי?
גם בפעילות שלנו ,כדי שלא יידעו לעקוב אחרינו ולעשות לנו זה .זה פעם אחת ,זה ברור ,זה הגיוני
כאילו ,לאבטח את הפטרול .אבל גם אצל ה ...זאת אומרת שפתאום עכשיו יש לנו מחסום של,
צ’קפוסט כזה (מחסום פתע נייד) ,של עשרים וחמש דקות באיזשהו ציר .ציר שעולה לכיוון אברהם
אבינו שם .ואז ברגע שאתה עושה את הסיפור הזה ,אז החבר’ה (הפלסטינים) מתחילים לחשוב שהם
לא יכולים לתכנן שום דבר כי יהיה שיבוש .אם אתה באמצע הלילה ,נכנס ועושה מיפוי אז מי שכביכול
מבוקש ,אחראי על אבו סנינה ,גם הוא אף פעם לא יישן ,או שהוא יחליט לא להיות באבו סנינה,
הוא יחליט להיות בשכונות היותר רחוקות .זה שיבוש .שיבוש חיי היום-יום של התושבים .אני לא
זוכר ,אני לא מאמין גם שזה היה כתוב אצלנו .לא ,יכול להיות שבמקומות אחרים כן זה היה כתוב
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באמצע הלילה עם רימוני הלם ופצצות
תאורה...

יחידה :גולני ּ מקום :ג’נין ּ שנה2002 :

אז יצא ,נוצר מצב שהיה איזשהו ,גם בשלב הזה הפלוגה היתה ממש מפורקת מבחינת משמעת.
שמשון היו עושים ממש דברים מבחינת רגיל ,לא מבחינת האוכלוסייה הערבית ,ככה ממש הכל
שם היה מפורק לחלוטין .והמ”פ היה מסתובב ככה בג’יפ שלו בתוך הכפר ובתוך הזה ,מנסה להרים
בלגן .מה הכוונה להרים בלגן? שהרעיון נגיד למשוך אש ,למצוא את החמושים ואז להרוג אותם .אז
למשל להיכנס לסאלם באמצע הלילה עם רימוני הלם ופצצות תאורה ,לעשות שם ככה.
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רכוב או רגלי?
רכוב ,עם ג’יפ .חפ”ק ,אני לא מדבר איתך איזשהו משימה .בלי איזשהו קפ”ק (קבוצת פקודות) שהם
עברו לפני כן או משהו כזה .נכנסים לתוך הכפר ,הוא וכל מיני ,אני יודע ,נספחים כאלה ,מפל”גיסטים
(מפקדי פלגות) :יורים באוויר ,זורקים רימוני הלם ,ממש ככה ...אנשים יוצאים החוצה ,זורקים
אבנים .אני זוכר גם האסטרטגיה היתה ,כאילו התיאוריה שלו היתה שאם אתה מושך את האירועים
מחוץ לציר ,כאילו סך הכל המשימה שלנו היתה הגנת הציר ,אז כל עוד שאני מרחיק את האירועים
מהציר אז שום דבר לא קורה על הציר עצמו .אז זה היה ככה
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סטירה ,דחיפה ,כל מיני דברים כאלו .יום-יום
יחידה :לביא ּ מקום :נפת חברון ּ שנה2003-2002 :

היה איזה קטע שהיה איזה ילד מפגר ,באמת עם פיגור ,שזרק אבנים מאיזה מבתר ליד צומת
הכבשים .ובסופו של דבר עצרנו אותו ,וזה היה עם אותו סמ”פ( ,סגן מפקד פלוגה ,תואר במהלך
הראיון כאלים כלפי פלסטינים) והוא אמר לחייל שלי“ :טוב ,קח אותו לג’יפ” .החייל ,הוא היה יחסית
קטן ,תפס אותו (את הפלסטיני) בכתף .הוא חייל בסדר ,והבן אדם התחיל להיאבק איתו והיה
מאוד קשה לו ,לחייל קטנצ’יק ,להשתלט על נער בן איזה שש עשרה .אז הפלתי אותו לרצפה.
בכל הקטטה הזאת הנשק שלי נתן לו מכה בפה ושבר לו שן או משהו .התחיל לדמם ולהשתולל.
סוף-סוף השתלטתי עליו .כל הבני הדודים שלו ודודים שלו והורים שלו ,אני לא יודע מה ,הגיעו ,כל
החמולה שלו ,איזה ארבעה מבוגרים ,גברים מבוגרים ,והסמ”פ איים עליהם שפעם הבאה שנראה
את הילד פה“ :לא מעניין אותי ,זורק אבן ,לא זורק אבן ,אני הורג אותו” .והילד ,הוא כבר כל הפרצוף
שלו דם .והם אומרים“ :מה ,הוא ילד מפגר והיד שלו לא עובדת” – היתה לו יד ימין מאוד-מאוד
חזקה ,כי היא עבדה ,ויד שמאל היתה פשוט ,היה איזה מין פיגור ,היא לא תפקדה – “הוא לא יכול
לזרוק אבן” ,וכן הלאה וכן הלאה .והוא מאיים על ההורים .שחררנו את הילד והוא פשוט תפס אבן
כזאת גדולה וכמעט נתן לסמ”פ מכה .הסמ”פ והוא גם הלכו מכות קצת והילד חטף הרבה מכות,
וכל הזמן הוא מדמם מהפה מהמכה שהוא קיבל ממני .אבל הקטע של האלימות ,אני חושב ,זה לא
עניין של חומרתו ,זה עניין של התדירות שלו .זה הגיע לשלב שלא היה יום כמעט שאתה לא ,אם
לא נותן מכות ,מאיים לתת מכות .ברוב הזמן זה כן הגיע ,סטירה ,דחיפה ,כל מיני דברים כאלו .וזה
יום-יום
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28
הייתה תחושה
שאנחנו עושים כלום...
הייתי צריך לקחת
את העצורים הרבה
פעמים למחנה עופר...
הבן אדם ישב כפות
ועיניים מכוסות

מעצרים סתמיים
יחידה :נח”ל · מקום :נפת רמאללה/חברון · שנה2009-2008 :

היו לנו גם שם מעצרים שנמאס לנו מהם .הייתה תחושה שהם סתמיים ,למשל לחפש אנשים
שחתכו גדר או אנשים שזרקו אבנים או שמזוהים בהפגנות נגד הגדר או מתסיסים .זו הייתה תחושה
של סתם .אם בחברון הרגשת שאתה עוצר בן אדם שמסכן ,אז פה הייתה תחושה שאנחנו עושים
כלום .היה מעצר אחד ,לא זוכר באיזה כפר ,שהתחיל להתלהט ,והיה ברדק ואני זוכר שהמ”פ (מפקד
פלוגה) דרך נשק ואמר שצריך להרגיע ,ושב”כ (רכז שירות הביטחון הכללי) הגיע ובאמצע הכפר בין
כמה בתים של אותה משפחה ,חמולה.
מה קרה בסוף?
לקחו את מי שהיו צריכים וזהו.
מה היה טווח הגילאים של החבר’ה אלה?
חמש עשרה-שש עשרה ,עד עשרים ושלוש-עשרים וארבע.
ואתה אומר חותכי גדר ,זורקי אבנים ,אנשים שזוהו בהפגנות?
כן.
מהפגנות בנעלין?
לא ,מהפגנות באזור .אני נזכר באחת החוויות הכי קשות שהיו לי שם ,היה צריך לקחת את העצורים
הרבה פעמים למחנה עופר (מתקן מעצר) ואז כמו שאמרתי קודם ,יד ימין ויד שמאל של הצבא זה
שני גופים שונים ...הייתי צריך לקחת אותו לבסיס של הגדוד ללילה עד שיגיע הרכב ,הספארון (רכב),
בינתיים הלכתי לישון .הבן אדם ישב כפות ועיניים מכוסות ,אמרתי לש”ג (שומר שער הכניסה) שלא
יעשו לו כל מיני שטויות ,נתנו לו מים וכיסינו אותו בשק שינה כי התקופה הייתה קרה .אני זוכר שזה
היה נורא ,כי מחנה עופר נפתח בשעה מסוימת וחיכינו שם והנהג היה חולה ,והתחושה לראות אותו
הייתה נוראית ,הוא היה צריך להשתין ולעמוד מולו עם נשק בזמן הזה.
כמה זמן הוא ישב ככה עם האזיקון והפלנלית?
כמה שעות טובות מאוד .עד שלקחו אותו ואז זה נגמר .כל אחד לא ידע מה להגיד לי לעשות איתו.
ברדק שלם .חיכינו במחנה עופר והוא יושב בספארון ואני לא ישנתי אחרי המעצר בלילה המון
שעות.
היו כאלה שרק “ייבשו”?
יש מתח שתמיד היה קיים ,גם בחברון וגם ברנטיס .את הדברים הבסיסיים -ישיבה בחדר ומישהו
שומר ,קשירה של הידיים ,ולכסות עיניים ולתת אוכל או מים ולכסות  -זה תמיד נתנו .לא הייתה
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שאלה .היו חבר’ה יותר ימניים שחשבו שזה יותר מדי ,ושמאלנים ו ...ואתה שואל את עצמך שאולי
אנחנו מרחמים מדי .אמות מידה של טוב ורע מתערערות שם ,אני חושב שזה הדבר הכי קשה
שבחברון זה היה חד ,שם יש שחור ולבן של מה טוב ורע אבל היומיום כל כך אפור .כל בן אדם שאתה
עוצר הילד שלו לא עשה כלום ,והתחושה שהרסת לו את הילד.
זה חבר’ה שעצרתם במעצרים?
הדילמה היא יומיומית ,אתה יוצא מהשער לתוך הסיור של עצם הנוכחות שלך .לי הייתה דילמה.
אבל בנקודות האלה זה היה יותר נקודות קיצון של כמה אתה נחמד .מה זה להיות הומאני – זה
מאוד לא ברור.
מה שאני שואל ,אלה שהייתה דילמה כלפיהם ,אם זה אנשים שהבאתם במעצרים או שייבשתם
אותם?
בחברון זה לא היה ,שוב ,אני לא יודע ,כי גם בחברון היו גנבי המתכות ,ילדים בני שבע שרצו לגנוב
מתכת וכל מה שהם עשו זה לגנוב מתכת כדי למכור אותה כי לא היה להם כסף בבית אז הם חצו
את הציר שעשו להם לעבור ,כי רחוב השוהדה מפריד בין היישוב היהודי והקסבה ומותר להם
להיות באבו סנינה ובקסבה (מרכז העיר) ובין לבין אסור להם .אז היו תופסים אותם ולמשטרה אין
מה לעשות איתם ואתה מושיב אותם לשעתיים בש”ג .אין לך איך להתמודד עם זה ואיך לפתור את
זה ,אז אתה מייבש אותם .אולי איך שאני רואה את הדברים ,הם מאוד עקומים לעומת מה שהם
ביומיום .לא יודע .דודה שלי היא פסיכולוגית והיא אמרה לי שכדי להבין את זה ,אתה צריך לצאת
מזה לגמרי ואני לא יכול להגיד לך מה טוב ומה לא ,כי אין לי את הכלים

29

החוקר הביא לו מכות רצח
יחידה :נח”ל ּ מקום :ללא ציון מקום ּ שנה2001 :

היו לנו בהתחלה חקש”בים (חוקרי שבויים) מ( ***-יחידת מודיעין) ,בתחילת המאורעות היו לנו.
הם היו מילואימניקים מאוד פטריוטים .כן ,גם הם היו לנו בצוות .מה הם עשו? הם הרביצו .הרבה.
סטירות נוראיות ,טלטולים קשים ,צעקות ,הפחדות .מבחינתנו הם היו חוקרי שב”כ (שירות ביטחון
כללי) והם ידעו מה הם עושים .לפעמים הם עברו את הגבול בעיניי.
כמו מה?
כמו כמה סטירות מצלצלות למישהו שטוען שאין לו מושג בקשר למשהו ,בקשר לאיפה אח שלו.
סטירות מטורפות .מטורפות .שבר לו את הלסת נראה לי .באמת ,בחיים שלי לא ראיתי ,וראיתי הרבה.

לפעמים הם עברו את
הגבול בעיניי ...סטירות
מטורפות .מטורפות.
שבר לו את הלסת
נראה לי .באמת ,בחיים
שלי לא ראיתי ,וראיתי
הרבה
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איפה זה קרה?
זה קרה בסוף  .2001אני באמת לא זוכר .חיפשנו את אחיו המבוקש ,והוא לא ידע איפה הוא.
החקש”ב לקח אותו לחדר צדדי והביא לו מכות רצח .סטירות מטורפות .והוא טען שהוא לא יודע.
אז או שהוא עמד יפה בחקירה או שהוא באמת לא ידע .אחד מהשניים.
נתקלת בהרבה מקרים כאלו? זה היה שגרתי?
כן ,זה היה די ...זה היה תלוי בחקש”ב .יש חקש”בים יותר אלימים ,יש חקש”בים פחות אלימים .יש
חקש”בים שמדברים בשקט ומפחידים ויש חקש”בים שצורחים כמו מטורפים .הערביסטים בצוות
לא שימשו כחקש”בים ,כלומר לא היו מפעילים לחץ פיזי מתון על הנחקרים אלא מדברים איתם
בערבית .כורזים לבית ,מדברים בערבית ,מנסים להבין את המצב.
לא מעבר לזה?
לא .אנחנו צבא מוסרי

30
אני זוכר אותם
חוזרים ,מרוצים ...שני
עופות על האש ...בעל
הבית היה נעול באיזה
חדר ...הייתה שם איזה
העלמת עין

החבר’ה שחטו לו את התרנגולות
יחידה :נח”ל ּ מקום :נפת ג’נין ּ שנה2002 :

היינו באיזה בית ,כל הפלוגה ,ומתחת לבית ,לבעלים של הבית ,גם הוא היה נעול באיזה חדר ,היה
לו שם תרנגולות ...כזה קומה עם תרנגולות ,פרגיות כאלה .ומה שחבר’ה עשו ,פשוט הלכו ,והם רצו
לעשות ארוחה אז הם שחטו לו תרנגולות ועשו אותם על האש שם למטה .כן ,זה מה שהם עשו .אני
זוכר אותם חוזרים ,מרוצים אחרי ארוחה שלהם ,שני עופות על האש ,יעני בקומה שם.
היו איתם קצינים ,מפקדים?
לא ,לא היו איתם קצינים ,זה היה ,אני חושב ...אני ידעתי ,כולם ידעו מזה .היתה שם איזה העלמת
עין אפשר להגיד ,לדעתי .אבל לא היו איתם ספציפית .זה חיילים ותיקים היו ,מאוגוסט תשע.
כן ,ותיקים.
כן ,עשו מה שבזין שלהם
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החבר’ה התקינו צינור כזה ,להשתין
יחידה :נח”ל · מקום :חברון · שנה2002 :

בית שתפסנו בחברון ...תפסנו בית .אתה מכיר את הפרוצדורה ,המשפחה עוברת קומה למטה.
עכשיו ,מה אנחנו עשינו? היינו...חבר’ה התקינו ,התקנו צינור כזה להשתין ,זה קומה שלישית,
להשתין החוצה .והם שמו את הצינור ,שמנו את הצינור ככה שהוא בדיוק ,כל השתן זורם לתוך
חצר של בית שמתחתנו .בדיוק היה שם לולים של כמה תרנגולות ,פשוט הכל נשפך לשם .וזה היה
הבדיחה היומית .לחכות שהאבא או אחד הילדים יגיע שם ללולים ,ואז כולם עומדים ומשתינים
למטה .או סתם ,פתאום נזכרתי בחבר שאהב לצחצח שיניים והיה שוטף את הפה עם מימייה ,ואז
לחכות שמישהו עובר למטה ולירוק למטה ,לירוק החוצה.
זה חלק...
זה חלק מהאפשרויות שלך ,כן ,זה פשוט חלק מהאפשרויות שלך .אף אחד לא ימנע את זה ממך,
בדרך כלל לא המפקדים בשטח ,לצערי ,כי רובם חלק מהכלל ולא מהיוצאים מהכלל .זה פשוט בגדר
האפשרויות שלך .אתה יכול אז תבחר שכן ,תבחר שלא .אין דין ואין דיין .אין מי שישפוט אותך על
זה

32

“להשתלט על איזה משפחה”
יחידה :מודיעין שדה ּ מקום :כללי ּ שנה2006-2004 :

כשהייתי קצין ,בהתחלה ,אז הייתי מאוד מרוכז במשימה שנתנו לי .היו נותנים לי את המשימה
וכל הזמן הייתי בזה .ואחר כך היה שלב שהחיילים שלי כבר ,סמכתי עליהם בקטע שהם יוכלו
להשתלט על המשימה והייתי מאוד ...עברתי לצד של איפה שאנחנו מרכזים את המשפחה ,הייתי
יושב איתם.
עם המשפחה?
כן ,ומדבר איתם .אתה יודע ,מדבר על ...הייתי אפילו מביא להם אוכל מהאוכל שלנו .אורזים וזה
מדויק ,אתה יודע ,כל אחד מחשב את החצי טונה שלו ,אתה לא יכול לסחוב יותר מדי כי אתה
שלושה ימים שם ,והייתי מביא להם את האוכל כי אין להם כלום.
למשפחה?

וזה היה הבדיחה
היומית .לחכות
שהאבא או אחד
הילדים יגיע שם
ללולים ,ואז כולם
עומדים ומשתינים
למטה .אין דין ואין
דיין .אין מי שישפוט
אותך על זה
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אתה רואה שאין
להם ,שהם הכי כאילו
תמימים שבעולם...
כביכול הצבא אומר
שכאילו אין ,זאת
הבררה האחרונה
שלו ...ואז המח”ט
אומר“ :אתה תשתלט
על הבית הזה והזה,
וההוא על הזה” .ואתה
אומר“ :אולי תחשבו
על משהו אחר?
מה אתם עושים פה
בכלל?”

כן .אין להם כלום .ואז אתה יושב עם המשפחה ואתה חי איתם .יש לך שלושה ימים לחיות איתם ,זה
המון .זה לא שעה-שעתיים .אולי חי”רניקים עושים כמה שעות ,לא יודע.
הם כל הזמן בחדר או שאתם לפעמים משחררים אותם?
זהו ,שם היתה לנו בעיה ,כשאין שירותים בבית .בדרך כלל יש חייל מלווה אחד-אחד כשרוצים ללכת
לשירותים .הוא הולך ,מלווה אותם ,נמצא איתם בשירותים .אותו דבר האמא שרוצה לבשל אוכל ,אז
הוא הולך איתה למטבח .האמת שזה חייב להיות חדר פנימי כדי שלא יהיה להם אפשרות לחלונות,
לצאת או לצעוק או לא יודע מה ,שלא ישמעו בחוץ.
זו היתה כניסה לבית באופן מוסווה ,או שמתצפתים אפילו אם יראו אותנו?
לא ,זה מוסווה .לא יודעים שאנחנו בפנים.
זה סוג של חטיפה בעצם.
כן.
שלושה ימים.
כביכול הצבא אומר שכאילו אין ,זאת הברירה האחרונה שלו .ובסדר ,אז המשפחה כמה ימים תהיה
בסוג של הסגר כזה.
אבל אחרי זה הם יספרו.
כן ,אחרי זה הם יספרו ,למרות שהם לא יידעו מה עשינו .נכנסנו להם לבית ויצאנו ,הם לא יודעים מה
עשינו בפנים .הם נכנסים לחדר מסוים ויש חדר אחר ששם אנחנו עושים את המשימה שלנו .הם לא
רואים ולא יודעים ולא ,אין להם קשר לזה.
היו פעם אנשים שהתלוננו ,שאמרו שהם לא רוצים שתיכנסו?
זה לא ...אין דבר כזה .אתה נכנס.
אם אתה היית נכנס אליי הביתה אני הייתי...
ברור .אתה נכנס עם צוות שלם באמצע הלילה עם נשקים ,אוקיי? ושלא יודע מה ...הפנים שלנו
צבועים או משהו כזה ,אז קודם כל אתה נמצא באיזה כמה שעות של הלם .אז כל המשפחה נכנסת
לחדר .אין ,בחיים לא נתקלתי בסוג של התנגדות או משהו כזה.
כשהשירותים היו בחוץ ,מה הייתם עושים?
אז היית צריך ...לא יודע מה ,שיעשו את הצרכים שלהם איפשהו.
בפנים? בתוך החדר?
זהו ,אז אני לא זוכר מה בדיוק היה הפיתרון שלנו .בטוח שאיכשהו מצאנו פיתרון .אבל בדרך כלל זה,
גם אם תכננו להגיע ליומיים ,יכול להיות שאחרי יום זה ,כבר לא הצלחנו לשרוד את זה כי זה לא היה
אפשרי ,בגלל זה היתה לנו בעיה .זהו ,ואז אתה רואה שיש שמה ,אתה מבין ,ואז אתה מתחיל לחשוב,
לקבל פרופורציה .ואז אתה מתחיל להגיע להערכות מצב אחרי שהיית בכל מיני אירועים כאלה ,ואז...
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אחרי ,כשאתה כבר קצין ,או אחרי כמה ימים?
אתה קצין ,אתה עובר את כל האירועים האלה ,של המשפחה הענייה הזאת ,שאתה רואה שאין
להם ,שהם הכי כאילו תמימים שבעולם ,בקושי ,הם לא יודעים עברית ,לא כלום .אתה יודע ,לפעמים
אתה הולך לעיר ,הוא יודע לדבר איתך כמה מילים .אבל אין להם ...הם הכי אנאלפבתים .לא יודעים
כלום ,אין להם שום קשר לכלום .אז אתה אומר ,אז אתה מקבל פרופורציה כשאחר כך אתה מגיע
לאיזושהי הערכת מצב ואז המח”ט (מפקד חטיבה) אומר“ :כן ,אתה תשתלט על הבית הזה והזה,
ההוא על הזה” .ואז אתה אומר “כאילו מה ,אולי תחשבו על איזה משהו אחר?” אולי “לא יודע מה,
מה אתם עושים פה בכלל? למה הצבא פה בכלל?”
זה לא התפקיד שלהם לחשוב למה הצבא פה.
כן ,ברור .לא ,אבל בקלות דעת אתה ...אם הוא מחליט לעשות רק הפגנת נוכחות ,אוקיי? אז לעשות
סיור או לא יודע מה ,יש מלא פתרונות צבאיים .אף אחד לא המציא את זה שאתה חייב להשתלט
על איזה משפחה ולעשות הפגנת נוכחות.
הפגנתם נוכחות על ידי כניסה לבתים?
כן ,בטח

33

“מגן אנושי בתנועה”
יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :נפת בית לחם ּ שנה2002 :

אני לא נכנס כרגע לתיאור השוטף של היומיום ,כי אם דיברת עם חיילים ששירתו בשטח אז אתה
בטח מכיר את כל המשחקי יש חשמל/אין חשמל בכפר ,ולירות על בלוני מים ,ו”שעות ביציאה”
במחסומים (עיכובי פלסטינים) וכיוצא באלה .זה כל חייל ששירת בשטחים מכיר ויודע וזה כבר
הפך לנורמה מסוימת .מה שכן ,יש שני מקרים שחורה לי ,א’ כי הם היו בעיניי חמורים ביותר,
וב’ כי הם קרו על ידי קצינים בצנחנים .אחד קרה על ידי סרן *** ,אחד קרה על ידי סגן ,כשהסרן
היה מ”פ (מפקד פלוגה) בצנחנים .רוב התלונות הגיעו אלינו בסופו של דבר ,התנקזו אלינו .מדובר
בתלונה שהגיעה אלינו יום אחד ,שבכניסה לכפר תקוע ,כניסה שלא היינו בה ובגלל זה זה קרה גם,
כי לא היינו בכניסה הזאת .הם נכנסו בלי להודיע לנו ,החיילים ,שזה בניגוד גמור להנחיות .תלונה
פשוט בלתי נתפסת :חיילי צה”ל קשרו פלסטיני למכסה המנוע של הג’יפ ונסעו איתו ברחבי הכפר.
התלונה הזאת פשוט נשמעה לא הגיונית .פנינו לחמ”ל שלהם ,אמרו“ :נבדוק ,נחזיר לכם תשובה”.
לא היו דברים מעולם .אמרנו להם“ :לא היו דברים מעולם” .אמרו לנו“ :כן היו ,תבדקו” .זה לא הגיוני,

הוא פשוט עצר
פלסטיני בן ארבעים
ומשהו ,שעבר אורח,
קשר אותו למכסה
מנוע של הג’יפ ,פשוט
הבן אדם שכוב על
המכסה מנוע ,ונסע
איתו בכפר ...ואף אחד
לא זרק אבנים יותר
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אבל תלונה כזאת ,גם לא ממציאים כזאת תלונה .אפשר להמציא תלונה של עיכבו במחסום ,אבל
זאת תלונה כל כך מופרכת לכאורה ,שכנראה שיש דברים ,לא ייתכן שהם המציאו כזה דבר .המפקד
שלי ,סגן אלוף ,ביחד עם עוד קצין יצאו לשם.
אתה היית שם?
אני הייתי ב DCO-ואני הייתי בחקירה ואני מכיר את הבן אדם שעשה את זה והכל ,ובסוף גם הוא
הודה .יצאו לשם ,עוד פעם קיבלו תשובה לא היו דברים מעולם .התחילו לחקור ,התחילו לדבר עם
החיילים .מסתבר שאותו סרן יצא לכפר תקוע ,שזה כפר די עוין ,וזרקו אבנים על הג’יפ .בתגובה,
הוא פשוט עצר פלסטיני בן ארבעים ומשהו ,שעבר אורח ,קשר אותו למכסה מנוע של הג’יפ ,פשוט
הבן אדם שכוב על המכסה מנוע ,ונסע איתו בכפר .ואף אחד לא זרק אבנים יותר.
מגן אנושי.
כן .אבל לא מגן אנושי – מגן אנושי זה מראש מילה נוראית – מגן אנושי בתנועה .קשור למכסה
מנוע של הג’יפ ונוסע איתו בג’יפ .נסע איתו ככה לאורך הכפר ,שזה מחריד .אותו קצין ,אגב ,חודש
לפני זה יצאנו לאותו כפר ,תקוע ,נתן הנחיה לחיילים שלו לעמוד על גבעה ,שוב אותו סרן ,אני לא
רוצה לדפוק אותו באופן אישי אבל כל המקרים האלה כתובים ורשומים ,זה רשום ומתועד גם ב-
 DCOוזה גם הגיע לעיתונות ,המקרה הזה של הג’יפ לפחות .והוא הודה בזה והוא נשפט לשבועיים
מחבוש והוא הודח מתפקיד פיקודי.
באיזה גדוד זה היה?
זה אני לא רוצה להגיד סתם .זה בגדוד שישב בביתר עילית שם ,לא זוכר איזה גדוד זה היה בדיוק.
מתי זה היה?
באמצע השירות ,משהו כזה ,במרץ-אפריל .אבל זה סרן מצנחנים ,זה מקרה שהגיע לתקשורת,
לעיתונות .אני חושב ש 101-כמעט בטוח ,אבל אני לא רוצה להגיד סתם .אני זוכר שעבדתי איתם
הכי הרבה ,הם היו שם רוב הזמן .אבל בכל מקרה ,אותו בן אדם ,חודש לפני זה יצאנו לכפר תקוע.
וצריך להבין ,הכפר תקוע יוצאים לשם לסיורים ,זה לגיטימי .גם לאתר רכבים ,גם להראות נוכחות.
הוא כינס את כולם ואמר“ :חבר’ה ,אני מעמיד שלושה צלפים על גבעה ,ונעצר עם הג’יפ בלב הכפר”.
מה שהוא ניסה ליצור זה שכולם מתגודדים סביבו ,מתחילים לזרוק אבנים .אמר“ :אני לא מגיב
לאבנים .כשיתגודדו מספיק אנשים ,החיילים שעל הגבעה יורידו להם את הרגליים” .הפלסטינים
לא יידעו שיש חיילים מאחוריהם והחיילים פשוט ירססו להם את הרגליים .זה נמנע רק כי אני הייתי
שם ועוד קצין היה שם ופשוט מנענו את זה .דיווחנו על זה הלאה אבל זה הוחלק .זה היה מזעזע
פשוט .כל המטרה שלו היתה לשמש פיתיון לילדים פלסטינים ,פשוט לקצור להם את הרגליים .זה
גם כן היה מחריד .זה אותו סרן שאחר כך הוביל את המקרה המדובר
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34

“פעם תפסנו איזה ילד”...
יחידה :שריון · מקום :בקה אל שרקיה · שנה2000 :

הייתי בקו בבקה ממש כשהתחילה האינתיפדה ,כלומר ,ממש שבת אחת ,שבוע אחד אתה רואה
כפר שוקק מלא חיים הכל מלא בישראלים שעושים שופינג בשבת .ואח”כ פונקציה של מהומות ויש
כזה סוויצ’ שפתאום ,שהמקום הופך לעיר רפאים שאף אחד לא מעיז לצאת מהבית ...כעיקרון אתה
במחסום והכביש הראשי של הכפר זה גם הכביש שמביא למבוא דותן וחרמש ,והיינו צריכים לשמור
את הציר פתוח כדי שילכו כדי שישאר פתוח ומידי פעם הם היו הפלסטינים היו באים וממרחק לא
גדול מהמחסום היו שמים צמב”רים (צמיגים בוערים) ,והיו שמים מכל הבא ליד :צמיגים ,רהיטים
הכל ...חוסמים ...לפעמים היו עושים כמה כאלה מרחק של כמה מאות מטרים מהמחסום ,לא יותר
מדי גדול ,והנוהג בדבר כזה שהיה צריך לפנות ,לפתוח את זה ,וההיגיון שעמד מאחורי זה שלא
אנחנו נעשה את זה ,כי זה מסוכן מדי שאנחנו נעשה את זה כי אי אפשר לדעת אם יש מטען בפנים,
אי אפשר לדעת אם יש צלף שעומד על אחת הגבעות ומחכה שנתכופף ולא נהיה מוכנים ואז יירה
עלינו .אלא ההגיון היה לתפוס פשוט אנשים רנדומליים ברחוב ולהסביר להם שהם צריכים לעשות
את זה .תפסנו כל מיני אנשים ,פשוט כאילו תלוי מי היה שם בדיוק באותו זמן .לפעמים זה היה
סתם אנשים מבוגרים ,לפעמים זה היה סתם אנשים שעברו ברחוב .והסיפור שלי שפעם אחת
תפסנו ילד ,לא ילד גדול ,ילד בן עשר או שתים עשרה ,משהו כזה ,והסברנו לו בעזרת זה שאנחנו
מצביעים עם הקנה של הרובה מה הוא צריך לעשות ,כלומר מניפים את הרובה מסמנים לו מה צריך
לעשות .והמצב שנוצר כאילו ...יש שם ילד קטן ,מאחוריו גל”ב (ג’יפ סיור) ושלושה חיילים שמכוונים
אליו את הנשק והוא (הילד) הולך וצריך ְלפנות ,הוא צריך לפנות את המחסום הזה ,את המחסומים
האלה .ועובד ,ובוכה ...ומפנה את המחסומים האלה ואנחנו הולכים ומכוונים את הנשק והוא הולך
למחסום הבא וככה ...אז המפקד גל”ב שהיה איתי החליט ,שאולי הם יעשו דבר כזה גם בהמשך
הכביש ,דבר שכמובן לא היה הגיוני בכלל ,זה כבר יוצאים מהכפר אין שום סיכוי שזה יקרה ,והוא
אמר אולי יש משהו בהמשך הכביש ,ניקח אותו אתנו .בתוך הגל”ב אין איפה לשים את הילד אז מה
שהוא עשה זה שהוא זרק אותו אחורה :אני וחבר שלי ישבנו זה מול זה במאחור של הגל”ב והילד גם
זרוק בין שנינו על הרגלים שלנו על הציוד שלנו והרימונים ,והוא בוכה כל הזמן ,ובעודו שוכב עלינו,
ועל הציוד והרגלים בוכה ,הרגשתי דרך המכנסיים שלו מחלחל לו שהוא השתין מפחד .והוא בוכה,
שוכב ככה בין שני חיילים בתוך גל”ב ,נוסע עם הג’יפ .אחרי עשר קילומטר מהכפר ,שכבר ברור
לחלוטין שכנראה הם לא הלכו עשר קילומטר עם רהיטים לעשות מחסומים ,המפקד החליט שפה
זה בסדר ,אפשר להוריד אותו ,עצר את הג’יפ יצא החוצה בא מאחורה ,משך את הילד ,זרק אותו

הסברנו לו בעזרת
הקנה של הרובה מה
הוא צריך לעשות...
וההיגיון שעמד
מאחורי זה שלא אנחנו
נעשה את זה ,כי זה
מסוכן מדי שאנחנו
נעשה את זה
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לצידי הכביש ,שוב בוכה ,מכנסיים רטובות ,שילך את העשר קילומטר חזרה ואנחנו נסענו משם,
המשכנו להתנחלויות שהיו שם

35

אתה יכול לעשות מה שבא לך :אף אחד
לא ישאל אותך כלום

יחידה :צנחנים ּ מקום :שכם ּ שנה2002 :
היינו בתוך העיר ,היית
יורה במה שבא לך.
היינו יורים בפנסים...
היית יורה ליד זה...
פעם עלינו עם האמר
על מכונית נוסעת...

...הייתה עוד משימה עם נגמ”ש (כלי משוריין בעל זחל) .אתה מסתובב בעיר עם נגמ”ש ,כופה
עוצר ,מסתובב ,נוסע לאן שבא לך .הורס להם את הרחובות ככה.
מה זאת אומרת הורס את הרחובות?
הנגמ”ש נוסע על זה והורס את הרחובות.
מה ,עם מכוניות וכאלה דברים?
לפעמים הלכו ולפעמים לא .לפעמים עולים על מכוניות ולפעמים...
צורך מבצעי?
לא ,שום צורך מבצעי.
לא ,זאת אומרת ,אם אתה רוצה להיכנס למקום מסוים ומכונית מפריעה לך ,אז יש פה צורך
מבצעי.
לא ,לא .בטעות ,לא רואים שהמקום צר מדי ...בתקופה ההיא יכולנו לעשות מה שאנחנו רוצים .היינו
יורים ...היינו עומדים בחסם ,בבית הנטוש ,והיית רואה אנשים מקילומטר קדימה או חמש מאות-
שש מאות מטר קדימה לפני שהם באים .והם לא שומעים אותך ,ואין לך כוח לצעוק להם לחזור
עד שהם מגיעים ,ואין לך כוח לדבר אתם ולהעיף אותם חזרה .אז אתה מנסה להרחיק אותם שלא
יתקרבו בכלל .אז איך אתה עושה את זה? יורה לידם.
אש חיה.
אש חיה .אז היינו משתמשים רק באש חיה .היינו בתוך העיר ,היית יורה במה שבא לך .היינו יורים
בפנסים ...היית יורה ליד זה ...היית יורה ירי התרעה .ירי באוויר ,לא היית צריך אישור מעל המפקד
הסמל בשטח ,כלום .היו עולים מולך ,הגדוד ,הפלוגה ,שואלים אותך .היית אומר“ :זה אני -תקין”.
אף אחד לא היה שואל למה ,לא היה שואל כלום .בשלב מסוים היינו בהאמרים ,האמר ממוגן .היינו
כופים עוצר בעיר שאף אחד לא ממש שם עליך שיש עוצר .נכנסים במכוניות חיות...
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לא הבנתי.
אתה ...מכוניות נוסעות ,ואז היא רואה אותך ,מבינה שהיא צריכה לחזור ,שאסור לה לנסוע .אז היא
נוסעת רוורס ,ואתה נוסע יותר מהר ,אז אתה עולה עליה תוך כדי נסיעה .עם האמר (ג’יפ) ממוגן.
נכנס בה.
זה קרה לך ,בהאמר שלך?
אני הייתי בהאמר כשזה קרה.
כמה פעמים זה קרה?
אני ,ספציפית -פעם אחת .ומעבר לסמל שהיה איתי בהאמר אף אחד לא ידע מזה.
אתה מכיר מהפלוגה שהדבר הזה שכיח?
אם לא זה ,אז שכיח מאוד להוציא אותם מהמכונית ולהרביץ להם שיבינו שיש עוצר.
מה זאת אומרת להרביץ?
אתה יודע ,כמה כאפות ,כמה בעיטות“ .בוא ,שתוק! ,למה אתה ככה ,למה אתה פה ,למה ”..ואז
“יאללה ,עוף הביתה!”
אתה יודע אם זה קרה עוד פעם עם ההאמר?
עם ההאמר? לא.
מי היה באירוע הספציפי הזה?
היינו עם האמר ממוגן .ארבעה אנשים :מפקד ,נהג ,אני ועוד אחד .ואני רוצה להגיד שבכל התקופה
הזו הייתי תשעה ,שמונה חודשים בצבא ...לא הייתה לי מודעות בכלל .זה היה נראה לי תקין כל
המצב הזה .זה נראה תקין עם כל מה שקורה סביב שאתה לא מודע בכלל ...אנחנו באנו מפה בירידה,
והוא הגיע לצומת ,התחיל לנסוע רוורס ,וברח לנו.
הסמל נתן את ההוראה?
כן“ .תרדוף ,תרדוף אחריו” .והנהג ,לא היה לו ספק בכלל .נהג מהפלוגה ,מהסיור ,לוחם לכל דבר .ואז
הרכב נתקע ,כי יש תנועה בעיר ..אנחנו מגיעים מולו ופשוט ממשיכים לנסוע.
ההאמר פשוט עלה על האוטו?
לא מעך את האוטו .עלה על המכסה מנוע .ואז קפצנו מההאמר ,שלפנו את הבנאדם ,לא מאמין
שהלך לו האוטו .תופסים את האנשים ,מצמידים אותם לקיר ,ישר מתחילים זה ...מאחורה מגיע
הרכב שהוא נעצר בגללו .ההוא היה צלם .אז ישר הגיע והתחיל לצלם .הסמל שלי התעצבן וזה ,לקח
לו את הפילם ואת התעודת צלם.
איזה צלם זה ,זר?
לא ,ערבי .אבל כן ,תעודת עיתונאי .ולקח לו את הפילם .אף אחד לא ידע ,אף אחד לא ..אין לך תחקיר
אחרי משימה ,אין לך ...זו הייתה תקופה ...כמו מערב פרוע .אתה יכול לעשות מה שבא לך ואף אחד
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לא ישאל אותך ...ואף אחד לא כלום.
והמקרה הזה ,לא אמרת לסמל משהו כמו“ :אתה יודע ,הרכב הזה ...זה לא בסדר ..ו?”..
לא .לא הבנתי שאני עושה משהו לא בסדר .זאת אומרת ,אין לך את המודעות .אני ..לא יודע ..זה
יישמע אידיוטי ,אבל אתה לא יודע כמה גרוע מה שאתה עושה .רק בשלב מאוחר יותר ,אולי אחרי
שנתיים ,אולי אחרי שאתה מפקד אתה מתחיל להתאפס קצת ,להתבגר .אתה מתחיל להבין מה
עשית .אני לא אומר שאני זה ש ...אבל ראיתי את חבר שלי מצמיד אותם לקיר וזה אנשים בני
שלושים-ארבעים .ולא ...אמרתי וואי וואי ,אבל זה לא הדליק לי נורה אדומה .אמרתי ,איזו מציאות
מסריחה זו וזהו .מסתובב בעיר ,לא עושה כלום .צועק .ולפעמים היינו מוסיפים סופה (ג’יפ) של
מג”ב .סתם .היו עוצרים ,היו רואים חנות פתוחה ,מפוצצים את כולם במכות .פשוט מעמידים אותם.
זה היה מדהים ,אני זוכר את זה .עמדנו והגענו מול חנות פתוחה כשהיה עוד עוצר .והמג”בניקים,
ישר המפקד פותח את הדלת שלו ומעמיד את כולם בטור ,כולם יודעים לעמוד יפה מאוד .עומדים:
“למה אתה זה ”...טאח ,טאח ,שתי סטירות ,לך הביתה .ככה .אחד עשר איש! שתי סטירות בפרצוף

36
אתה מפרפר ,והפתרון
היחידי הוא לעלות על
מכוניות ...היחס לרחוב
עצמו הוא כלום .אין,
אין ,זה לא מעניין
אותך....

מעכנו עשרות מכוניות
יחידה :שריון ּ מקום :ג’נין ּ שנה2005-2003 :

אתם נכנסתם עם הטנקים לג’נין?
היו כמה פעמים שנכנסנו עם הטנקים לתוך ג’נין ,שזה נורא קשה.
למה?
בגלל שאם נכנס לפרטים טכניים ,מרכבה ארבע שוקל ,זה טנק ששוקל תשעים טון .וכשאתה מנסה
לעלות עליה עם רכב של זחלים על אספלט שהוא שוקל תשעים טון והוא לא עולה ,אז אתה מנסה
לתפוס (להיאחז) בכל מקום שאתה יכול...
עושה כזה ימינה שמאלה בטח?
לא ,אתה עולה על מכוניות .אתה פשוט דורס מכוניות.
אה ,חשבתי שזה בשביל הכיף כל הדברים האלה.
לא .לא ,הנהג אף פעם לא יבחר ,לפחות הנהג שלי אף פעם לא היה בוחר לעלות על מכונית כעניין
של כיף .זה לא  ...אנשים לא הסתכלו על זה בתור כיף ,אבל ,אתה יודע ...יש איזו תחושה של סיפוק
כשאתה עולה על מכונית וכאילו מה שאתה מרגיש זה  ...לא זה לא ,אתה לא שומע זה בטוח ואתה
גם לא מרגיש .אני לא יכול לתאר את זה בקול .זה כמו שאתה עולה עם אוטו על ...אני יודע מה? על
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עכבר ,זו בערך ההרגשה .ממש קפיצה קטנה .זה מה שאתה מרגיש .ובג’נין עצמה היינו כמו ,אני לא
מבין איך לא איבדנו טנקים שמה.
רגע ,אז כמה מכוניות הרסתם?
עשרות.
יותר משלושים?
היה ,היה איזה גבעה שהיינו צריכים לתפוס כדי לחפות על השייטת ,וכל פעם שהיינו צריכים לעלות
על הגבעה הזאתי אז בסוף היה מין עליה כזאת שאתה מפרפר ,אתה מפרפר והפתרון היחיד היה
לעלות על מכונית .כשכבר היה מכוניות שכבר מעכנו אז כביכול היינו עולים גם על מכונית שכבר...
כשאתה מועך מכונית ,לאיזה גודל היא מגיעה? ואיזה גודל מכונית?
גובה של שלושים ס”מ.
כזה?
כן .זה טנק ,חביבי.
אז איך אתה כאילו בשטח אתה יכול לעלות עליה עם הטנק?
בשטח כן .הטנק הזה נועד לכבוש את לבנון .הוא נועד לתפוס צירים הרריים ,הכי קשים שיש .הוא
יכול .הטנק היחיד בעולם שיכול לצלוח את הגולן בכל מקום שהוא ,על כל הסלעי בזלת המטורפים
שלו .הוא מסוגל לעלות מדרגה של מטר וחצי ,אבל רפידות לאספלט ,אין.
רגע ,אין לכם רפידות לאספלט?
אין רפידות לאספלט.
אז רגע ,אם עשו לכם לש”ב (לוחמה בשטח בנוי) במיוחד בשביל מרכבה ארבע אז לא לקחו את
העניין הזה בחשבון?
לש”ב עשו .לא סוללים לך כביש.
אבל זה משהו שנלקח בחשבון .כשאתה נכנס לעיר ,אפילו מבחינה טכנית אתה יודע שאם אין לך
מכוניות ,כי כל הזמן מפנים את המכוניות ,לא תוכל לעלות את הגבעה.
אם מפנים לו את המכוניות אז הוא ינסה לתפוש משהו אחר בתור גריפ ,לעלות על המדרכה .אני
לא יודע .היחס לרחוב עצמו הוא כלום .אין ,אין ,זה לא מעניין אותך הרחוב .זה לא מעניין אותך .כל
מה שמעניין אותך זה להגיע ל ...בתור תותחן כל מה שעניין אותי זה היה להסתכל דרך הכוונת שלי
לבדוק שאין איזה ארפג’יסט (מטול) מחכה לי באיזו פינה או באיזה גג ,ואז להגיע לקו חיפוי שלנו
ולחפות על הצוות .בתור נהג אני לא יודע איך הוא הרגיש עם זה ,אבל זה לא נראה לי שזה עניין אותו
כל כך .אתה מרגיש כל כך ...כל כך חזק כשאתה נמצא בתוך טנק .זה כבר לא אפילו מדים ונשק...
זה מכונת הרג משומנת וחדשה מודל אלפיים ושלוש .זה לא מעניין אותך .לא אכפת לך .לא מזיז לך
העניין הזה .גם הם לא מלמדים אותך להזיז את זה ,לעשות שזה יזיז לך.
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לא מדברים על זה? לא אומרים חבר’ה יש אמצעי בטיחות?
כן ,מדברים על בטיחות .הבטיחות היא יותר בעיקר של התותחן ושל הנהג .הבטיחות זה היכר
בשטחים שיש חיילים שלנו .הבטיחות זה שאנחנו עושים יהלום .יהלום זה שאנחנו תופסים מספר
רחובות ויוצרים מין שטח סטרילי שחי”רניקים יכולים להיכנס אליו .אז בטיחות כן ,אבל בעניין של
ה ....לא .פחות נוהל פתיחה באש .זה הכול התותחן ,הכול התותחן .מין דברים שכאלה ...תשמע ,זה
טנק בלוחמה בשטח בנוי ,טנק לא בנוי לשטח בנוי.
אז למה מכניסים אתכם לשם?
בגלל שאנחנו כמו מבצר זז .אנחנו ,הנקודה שכל מחבל תמיד ירצה להשמיד ,תמיד ימשוך אש,
ביחוד מחי”רניקים שהם הרבה יותר פגיעים מאיתנו .כאילו תמיד אנחנו כמו הנקודה הבטוחה בתוך
עיר פלסטינית .אנחנו המשהו שאי אפשר להשמיד כאילו .כביכול .הקלף .משהו שבכל מצב אפשר
לפנות בו פצועים אפשר הכול אבל פשוט לא בנוי ,בייחוד לא טנק ענק כמו מרכבה ארבע
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המפקד החליט :כל מכונית שנעבור,
נתקע בה צרור

יחידה :צנחנים ּ מקום :שכם ּ שנה2002 :

יצאנו עם המפק”צ (מפקד צוות) לפטרול בנגמ”ש .פטרלנו בנגמ”ש באחת השכונות ,נראה לי
בג’בל שימאלי שבשכם .ואז ,באמצע הפטרול ,המפק”צ שלי החליט שכל מכונית שאנחנו רואים
זה בפוטנציה מכונית תופת חשודה .הוא החליט את זה באמצע הסיור ,זה משהו שעלה לו בראש,
אני לא יודע ,מתוך שעמום ,מתוך זה ,ואנחנו צריכים לנטרל את האיום ,ולכן ,כל מכונית שנעבור
אנחנו נתקע בה צרור מא”ג (מקלע) .וזה מה שעשינו .נסענו רחוב ,שכונה שלמה בשכם ,כל מכונית
שחנתה ,דפקנו בה צרור מא”ג .ככה ,מכונית מכונית ,טר-טר-טר ,ככה .רחוב שלם ,רחובות שלמים,
מכוניות .ואני זוכר שדי נהניתי כי יצא לי לפרק (לירות) במא”ג ,אבל במחשבה לאחור ,זה רק מראה
לך עד כמה סתם בן אדם ,באמצע עיר ,יורים במא”ג על מכוניות ,סתם כי מפק”צ החליט ,כי זה מה
שנראה לו נכון באותו רגע .אני לא חושב שהוא עשה את זה לכיף ,אני חושב שהוא באמת האמין בזה
שאנחנו בודקים מכוניות חשודות .אבל ,סתם ,לא קיבלנו שום פקודה לזה ,זה משהו שהוא המציא.
כל אחד ,כל קצין ,כטוב בעיניו יעשה .או כל מפקד .אנרכיה מוחלטת .אף אחד כמובן לא בדק אותנו.
ביקשנו אישור לירי ,כן ,לפני ואחרי ,אבל כמובן שקיבלנו אותו.
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ומה היתה הסיבה באישור?
הוא אמר“ :אני רוצה לעשות ירי לעצמים חשודים” .טוב ,יש לך אישור ,יאללה ,תירה .עברנו ,ירינו
מכונית-מכונית-מכונית ,ואתה יורה על מכונית ,מאחורי המכונית יש בית ,ומא”ג זה לא דבר מדויק,
אז לפעמים אתה פוגע בבית ,ואולי כדור נכנס בחלון .ככה ,לך תדע מה עשית
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יריתי על אמבולנס במקלע כבד
יחידה :צנחנים ּ מקום :חברון ּ שנה2000 :

ככה זה המשיך תקופה מסוימת .החלפנו כל לילה ירי מטורף עם המסייעת .כאילו הם (הפלסטינים)
יורים ,אנחנו יורים חזרה ,הם יורים עלינו ...המסייעת הגיעה והמ”פ (מפקד פלוגה) ,החליט שאין דבר
כזה שיורים בגזרה שלו .מסייעת ,באים מראים מי הבוס .הצבנו עמדות ,זאת אומרת על כל העמדות
בגגות – את כל הכוח רתק שלנו – מק”כ (מקלע כבד) מקל”ר (מקלע רימונים) ,מא”גים בכל פינה,
כמה שיותר כוח רתק כבד .ואני גם הייתי מק”כיסט בנוסף לזה שהייתי אר.פי.ג’יסט (מפעיל מטול
כתף נגד טנקים) .היה לי הרבה שטויות .אף אחד לא רצה לסחוב את המק”כ אז אמרו לי “בוא
תעשה השלמת מק”כ” ואמרתי “וואללה ,אני מק”כיסט”  -לא היו מק”כיסטים באותה תקופה.
זה היה מקצוע חדש יחסית ,לא כל-כך חדש ,אבל חדש במסייעת .אמרו לי “אתה מק”כיסט? טוב,
תרד לעמדת מק”כ .היה לי שם מה זה כיף ,כי הייתי צעיר והיינו טוחנים מטבחים כמו מטורפים.
עמדת מק”כ אומר שהייתי בא שעתיים ,יורה במק”כ שזה צחוקים ,ישן חמש שעות ,מחכה בעמדה
לדיווחים נוספים .אם אין כלום אני חוזר לפלוגה .אם יש משהו אני מחכה לישון שמה עוד .זה היה
עמדה על גג באמצע השכונה ליד תל רומיידא.
אחרי הירי ,מה הייתם מכניסים שמה ?
כדור ,אפילו נפץ זיקוק ,לא משנה .מה שהיה נשמע בגזרה ,ישר מכת אש לעבר השכונות.
סתם?
סתם ,אתה מבין כמה מטומטם?
לא ידעו מה קורה...
לרוב לא זיהינו את מקורות הירי .בהתחלה זה היה לעבר מקורות ממוקדים ,כאילו אם זיהינו את
מקור הירי פותחים באש לעבר מקור הירי .בשלב מסוים המ”פ החליט שזה לא מספיק“ .טוב ,כל
פעם שיש מכת אש אז כולם יורים” .נותנים להם גזרות שהם צריכים לירות עליהן ,שטחים מתים
בעיקר.

היינו יורים “מכת אש”
על השכונות ...הייתי
יורה כל כך הרבה
כדורים בערב ,אבל
על בתים ,לא על
שטחים מתים .אין לי
מושג מה עשיתי עם
הכדורים האלה .יכול
להיות שהרגתי אנשים
אפילו .אני עדיין לא
יודע כי לא אמרו לי...
וידוע שהיו הרוגים
במכות-אש האלה
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על איזו שכונה יריתם?
אבו סנינה ,לא זוכר את השמות של השכונות .היינו בתל-רומיידה .כל מה שמשקיף לצד השני
לא קיבל ירי .צד שני בכל שלוש שכונות שהיו שם ,גדולות ,יורים ,כל העמדות .כל העמדות גג ,כל
העמדות תצפית ,כולם יורים .כל החבר’ה בעמדות שלהם אומרים“ :וואי ,כולם יורים” .אף אחד לא
יודע שגם אני יורה .כולם יורים! אין מישהו שלא ירה .חבר שלי עולה מולי בקשר “בוא תפגוש אותי
רגע בצומת” .הייתי בעמדה אחת והוא היה באחרת .אני יורד לפגוש אותו“ .אחי ,אתה חייב להביא
מחסנית ולאסוף אותי .נגמרו לי הכדורים” .ולא היה לו בכלל על מה לירות .הוא סתם היה משקיף
לתוך שטח .סתם .היינו יורים בדּודים ,היינו יורים בחלונות ,סתם ...אתה יודע ,צליפה למטרה ,בקטע
של צחוקים.
זה הכל עדיין בתקופת אוקטובר כאילו?
זה היה בהתחלה ,ממש בהתחלה ,בשבועות הראשונים ,אתה יודע .סתם יורים בקטע של צחוקים,
כאילו .כולם יורים אז אף אחד לא יודע שגם אני יורה .כולם יורים!
לא הייתה בקרה על מי יורה ,מתי יורים? לאן יורים?
הייתה בקרה ,אבל לא בכל עמדה יש לך מפקד .ברוב העמדות אין מפקדים ,אז איפה שאין מפקדים,
עושים מה שרוצים ,אתה מבין?
ואיפה שיש מפקדים?..
אז הם ניווטו את מי שיורה כביכול ,אבל גם זה מאוד רנדומלי .הייתי בעמדת מק”כ .היה איתי המג”ד
(מפקד גדוד) גזרה ,לפעמים ,המג”ד של כוח מג”ב בגזרה ,שהיה מטורף לגמרי .הוא היה חולה נפש.
הוא היה עושה לי “תירה שמה ,תירה שמה ,תירה שמה” .ואני מפרק לכל הכיוונים בלי קשר לכלום.
היה את המ”פ שלי ואת הסמ”פ שלי בעמדה שלי ,כאילו כל הצוות הראשי .היה בוטקה בעמדה
של התצפיתנים ,שני תצפיתנים .את המק”כיסט שזה אני ועוד חבר שלי שעוזר לי ,ומקל”ריסט
(מקלע רימונים) ועוד חבר שלו שעוזר לו ,כי זה צוות של שניים תמיד .עכשיו ,באחד מהמארבים
היינו עושים החלפות ,אני וחבר שלי שנינו מק”כיסטים .אז הוא לקח את המק”כ וירה .היינו מפרקים
משהו כמו ארבע מאות כדור בערב.
הייתם פותחים באש רק כשירו עליכם או שהיה גם ירי מונע ?
היה איזו פעם-פעמיים שהיה ירי כללי כזה סתם ,לפני ,אתה יודע ,לפתוח את הערב כביכול ,להראות
להם שאנחנו התחלנו את הערב היום .אבל ברוב המקרים זה היה תגובה לירי .אבל לפעמים זה לא
ירי ,זה סתם נפץ .היינו שומעים “פאק” ,היינו מתחילים לירות .טוב ,יש זיהוי מבניין “בלה בלה בלה”,
טוב ,מתחילים לירות .אז יורים.
אתם יודעים אם גרמתם נזק ? פגעתם במישהו ?
פוצצנו רכב .באתי לספר לך שבאותו ערב חבר שלי ירה ,אז ירינו לעבר פנס שהאיר .היינו צריכים
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להוריד את הפנס הזה ,אז הוא ירה לעבר פנס ,לא הצליח לפגוע במדויק .פתאום אנחנו קולטים אש
מאחורי הפנס ,כמו פיצוץ קטן כזה ואז מדורה .זה היה מרחק גדול ,ק”מ ומשהו ,ואז התצפיתנים
התחילו להיקרע מצחוק .הם עושים לנו “בואו תראו איזה קטע” ,כי היה להם את המכשיר הקלטה...
הם הריצו אחורה ,מראים לנו מאחורי הפנס מכונית ,אותנו יורים על הפנס ...פתאום בום .המכונית
מתפוצצת .כאילו מכונית חונה ,לא נוסעת ואז המ”פ נכנס לקטע ,נדפק לו השכל“ .וואי ,אני רוצה
לפוצץ מכוניות” .כל מכונית שהוא רואה “תפוצצו לי אותה”.
מה זאת אומרת? רכבים חונים? סתם?
בהתחלה זה היה רכבים חונים ,ואז היה איזה רכב שהיה עליו התראה .לא היינו בטוחים אם זה הרכב
הזה ,אבל היה עליו התראה והיינו צריכים לפוצץ גם אותו.
הוא היה בנסיעה?
הוא ברח מאתנו .ירינו עליו תוך כדי נסיעה.
יש בן-אדם שנוהג בפנים?
מן הסתם כן .אבל הטענה הייתה שהוא הבריח מחבלים באותו רגע ממש .אנחנו לא יודעים מה
קורה באמת .אנחנו עושים מה שאומרים לנו לעשות .אבל הטענה הייתה שבאותו רגע היו בתוכו
מחבלים שבורחים.
פתחתם עליו עם מק”כ ?
עם מק”כ ועם מקל”ר .המקל”ר פספס בטירוף ,אז ירינו רק עם המק”כ .הקטע שלא הצלחנו לשחזר
את הלפוצץ רכב הזה .הצליח פעם אחת בפוקס ,ולא הצליח עוד פעם.
פגעתם ברכבים?
אני לא יודע.
ברכב ההוא שברח?
אין לי מושג .הוא המשיך לברוח .הוא ברח מאתנו בסוף .יכול להיות שפגענו אבל הוא ברח .אנחנו
לא יודעים ,כי אתה לא יכול לדעת אם פגעת בדיוק אלא אם כן אתה רואה משהו קורה .אנחנו
לא יודעים .אתה יודע ,אם נכבה האור ,או האוטו מפסיק לנסוע או משהו כזה .עכשיו עלו כל מיני
תיאוריות .המפקדים התחילו להריץ קטעים – “לא ,אתה צריך לירות שני כדורים ואז עוד אחד
בשביל לפוצץ את תא המטען ,התא של הדלק” .כל מיני תיאוריות איך לפוצץ רכב .אף אחד לא
הצליח לשחזר את זה .ויתרנו על הנושא הזה.
היו תחקירים על האירועים האלה?
אני לא יודע .אין לי מושג .היה הרבה ירי מאסיבי .היה ערב אחד שהיה בניין שיא גובה ,שטענו שיש
בו ירי ממנו ,כל ערב .אני לא ידעתי מאיפה יורים ,כי אתה יודע ,הייתי שומע את ה”פאקים”  .לא
הייתי יודע מאיפה יורים באמת .אמרו לי “תפרק את הבניין .תירה עליו כמה שאתה יכול” .יריתי.
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יריתי .יריתי .הבניין התחיל להישרף.
בניין שגרים בו?
אני משער שבשלב מסוים גרו בו .אחרי שהתחלנו לירות בו ,אני כבר לא חושב שגרו בו יותר ,כי היינו
יורים בו בבניין בפנים ,בבניין עצמו .כנראה פגעתי באחד מהווילונות או משהו כזה ...החלון התחיל
להישרף ואז הבית התחיל להישרף .קראנו למכבי אש .אמרו “הפסיקו אש” וכיבו שם את הבלגאן,
ואז היה שם איזה אמבולנס ודיווחו שהוא מבריח מחבלים .באותו ערב לא עשינו דבר בנדון ואחר-
כך המשיכו לספר לנו שהאמבולנס מבריח מחבלים כל הזמן .אותו אמבולנס הוא זה שבעצם הביא
את אלו שיורים עלינו ,והחזיר אותם החוצה אחר כך .ואז האמבולנס הזה הגיע עם אחד מהערבים
וקיבלנו אישור לירות עליו ,אז ירינו על האמבולנס .זה היה מאוד רחוק .אין לי מושג אם פגעתי או
לא פגעתי ,אבל פתחתי באש עם מק”כ על האמבולנס .אתה מבין? כאילו זה היה מה שאמרו לי
לעשות ...פגשתי את הסמ”פ (סגן מפקד הפלוגה) באותה תקופה לפני כמה זמן במילואים .באתי
לעשות מילואים יומיים ואז אמרתי “אין לי כוח יותר” .הלכתי הביתה .ופגשתי אותו .מסתבר שהוא
הקצין שלי עכשיו כביכול כי אני לא בא ,אבל הוא אמור להיות הקצין שלי .אז הזכרתי לו את זה
“אתה זוכר את האמבולנס שפעם ירינו עליו ?” .אז הוא עושה לי “ :ירינו על אמבולנס .זה מה שהיה
צריך לעשות .היה שם מחבל” .כאילו ,הוא קצין .הוא עדיין בראש של “זה מה שאמרו לי .זה מה
שהיה צריך לעשות” .ואני כאילו חייכתי וחשבתי – הוא נדפק .אתה לא קולט מה עשינו בעצם ירינו
על אמבולנס .אז מה אם היו בו מחבלים .זה עדיין ...מה שזה אומר – ירינו על אמבולנס ...אין לי
מושג .היה לי מק”כ .הייתי יורה כל-כך הרבה כדורים בערב ,אבל על בתים ,לא על שטחים מתים.
אין לי מושג מה עשיתי עם הכדורים האלה .יכול להיות שהרגתי אנשים אפילו .אני עדיין לא יודע ,כי
לא אמרו לי .אף אחד לא אמר לי .וידוע שהיו הרוגים במכות-אש האלה .זה ידוע!
מה זאת אומרת ידוע?
כי ה( DCO-מנהלת תיאום וקישור מן הצד הפלסטיני) היה בקשר איתנו כל הזמן...
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בהחלט קרה שהעפנו שם חצי רחוב
יחידה :הנדסה ּ מקום :כללי ּ שנה2002-2001 :

אני כן ראיתי שאנחנו מניחים מערכת חבלה באיזה בית ואחרי זה חצי רחוב נמחק .חצי רחוב.
אבל זה לא אמור לקרות.
אין לזה פיקוח ,אין לזה בקרה .שוב ,זה לא נוהל קרב שאנחנו עשינו במשך חודש .אין תמיד מהנדס
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שבא ויגיד לנו כמה לשים בכל מקום .אנחנו שמים ,בוא נגיד ,אנחנו לא נשאיר בנגמ”ש (כלי משוריין
בעל זחל) מאה קילו (חומר נפץ) כדי להחזיר את זה ליחידה .אנחנו נשים אותו ,אתה מבין מה אני
אומר? אם הבאנו חצי טון ואנחנו מגיעים למקום ואנחנו רואים שאנחנו צריכים רק ארבע מאות
קילו? אנחנו נשים גם את המוקשים הנותרים.
בשביל?
כי ככה יותר נוח לנו ,כי ככה יותר נוח ליחידה ,אתה יודע ,כדי שהמשימה בטוח תבוצע .זה מה שאני
מספר לך על התחושות שקיבלתי .מבחינת המפקד שלי ,מבחינת הצבא – שהבית הזה יירד .זה מה
שחשוב .לא החיסכון ולא הנוחות.
אתה יכול להשאיר חור באדמה שיגיע עד לסין עם כמות כזאת של חומר נפץ ,אבל צריך גם מידות.
אתה נמצא בשטח בנוי.
נכון ,ולא תמיד היה ,זה בדיוק הדברים שאני מדבר עליהם .לא תמיד זה נעשה בפיקוח ,בדרך כלל
לא .לא תמיד היה איתנו מהנדס .אתה יודע ,עושים את זה מהניסיון והתחושות שלנו .אבל הבתים
ליד זה גם הרבה פעמים פחונים שאנשים גרים בהם ,ובהחלט קרה שהעפנו שם חצי רחוב.
חצי רחוב?
כן .כלומר ,אני זוכר שלא רק הבית הזה נופל .ואתה חייב להבין ,קשה עד בלתי אפשרי להוריד בית
בלי לפגוע בבתים לידו.
אז לוקחים את זה בחשבון ,מפנים את האנשים ליד הבית?
לפעמים אין שם אנשים יכול להיות ,אבל גם אין שם יותר בתים.
בדקתם שאין שם אנשים?
שוב ,זה לא העבודה שאנחנו עושים ,אז קשה לי לתת על זה...
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זרקו עליו רימון ,אחר כך נתנו לו כדור בראש
יחידה :צנחנים ּ מקום :שכם ּ שנה2003-2002 :

ברמדאן של  ,2003או  ,2002זה היה אחד הרמדאנים ,יצאנו למעצר .היו הוראות פתיחה באש
נורמליות ,של נוהל מעצר חשוד וכן הלאה.
מי נתן אותן?
המ”פ (מפקד הפלוגה) ,בתדריך .שוב ,זה הכל עניין של מצב רוח .ההוראות פתיחה באש ,המח”ט
(מפקד חטיבה) הגזרתי ממציא אותן .הוא ,יש לו קפ”ק שתיים או אחד (קבוצת פקודות ,חלק

אנחנו לא נשאיר
בנגמ”ש מאה קילו
(חומר נפץ) כדי
להחזיר את זה
ליחידה .אנחנו נשים
אותו ,אתה מבין מה
אני אומר? ...אתה חייב
להבין :קשה עד בלתי
אפשרי להוריד בית
בלי לפגוע בבתים
שלידו

סיכול
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ירו בו .עשו עליו וידוא
הריגה ...לבן אדם היה
תוף ביד .מה הסתבר
בדיעבד? שיש מנהג
ברמדאן ,שבארבע
בבוקר יוצאים אנשים,
מתופפים ,כדי להעיר
את האנשים לארוחת
בוקר שלפני הצום...

מנוהל הקרב) ,והוא נותן שם את ההוראות פתיחה באש כראות עיניו .לפעמים זה ,במקרים הטובים
זה המח”ט .במקרים היותר בהולים זה המג”ד (מפקד גדוד) .הוא מחליט .אין שום נוהל ברור מה
ההוראות פתיחה באש.
אבל מה היו במקרה הזה הוראות הפתיחה באש?
נוהל פתיחה באש  -נוהל מעצר חשוד .נוהל מעצר חשוד שזה“ :עצור ,עצור או שאני יורה ”,ירייה
באוויר ,בלה בלה בלה ...בפעילות מבצעית אף פעם לא משתמשים בזה .הנוהל מעצר חשוד זה נוהל
מעצר חשוד מזורז ,שזה“ :וואקף – עצור” ,בום .אם בשנייה שאתה צועק לו וואקף הוא לא עוצר
ומרים ידיים ,ירי על מנת להרוג.
זאת אומרת ,אין ירי לרגליים? אין ירי באוויר?
עצור ,בום .שבפעמים רבות ה”עצור” הוא לפרוטוקול כזה...
בום ,עצור?
משהו כזה .בקיצור ,נכנסנו למעצר ,זה היה ברמדאן .היה שם איזה בלבול ,אחת החוליות התמקמה
לא נכון ,את זה ידענו רק אחר כך ,בתחקיר .מעצר זה כמה חוליות שמקיפות את הבית ,ויש חוליית
תפעול שבאה לתפעל את הבית .החוליית תפעול זיהתה בן אדם בסמטה שם ,בן אדם עם חפץ ביד.
צעקה לו “וואקף” (“עצור”) .הבן אדם התחיל לברוח ,התחילו לירות עליו ,לרדוף אחריו .הבן אדם
ברח לסמטה שאחת החוליות התמקמה שם לא נכון ,ובעצם נוצר מצב של דו”צ ,דו צדדי ,שחוליה
רדפה אחרי בן אדם וירתה עליו ,ובעצם ,כשהיא יורה עליו היא יורה בכיוון של חוליה אחרת .עכשיו,
החוליה הזאת ,החוליה הלא רודפת ,בעצם חשבה שיורים עליה ,ראתה את הדמות וירתה בו ,בבן
אדם הזה .הם ירו בו .שוב ,היה וידוא הריגה עם רימונים.
הם ירו בו ,איפה אתה היית באותו זמן?
אני הייתי בחוליה אחרת.
ואתה מכיר את זה מהתחקיר ,ומזה שהם אנשי צוות שלך ודיברתם על זה אחר כך?
כן .וגם הייתי מטרים ספורים ליד .לא ראיתי את זה בעיניים ,הסתכלתי על פאה של בית ,אבל
המקרה קרה בנוכחותי במקום.
הם ירו בו בטעות כי הם חשבו...
שהירי הוא עליהם .והם גם ראו לו חפץ ביד ,אז הם פחדו שהוא מטען .ירו בו ,עשו עליו וידוא
הריגה.
מי עשה עליו וידוא הריגה?
חברי החוליה ,לפי הנהלים הידועים להם של וידוא הריגה  -זרקו עליו רימון ,אחרי זה נתנו לו כדור
בראש .לבן אדם היה תוף ביד .מה הסתבר בדיעבד? שיש מנהג ברמדאן ,שבארבע בבוקר יוצאים
אנשים ,מתופפים כדי להעיר את האנשים לארוחת בוקר שלפני הצום של היום .אנחנו לא ידענו את
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זה .אם היינו יודעים את זה ,אם מישהו היה ,אתה מבין? לא רק שאנחנו ,חיילים פשוטים ,לא ידענו,
אף אחד בחטיבה לא ידע את זה .אף אחד בצה”ל לא טרח להגיד לנו שבשעות כאלה וכאלה יסתובבו
אנשים עם חפצים ביד ,עם תופים ביד ,ואולי צריך למתן את ההוראות פתיחה באש ,ואולי צריך
להיזהר יותר .אף אחד לא טרח להגיד לנו ,ובגלל זה הבן אדם הזה מת .בגלל הבורות שלנו
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המפקד אמר“ :אני רוצה גופות מנוקבות”
יחידה :גולני ּ מקום :כללי ּ שנה2004-2003 :

היה לנו מפקד יחידה שהיה פשוט אומר לנו במילים האלו ,וזה קטע נוראי ,הוא היה אומר לנו:
“אני רוצה גופות .זה מה שאני רוצה”.
אתה זוכר מקרה שהוא אמר את זה?
אני זוכר עשר מקרים שהוא אמר את זה ,עשרה מקרים ...מהשיחת פתיחה שלו איתנו ,ובמילים
האלה הוא אמר“ :אני רוצה גופות מנוקבות” .זה היה משהו נורא .גם אחרי זה פגשתי אותו באזרחות,
אצל חבר שלי שנפצע ,אז הוא אמר לי“ :כן ,הרגנו עשרים ושמונה אנשים .הם בכלל לא אנשים,
מחבלים ,זה בסדר” .עזוב את זה שאני יודע על טעויות גם ,אבל בוא נניח את זה בצד ,אחרי זה נדבר
על טעויות למרות שזה לא היה בגזרה הזאת כל כך ,אבל נניח את זה בצד .זה מה שהוא רצה .זה מה
שהוא אמר שצריך לעשות .לפני שהיינו יוצאים למבצע חשוב הוא היה אומר לנו“ :אני רוצה גופות
מנוקבות” .ואם היינו חוזרים באמת עם מישהו שנגיד הרגנו ,הוא היה מרוצה .פשוט ככה.
איך זה בא לידי ביטוי?
זה היה בא לידי ביטוי שהיינו חוזרים מהמבצע והוא היה אומר לנו כל הכבוד על זה שהרגנו
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האוגדונר אמר“ :אתם נמדדים בכמות
האנשים שאתם הורגים”

יחידה :צנחנים ּ מקום :שכם ּ שנה2007 :

אוקיי .איזה משימות הייתם מוציאים שם באותה תקופה?

88
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אתה מחפש להרוג...
בנאדם שרוצה
להצליח בכל מקום
שהוא נמצא היה צריך
להביא לו אנשים מתים

באותה תקופה ,זה היה משתנה .אני חושב שזה חשוב להגיד ,אני זוכר שכשאני התגייסתי ליחס”ר
(יחידת סיור) אז המחשבה הייתה ,תמיד שמעתי מחברים ,מה שיחס”ר עושה ,ההבדל בין היחס”ר
לגדודים ,שיחס”ר עושה מעצרים .הולך עוצר אנשים וזה ,אמרתי וואלה מעניין על הכיפאק בוא נלך
על זה לא בא לי לעמוד במחסום ,בוא נעשה מעצרים .מתישהו במהלך השירות פתאום עבר תהליך
לא מודע כזה שהיחידות התקצנו .מה אני מתכוון ,שהיחידה לא נמדדה כבר בכמות מעצרים שהיא
עשתה .הייתה לנו שיחה עם אּוגדונר כשהגענו לחטמ”ר (חטיבה מרכזית) שומרון .הוא אמר“ :אתם
לא נמדדים במעצרים ,אתם נמדדים בכמות האנשים שאתם הורגים”.
מי אמר לכם את זה?
האוגדונר .מעל מח”ט (מפקד חטיבה) ,האדם הכי חשוב.
איזה אוגדונר של איו”ש?
אוגדונר של ...לא יודע אפילו איך זה מחולק .כנראה של איו”ש.
אתה זוכר איזה אוגדונר זה היה?
לא ...זה היה כשאני הייתי סמל ,אחרי שסיימנו מסלול ,זה היה ב 2007-היתה השנה .הוא אמר חד
משמעית ,בזה אתם נמדדים .באיקסים ,אני רוצה שאתם כל ערב תחתרו למגע ,ובזה היינו אמורים
להמדד .בזה גם המ”פים (מפקדי פלוגות) נמדדו .באיזושהי נקודה אני מבין ,בנאדם שרוצה להצליח
בכל מקום שהוא נמצא היה צריך להביא לו אנשים מתים .הוא – לא היה צריך להביא לו מעצרים.
“מעצרים זה בלאי ,הגדודים כבר עושים מעצרים .אתם חוד חנית ,הצבא השקיע בכם איקס שנים,
אני רוצה שאתם תביאו לי מחבלים מתים” .וזה מה שדחף ,אני מאמין .מה שהיינו עושים זה הולכים
ערב ערב ,מושכים אש אלינו ,נכנסים לתוך הסמטאות הידועות כמסוכנות .היו מעצרים ,היו כל
מיני מעצרים .אבל בעיקר ה”ערב ערב” היה למשוך אש ,ליצור סיטואציה שיירו אלינו .היו ערבים
‘לא טובים’ .זה היו ערבים שלא ירו אלינו בכלל .בגדול היינו יוצאים כל לילה מקבלים איזו משימה,
מנסים לנצל כל אחד את היכולות שלו ,להיכנס לבית ,כמובן כל הבתים האלה של בלתי מעורבים
בכלל ,הנה אני גם משתמש בזה עכשיו .של חפים מפשע“ .אתם תכנסו לבית ,אתם תעשו זה
אנחנו ננסה לגרור .”...אנחנו היינו צוות חדש ביחס”ר .מאוד ניסו ...הוא מאוד מאוד רצה שאנחנו...
שהצלפים יהרגו .זה מאוד בער בו“ .אנחנו נעשה הכל ,אתם תהיו בנקודת מפתח ואנחנו נדאג לזה
שנמשוך חמושים על גגות” .זאת הייתה המטרה .זה סיטואציות בכלל הזויות שאתה כבר נכנס
למצב ,קשה להסביר את זה .אתה בתוך המשקפת הזאת ומחפש מישהו ,להרוג .זה מה שאתה
רוצה לעשות .ואתה רוצה להרוג אותו .אבל אתה רוצה להרוג אותו? אבל זה התפקיד שלך .ואתה
נשאר בתוך המשקפת הזאת ואתה כבר בתוך מערבולת .אני רוצה? אני לא רוצה? אולי אני רוצה
שהם יחטיאו ,בעצם .אני זוכר שהיה ערב שחיילים שלי היו על הכוונת ,היה חמוש ,ואני מתפלל
שיחטיאו .ואני עומד לידם ואומר להם“ :יאללה” .אבל אני מתפלל שיחטיאו .שיחטיאו ,שלא יהרגו.
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לא רציתי שיהרגו בנאדם.
החטיאו?
החטיאו .פצעו .אבל החטיאו...
ובימים האלה שהייתם מסתובבים שם לחפש אש ,הייתם מקבלים אש?
כן.
ואז מה היה קורה?
קודם כל תלוי באיזה שלב היינו .השלב שיש לך בתוך הבית הוא מאוד מצומצם.
אגב ,מבחינת להשיב אש ,כשאתה אומר לזהות מקור אש ,זה לראות את החמוש עומד על גג או על
חלון של דירה או שלזהות מקור אש זה אומר לירות על הבית שממנו אתה יודע שמאחד מהחלונות
ירו? באיזו רמה של דיוק?
לא ,אני לא חושב שהייתה סיטואציה שהיה ירי מבית של חלון והיו מרססים .לא היו עושים דברים
כאלה .אבל מה שכן ,היו עושים הכל כדי למשוך אש .הסיטואציה הייתה ככה שהמטרה היא ...אתה
יודע ,אתה נכנס להם לתוך השכונה .המטרה שלך זה להוציא אותם החוצה ,לגרום לזה שהם יצאו
החוצה ,כדי להרוג אותם .וזה נעשה בכל דבר שאתה יכול כדי למשוך אותם החוצה .אם אתה רואה
רשף ,דיברו על זה ,רשף זה מספיק? כן .רשף זה מספיק ,האם זה מחלון ,יש כל מיני דקויות ,אני לא
זוכר כבר ,אם אתה מזהה דמות אז מותר לך ,אם אתה רואה רשף ואחר כך דמות אז מותר לך ,הכל
כדי לאשר את השרץ .בקיצור היו עושים הכל כדי למשוך את האש .לרוב לא היינו יוצאים לעשות
משימה ספציפית ובמקרה היו יורים עלינו .הרבה פעמים היה קורה שהיינו יוצאים כדי לחפש ואם
היו יורים אלינו בדרך למשימה היינו מבטלים הכל מחפשים את הירי כי הנה יש לנו כבר מישהו עם
רובה ,למה ללכת לחפש מישהו אחר .המ”פ שלפניו גם אם הוא לא היה צדיק הוא היה נעול על
מטרה ,היינו הולכים לעשות משהו ,עוד פעם ,אולי זה איזה שינוי תפיסתי של הצבא ,לא יודע מה
קורה שם עכשיו ,הוא היה נעול על המשימה אז אם יורים עליו ירי פריפריאלי אז בסדר אתה צריך
להתעלם ולהמשיך במשימה .כשאני סיימתי איתו הוא היה...זה מה שהיה מושך אותו .היה מושך
אותו אש והוא היה עושה הכל כדי לחזור לתוך האש הזאת
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העונש על הריגת ילד :קנס של מאה שקל
יחידה :צנחנים ּ מקום :שכם ּ שנה2002 :

היינו בבלאטה .לתצפיתנים יש אישור ירי .יש אלמנת קש (בית שחיילים משתלטים עליו
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כל המטרה זה לגרום
להם לצאת אלינו
ולגרום להפס”ד
(הפרת סדר) .אז
ברגע שיש הפס”ד יש
אישור לירי לרגליים
שזורקים לבנים ...הרגו
ילדים בטעות .מכוונים
לרגליים – ירו להם
בגב והרגו אותם

בחשאיות) ,והתצפיתנים על הגג מזהים מי שעומד עם פלאפון על הגג ומדווחים .יורים ברגליים .בן
אדם שעומד על הגג עם פלאפון יש אישור ירי ,מספיק שהתצפיתנים מזהים שהוא מדבר פעמיים
בפלאפון ומסתכל למטה ,נראה קצת חשוד ,עולים בקשר מול קצין לקבל אישור לירי ברגליים .קורה
שמפספסים את הרגליים ,פוגעים בבטן ,לא בכוונה .קרה בעיר שנהרגו ילדים כשניסו ירי לרגליים
ופגעו בגב ,בבטן .אם יש עונש אז קצין מקביל עונש של מאה שקל על הריגת ילד .אם אנחנו נכנסים
לעיר ,אנחנו בפטרול רכוב או משהו ,על אבירים (רכבים צבאים) ,וסוקלים אותנו באבנים וזה ,אז לא
יהיה לך אישור .אבל אם אתה רואה ילד זורק עליך לבנה -מותר לירות בו ברגליים.
הוא זורק על האביר?
כן.
האביר ממוגן?
האביר ממוגן מאוד .ירו עלינו ,זרקו עלינו הכול ולא קרה כלום .אבל לבנים מותר לירות לרגליים עם
אישור של סרן.
מהקצין בשטח?
לא ,לא מהמפקד באביר .זה אישור של המ”פ (מפקד פלוגה) בדרך כלל .זה שיירה אם אני בדרך
למעצר או ב”לבנת שיבוש”.
מה זה “לבנת שיבוש”?
זה שיש התראה ספציפית שצריכה להיות החלפת נשק בתוך העיר ,בתוך בלאטה .אם מישהו רוצה
לצאת ,אז מרכזים את תשומת הלב אלינו ,אנחנו סתם נוסעים הרבה ,עושים הרבה בלגאן בתוך
העיר ,זורקים הרבה הלמים (רימוני הלם) ,הרבה גז ,סתם ,כאילו שיש הרבה כוח ויפחדו לצאת .כל
המטרה זה לגרום להם לצאת אלינו ולגרום להפס”ד (הפרת סדר) .אז ברגע שיש הפס”ד יש אישור
לירי לרגליים לילדים שזורקים לבנים ,ואם אני במקרה יורה -ואני סה”כ קלע -ואני מכוון לברך.
כל לוחם יכול לירות?
כן .מנשק אישי .אם המפקד ,בזריקת לבנה הוא סמ”פ הוא יכול לאשר כזה דבר .ואם אני פוגע לו
בטעות בגב או הורג אותו ...וקרה לנו דבר כזה רק בקו האחרון שתיים-שלוש פעמים.
הרגו ילדים?
הרגו ילדים בטעות .מכוונים לרגליים -ירו להם בגב והרגו אותם.
איך יודעים אחרי זה אם הרגו אותם?
דיווחים אחרי זה של המת”ק (מנהלת תיאום וקישור) ,הפלסטינים מדווחים .יש שיתוף פעולה
מהבחינה הזו .אז ילדים נהרגים .לחייל זה כלום .וקצין יכול לקבל על זה קנס של מאה-מאתיים
שקל על זה.
מאה-מאתיים שקל על ילד?
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כן.
כלא?
לא ,לא.
משפט? יש בירור רציני לדבר הזה?
לא .אני בטוח שזה לא מגיע מעל המג”ד (מפקד גדוד) .אני לא מכיר שלקחו אותם לתחקירים .אני
לא יכול להגיד בוודאות שלא .אבל אני לא ראיתי שלקחו אותם לתחקירים ואני יודע שלא עשו עם
זה כלום גם אחר כך ... ...באים לכיתת כוננות“ :יאללה ,חבר’ה ,יש לבנת שיבוש““ .למה ,מה קרה?”
“יש ניסיון להחלפת אמל”ח (אמצעי לחימה) בבלאטה” .מה עושים? מסתובבים מסביב לבלאטה
ויכול לפרק פק”ל אלפ”ה (אמצעים לפיזור הפגנה) של שני רימוני הלם.
יש הגבלה על שימוש באלפ”ה?
אין הגבלה על כלום .כל אחד יכול להיות עם ארבעה רימוני הלם עליו .יש לנו ארגז אלפ”ה בתוך
האביר וכל אחד יכול לפרק כמה שבא לו .כמה מטולים של גז המטוליסט יורה? כמה שבא לו .אין
שום הגבלות.
בכל רכב כזה יש מפקד אחד ..הוא אומר לאן לירות..
לא .הוא יושב עם הנהג מקדימה .אנחנו יושבים מאחורה“ .שומע ,יש פה כמה ילדים ,אני זורק
עליהם”“ .סבבה ,קודקוד כאן 2א קבל הלם תקין”“ ...רות קיבלתי” .זורקים הלם .זורקים גז .שום
אישור שום כלום “ .אני זורק גז” .וזה מגיע לרמה ממש שמתנהגים כמו ילדים קטנים“ :תן לי לזרוק
גז ,תן לי לזרוק גז”.
אתם אומרים על זה משהו?
כן .אני בפלוגה די במיעוט .במחלקה של תשעה אנשים ,אז היינו שלושה אנשים שנגד להתנהג כמו
ילדים מפגרים כל פעם שנכנסים לעיר ולזרוק הלמים כמו..
מה זה “ילדים מפגרים”?
זה כשזורקים עליך אבנים בתוך אביר ממוגן ,כשאתה יודע שלא יקרה לך כלום ,אז לא צריך לזרוק
עליהם הלם בחזרה ,שלא ישמעו עכשיו חודש.
הפקודות הן לזרוק עליהם (רימון) הלם?
אין פקודות מוגדרות .אם יש פקודות מוגדרות אז אף אחד לא יודע אותן .שימוש באלפ”ה -בחיים
אף אחד לא אמר לנו כלום על זה .בתוך העיר ,בתוך שכם.
בתוך שכם אתה נכנס -אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? עם (כדורי) גומי?
גומי ,כן.
הכול.
הכול .אולי צריך לדווח בקשר על ירי גומי .אני בחיים לא שמעתי מישהו אומר “לא” .לא משנה מה.
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ארבעה חיילים מאחורה ,המפקד מקדימה ,אין לו מושג מה קורה.
אתה יכול להגיד לו “אני מזהה -אני יורה”?
כל עוד זו לא אש חיה -הכול.
קרה שיריתם גומי גם?
כן ,בטח.
על מה?
לי אישית לא יצא לירות גומי ,אבל אם ממש מפרקים אותנו ,ואני רואה שעומדים על הגגות וזורקים
מקררים וכמעט שוברים את האביר ,אז יורים גומי או יורים באוויר.
לאן יורים גומי?
פלג גוף תחתון

44
הודיעו לנו שנותנים
לפלוגה שלנו משימות
כי אנחנו ידועים
כפלוגה שלא פוגעת
באזרחים חפים
מפשע...

הרגנו “רק” ארבעה ילדים
יחידה :צנחנים ּ מקום :שכם ּ שנה2004-2003 :

...היינו יושבים בחטמ”ר (חטיבה מרכזית) והיינו נכנסים למארבים כל פעם.
כשאתה אומר “כל פעם” מדובר על...
משהו כמו ארבע-חמש פעמים בשבוע .מעצרים ,אלמנות קש (בתים שכוחות צבא משתלטים
עליהם בחשאי לתקופה קצובה) ,לבנות שיבוש (הסטת תשומת הלב מפעילות מבצעית).
כמה איקסים (אנשים שנורו ונהרגו ומסומנים באיקס על כלי הנשק של החיילים) יש לפלוגה?
אהה ..חמושים יש לנו אחת עשרה ,אני חושב .ילדים יש איזה ארבעה-חמישה.
ארבעה-חמישה ילדים?
שבשלב מסוים הודיעו לנו שבגלל שהורדנו רק ארבעה ילדים נותנים לפלוגה שלנו משימות כי
אנחנו ידועים כפלוגה שלא פוגעת באזרחים חפים מפשע.
מי הודיע לכם את זה?
המ”פ (מפקד פלוגה) אמר שזה המח”ט (מפקד חטיבה) .אנחנו מקבלים משימות כי אנחנו יודעים
לברור ולא פוגעים בחפים מפשע.
אבל אלה “רק” ארבעה ילדים...
רק ארבעה ילדים.
והארבעה ילדים האלה נהרגו באיזו תקופה?
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בין דצמבר למאי.
בין דצמבר למאי -ארבעה ילדים?
זאת פלוגה של שישים איש שיודעת להפריד ...היה מבצע ,*** ,זה היה שבועיים וחצי מבצע ,כל
החטיבה נכנסנו לבלאטה .כל פעם לכמה ימים .נכנסנו יצאנו .אני חושב שרק שם בחטיבה ,הורדנו
המון אזרחים .כל פעם היינו מקבלים עיתונים והייתי רואה שזקן נהרג .אנחנו בכלל לא היינו יודעים
על זה .לא היו אומרים לנו שכוח לידינו הורידו“ .זקן וארבעה ילדים נהרגו בבלאטה כי נכנסו לאזור
קרבות” .עכשיו ,אתה שם ,אתה יודע מה זה אזור קרבות....
מה זה אזור קרבות?
לא יודע .לפי העיתונים בלאטה זה אזור קרבות .יותר מדי היתקלויות לא היו שם .אבל אזור קרבות
זה ..אני לא יודע ...חיילים יורים אז נהפך לאזור...
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יריתי בו .הוא היה בן  ,15-12משהו כזה
יחידה :גולני ּ מקום :רצועת עזה ּ שנה2006-2003 :

סיימתי מסלול ואז נכנסתי ללחימה ,בעזה .ושם “קיבלתי את הכאפה” יעני .פתאום אתה קולט
במה מדובר .כאילו בעורב זה לא היה  ...זה היה יותר עניין של מעצרים ואלמנות ,פעילות נקודתית.
לא חוויתי את השחיקה במחסומים שמדברים על זה הרבה ,המגע היומיומי והחיכוך עם אוכלוסיה.
היה חיכוך אבל זה היה בדרך כלל דרך הכוונת ופחות בעיניים ,אתה יודע ,מפגש אישי.
אז איפה ה”כאפה”? כאילו למה שתחטוף כאפה? זה נראה לי ...סטרילי כזה.
פתאום אתה קולט במה מדובר ,אבל זה סטרילי באופן יחסי ,אבל כשאתה מוריד למישהו בית ,ולא
משנה אם זה פינוי של גוש קטיף או זה בית של מחבל .זה לא משנה ,דברים רקובים קורים כאן.
דיברנו בשיחה לפני שהמכשיר הזה נדלק ,לפני שהתחלת להקליט .אני פחות ,ברור שיש לי בעיה
עם איך שהדברים מתנהלים ,אבל אני הרבה יותר מפריע לי המקום שממנו הם מתנהלים ופחות
בצורת התנהלות .אני לא מדבר על צריך להיות בשטחים/לא צריך להיות בשטחים ,זו סוגיה נשגבת
ממני .אם הייתה לי תשובה כנראה הייתי ראש הממשלה היום .אבל ...אני מאבד את עצמי קצת,
תשאל איזו שאלה מכוונת.
השאלה הייתה איפה באה לך הכאפה.
אחרי בערך חצי שנה לתוך השרות הפעיל שלי ,שרות בתור לוחם ,שנה וחצי אחרי שהתגייסתי ,אז
בערך ,אני אומר בערך כי לא היה לי איזה אירוע ספציפי ,לא אנסנו פליטות ולא הרבצנו לערבים
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במחסום .אבל אתה רואה מה ...מה בעצם ,כי אני התעסקתי בלחימה נטו ואתה רואה מה המשמעות
של זה שאתה נמצא במיגנן עם שריונרים וחי”רניקים ,ואתה רואה שהשריונרים וה( D9-דחפורים) לא
רואים בעיניים אחרות ,והסמג”ד (סגן מפקד גדוד) נמצא ב D9-שמוביל את הכוח ...יעני זה הסמג”ד .
מה זה “לא רואה בעיניים”?
הוא לא מתחשבן יותר מדי ,זה לא מעניין אותו ,זה עוד בית או פחות בית ,מבחינתו הבית הזה יכול
להיות ,אולי איכשהו לסכן אותנו – “תוריד את הבית הזה ,את הבלוק הזה ,השדרה זאת” .אין לי איזה
סיפור מפוצץ על הצבא.
לא ,זה לא עניין של סיפור מפוצץ  .אני פשוט כאילו רוצה לראות את הנקודה הזאת.
איפה קיבלתי את הכאפה? זה לא שיום אחד התעוררתי והייתה לי חויה ועכשיו אני מואר ואני לא
לוחם .כנראה שאם הייתי מגיע לאיזו תובנה חד משמעית אז...
אז היית ...ראש הממשלה.
לא ,אז הייתי עוזב .הייתי קם ועוזב .וזה קרה לי כמעט כמה פעמים במהלך השרות בצבא .קרה
כשעזבתי את הפלס”ר (פלוגת סיור) וקרה לי במהלך השרות שלי בתור לוחם ,כנראה המקום שלי
זה לא כאן ואני לא מאמין במה שאני עושה ,אבל אתה נשאר מאלף ואחת סיבות בגלל לחץ חברתי
ואני לא רוצה לאכזב את ההורים שלי ואני לא יודע ,וואלה אני כבר עם החבר’ה ואני הולך לסיים את
השרות שלי כמו שצריך יעני ,אתה יודע ,אני כבר פה .אתה יודע ,נכנסתי ללבנון כמעט נהרגתי בגלל
אינרציה .כמה רחוק הבן אדם מוכן ללכת בשם הקונצנזוס .ולא התעוררתי מספיק מוקדם .הייתי
ילד בן שמונה עשרה ,תשע עשרה .מה אתה מבין מהחיים שלך?
כשאתה רואה את ה D9-הזה ואת הסמג”ד ,מתי אתה יכול להגיד לעצמך מה שאתה אומר לי היום?
אני אגיד לך מתי אני “קיבלתי כאפה”? אנחנו היינו בעזה בפעילות ,אני לא רוצה להגיד שגרתית,
אבל הייתה כל הזמן .אבל זה לגמרי לא היה שיגרה .כל פעם שהיינו נכנסים הייתי ,היו ...משקשקות
לי הביצים .ברמה זו או אחרת .אתה מצויד ועם אמר”לים (אמצעי ראיית לילה) ויש אלף ואחד כוחות
מסביב ומעטפת ,אבל זה לא נעים בכלל להיות בשטח עוין .והיינו במגנן והתקרבו אלינו ילדים וזרקו
אבנים וזרקו אבנים .והפקודות היו ברגע שהוא מגיע לטווח שהוא יכול לפגוע בך עם האבן ,הוא יכול
לזרוק עליך רימון .יכול להיות שזה הגיוני שאומרים את זה .אז יריתי בו .הוא היה בן שתים עשרה,
חמש עשרה ,משהו כזה .לא נראה לי שהרגתי אותו ,ואני אומר את זה ככה ליישב את דעתי ,לישון
יותר טוב בלילה אבל לא יודע ,והכאפה שלי הייתה כשבאתי מתוך מצוקה לדבר על זה עם חברים
שלי ,עם משפחה שלי ,מה אני פאקינג בסרט ,כיוונתי על בן אדם עכשיו ויריתי בו ,ברגל ,בתחת ,ככה
אני רוצה לחשוב .כולם יעני היו מבסוטים ,תסמן  ,Xעשו אותי גיבור .ואני באתי מתוך אני אוכל סרט,
אני לא יודע מה לעשות עם עצמי .הודיעו את זה בבית הכנסת בישוב ,אני הייתי בשוק.
מה היית שם בבית הכנסת?
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לא ,אני לא הולך לבית כנסת .היה ,אבא שלי אמר לי.
מה ,בכלל זה יצא מכלל פרופורציה.
עשו מינימום תפסתי את ברגותי.
ומה? מה החבר’ה יודעים? כאילו מה אתה אומר להם? חבר’ה בואו הנה ,כנסו לפרופורציות?
זה לא פרופורציות ,זה עניין של ריקבון רוחני .זה עניין של מי אתה מגדיר אויב ,וזה מציאות מאוד
מורכבת ,מאוד מורכבת .מעטים מאיתנו מסוגלים באמת לתפוש את המורכבות הזאת .אני בטח לא
יכול .אני מעדיף להתכחש ולעבור לחו”ל .אני לא מאמין שאני אחיה פה .אני מסיים את הלימודים
ועף .אבל מי האויב שלך במלחמה הזאת?
מה שראית כאילו בעזה כאילו ,מה שאמרת שזה היה הכאפה .איפה הייתה פה הכאפה? קודם
דיברת על אנשים שהורסים להם בתים ,שמפוצצים להם בתים ופה על אנשים שלא רואים בעיניים
שלהם שהם הורסים בתים.
אני  ...אין פה איזה אירוע נקודתי שאני יכול להצביע עליו .זה מהות של מלחמה .זה מחיר של

מלחמה .זה לא מלחמה מול צבא .זה ?what the fuck you are doing there
ומהאינרציה? תמשיך ככה הלאה?
מהאינרציה ,ברמה האישית אני נשארתי שם ,נשארתי והייתי לוחם פעיל ואף פעם לא סירבתי
פקודה ,בשרות הסדיר שלי.
היו פקודות שלא נראו לך?
אני לא קיבלתי אף פעם פקודה כזאת .אני לא זוכר שבאותו זמן ,אולי עכשיו בפרספקטיבה בתור בן
אדם קצת יותר בוגר ,עם תפיסת עולם קצת יותר מגובשת ,הייתי חושב אלף פעמים .אבל בזמנו,
כשאתה בתוך זה ,וזה הרי קונצנזוס וזה מה שמקובל ,זה מה ש ...זה הרי החינוך שלך .הרי איך
החינוך הצבאי עובד? הם לוקחים אותך .אתה פרח .אני יש לי רוח של אמן .אני ,אחד הדברים שאני
הכי מאמין בהם זה אינדיווידואליזם ולהתבטאות ואתה מי שאתה .הצבא לוקח אותך וממוטט אותך
ועושה ממך סמרטוט ,ומקדר (להריץ ולטרטר בטירונות) אותך ,אתה זוחל על קוצים .ואונסים אותך
בתחת .ומעירים אותך בלילה עם רימונים של גז מדמיע ,ואז אתה מסתער לקרב עם אותו בן אדם
יעני כי זה הפקודה ,לפקודתך המפקד! כי אומרים שזה מצביע על חברות ,כי מציירים את זה,
עוטפים את זה בעטיפה כזו ציונית וערכית.
אז היו נגיד פקודות ,פעילויות שעשית אז שהיית מטיל בהן ספק היום?
אני קשה לי להגיד לך .אתה יודע ,כי בגלל המורכבות של המציאות הזאת ,כאילו להגיד לך שלא היינו
צריכים להיכנס ולעצור את הבן אדם הזה? אני לא יודע .לא הרבצנו לאמא שלו ולא הרבצנו לו ,ואם
הוא לא הביא את זה על עצמו .אם הוא לא התנגד ,הפעלנו כוח סביר .מה זה כוח סביר? אתה לא
שובר לו את היד אבל אתה מבהיר לו ,בצורה אולי לא הכי מכובדת ,מי פה מנהל את העניינים...
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46
היינו מרחיקים את
האנשים ,ובום...
מפוצצים בית כאילו...
כל הבתים צמודים,
מפוצצים קיר של שני
בתים .וככה מתקדמים

לפוצץ בית אחר בית
יחידה :נח”ל · מקום :שכם · שנה2002 :

המקרים שאני זוכר ,שמלווים אותי בהרגשה לא נעימה ,הם דווקא לא מקרים שאני איבדתי את
עצמי אלא מקרים שעצם הפעולה שלנו ליוותה אותי .למשל ,זה היה סוף שבוע לפני ציר המתפללים,
קפצנו ,הפלוגה ,לשכם ,ויחד עם הרבה מאוד כוחות צה”ליים לקסבה (מרכז העיר) בשכם .המטרה
שלנו היתה למצוא שתי מעבדות נפץ .אז בגלל שלא ...החליטו שזה מסוכן מדי להתקדם בסמטאות
של הקסבה של שכם .זה באמת מסוכן מאוד .מה שהוחלט זה להיכנס לבית הראשון ושילוו אותנו
כמה חבר’ה מהפלחה”ן (פלוגת חיל הנדסה) ,ופשוט לפוצץ את הדרך שלנו מבית לבית .עכשיו ,אתה
מבין ,פה זה כבר לא עניין ההתנהגות האישית שלך ,זה פשוט עצם המעשה .זה מה שעשינו שם
פשוט .נכנסנו לבית הראשון באמת ,ומבית לבית ,מבית לבית ,אותו סיפור – לבנת חבלה לקיר או
לאיזה חלון ,גם הסתובבנו עם פק”ל פריצה קרה ,היינו מרחיקים את האנשים ,ובום ..מפוצצים בית
כאילו ...כל הבתים צמודים ,מפוצצים קיר של שני בתים .וככה מתקדמים.
ואנשים בהתקדמות הורסים ציוד? מרביצים לאנשים? נתקלת במקרים כאלה?
מה שאני זוכר מהמקרה ,מהעניין הזה ,הוא אנחנו יושבים ,נחים ,באיזה אחד הבתים הערביים.
יושבים על הספה ,ומולנו יושבת אישה זקנה ,מאוד זקנה ...זאת אומרת בטח מגרדת את גיל
שמונים-תשעים ככה .היא מסתכלת עלינו במבט של ...אני מתאר לעצמי שהוא אומר“ :נכנסתם
לבית שלי ,פוצצתם אותו ,עכשיו אתם יושבים לי על הספה ומה ,אתם מחכים שאני אגיש לכם איזה
משהו לשתות?” והשני חבר’ה שישבו לידי ,חבר’ה מהפלחה”ן שיחקו איזה משחק של לא זוכר...
לגלגל איזה כדורים מניירות שהיו שם ולזרוק עליה.
עליה?
על האישה הזקנה ,כן .אז אני אומר“ :חבר’ה ,בחייכם ,קצת כבוד” .אז הם אומרים“ :כבוד למי? לאמא
של שאהיד?” .לא משנה אמא של שאהיד ,לא אמא של שאהיד ,אישה זקנה מולכם ,אדם זקן מולכם,
לא משנה כרגע מה הרפרטואר שלו .ואני זוכר שהם מסתכלים עלי במבט המום של מאיפה אתה?
מאיפה נחתת? מה ,אתה איתנו אתה? איפה נולדת ,איפה גדלת?
הלנו אתה אם לצרינו.
כן .מבט מזועזע כזה של מה ,מה זאת אומרת? היא ,זה לא שאנחנו ...פשוט המבט שלהם אמר לי:
“זה לא שאנחנו זורקים ניירות על בן אדם ,אנחנו זורקים ניירות על ערבייה ,יש הבדל גדול” .ואני לא
יכול להגיד לך שהרבה פעמים בשירות שלי ,אם בכלל ,עוד פעם ,בגלל שאני חושב ,שבגלל שבנח”ל
זה קצת אחרת ,ראיתי אנשים שפשוט מתעללים .גם כי חלק מהדברים ,מהשינוי הקטן שהייתי
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עושה זה באותו מחסום או באותו מעצר או באותו סיור ,לנסות למנוע שדברים כאלה יקרו .אבל
חזרתי סופשבוע הביתה ,אחרי אותו שכם ,זה היה סופשבוע שקפצתי לציר המתפללים ,ואני זוכר
שהגעתי הביתה והרגשתי כל כך מזוהם וכל כך טמא .אני לא בטוח אם אני זוכר נכון ,אני חושב
שפשוט הגעתי הביתה והייתי על סף דמעות או פשוט בדמעות ,על השלושה ימים האלה בשכם
שפשוט לעבור מבית לבית ולפוצץ בית אחרי בית

47

הם היו הורסים את הבית בכוונה
יחידה :הנדסה ּ מקום :נפת בית לחם ּ שנה2001 :

האמת היא שהדברים הכי נוראים שאני ראיתי( ,יחידת) שמשון עשו .את הבית ההוא שהרסו קיר
הם בזזו בטירוף כאילו...
מה פירוש בזזו?
הם נגיד חירבנו ב ...חירבנו על הספות ,גנבו.
הם חירבנו על הספות?
חירבנו על הספות לפני שהם הלכו ,חירבנו פשוט על הספות ,הם גנבו חליפות ,את כל החליפות
שהיו לו בארון הם הרימו.
אתה ראית?
אני הייתי שם .אני יצאתי איתם מהבית.
מה בפאוץ’ גב יש חליפה?
לא ,זה בתוך הנגמ”ש (כלי משוריין בעל זחל) פשוט זרקו חליפות כאילו.
או.קיי.
הם היו משאירים ,כאילו במתכוון ,בית הרוס אחריהם .היו הופכים את הבית ,כאילו שיש ,שיש את
המשפחה נעולה באיזה חדר ...פשוט הופכים להם את הבית .גם איך שהם היו ...נוהל מעצר שלהם
הוא נוהל מאוד מאוד אלים כאילו...
מה פירוש? תן לי דוגמא ספציפית.
נתקלנו עם איזה ...היינו אז כוחות מופרדים ,אנחנו הגענו מאיזה חלק אחד ,הם היו תקועים עם ,עם
טנק באיזה סמטה ,לא הצליחו לצאת )...( .ואז הם היו עם הטנק ,היו איזה ארבע מכוניות קדימה שנעלו
אותם ומרפסת .כאילו כל הכניסה לבית ,שזה בית ערבי עתיק והם עלו עם ה ...הם עלו עם הטנק על כל
המכוניות ,הם היו יכולים לצאת ברוורס כמובן אבל זה ...הם החליטו שהם צריכים להסתובב ,עלו עם

עלו עם הטנק על
ארבע מכוניות ופשוט
עלו איתו ,הסתובבו,
הורידו עם החלק
האחורי של הטנק את
כל ...את כל הכניסה
של הבית כאילו.
הורידו פשוט חצי בית
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הטנק על ארבע מכוניות ,פשוט עלו איתו ,הסתובבו הורידו עם החלק האחורי של הטנק את כל ,את
כל הכניסה של הבית כאילו .הורידו פשוט חצי בית ,יעני עם הטנק ,ויצאו .ונגיד גם באותו...אני הגעתי
לשם והם עצרו אנשים ,כאילו היו ,היינו אוספים אנשים גם הם ,את כל הגברים היו צריכים להגיע ל...
לפני שאנחנו פורצים כאילו לתוך המוקטעה (מבנה ממשל) של האזור הזה ,האזור המסחרי ,כאילו
הסמטאות ,הודיעו שכל הגברים צריכים ללכת לאיזה מקום ,ששמה יבדקו את כולם ,ואז אנחנו נכנס
למוקטעה ואז הם יחזרו .וכשקיבלו את כל האנשים האלה ,פשוט היו מפשיטים אותם ב ...מפשיטים
אותם עד אפס .מי שהיה קצת מתמהמה ,פשוט מורידים לו מכות ,דוחפים אותם ,מרביצים להם,
יורים באוויר ...ברמות כאלה .ואז משחררים אותם .זה אנשים שבאו ,שהודיעו שהם צריכים לבוא והם
באו מרצונם .וכשנכנסנו דרך-אגב למוקטעה הזאת ,שהיה אמור להיות גם ,איך המפקד של שמשון
הגדיר את זה כשהיינו בתדריך ,הוא אמר “חלקכם לא יחזרו” ככה “חלק לא יחזרו ,הולך להיות לחימה
מטורפת” כשזה גם לחימה .שנכנסנו לשם בלי שירו עלינו כדור אחד והחבר’ה האלה של שמשון פשוט
ירו לכל עבר מהפחד .עם ה...כאילו גם רגלי אבל גם עם הנגמ”שים שלהם...

48
כשאתה יושב עם
המפה עם המח”ט ,אז
נראה מאוד כן ,יפה...
“אתה תשתלט על
הבית הזה בהפגנת
נוכחות ,אתה תהיה
מוסתר ,ויבוא חמוש
והכל טוב ויפה” .אבל
בשטח הרסת בית של
המשפחה ויצאת ,זהו.
מה ,וזה קורה כל יום,
כל הזמן

בפועל אתה פשוט מתעלל באוכלוסייה
יחידה :מודיעין שדה ּ מקום :דרום הר חברון ּ שנה2006-2005 :

איזה פעילויות יצא לך לעשות בדרום הר חברון?
זה אותה פעילות ,פעילות של תצפית .לפעמים היינו עושים ...החטיבה היתה מנסה לשחק איתנו.
היינו עושים משימות של ...היינו מצטרפים לאיזה פלוגת חי”ר או מארגנים להם איזה צוות כזה ,הם
היו נכנסים לבית ,עושים סתם ...זה הפגנת נוכחות ,אוקיי? כדי למשוך ...זה משימה שיש בה כאילו
סוג של היגיון אבל בפועל אתה פשוט מתעלל באוכלוסייה .אתה מגיע ...הרעיון היה כזה :הצוות של
החי”ר משתלט על איזשהו בית ,אנחנו משתלטים בצורה חשאית שאף אחד לא יודע ,אוקיי?
על אותו בית?
לא .על בית שנמצא ממול .זאת אומרת אותו רחוב ,אחד פה ,אחד כאן .הם עושים רעש ובלגן ,שיהיה
הפגנה .באמת שרפו שם צמיגים על הבית.
החיילים?
לא ,הפלסטינים ,כי הם השתלטו על הבית בצורה הפגנתית ,זאת אומרת שמו דגלים ,עשו רעש,
רימוני הלם .זה היה המשימה שלהם .ואנחנו היינו ממול בצורה חשאית.
באיזה שעה זה היה?
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זה היה בשעות היום .באנו בלילה וכל האקשן היה ביום.
עם שחר מה שנקרא?
כן .והרעיון היה שאולי יגיע איזשהו חמוש לאזור ואז אנחנו מהבית שלנו נצליח להוריד אותו ,כי
אנחנו חשאיים ,כי אנחנו מזווית אחרת .בפועל לא הגיע חמוש ,בסדר ,אוקיי ,והבית שלהם נהרס.
צמיגים נשרפו על הבית .בית תמים ,סתם בית מהמפה ,שהשב”כ בדק אותו שאין שם ...שזה באמת
אוכלוסייה תמימה ,זה מה שהם בודקים.
האוכלוסייה תמימה ,אז אתה נכנס לבית?
כן ,והרסו להם את הבית .החלונות נשברו ,זרקו אבנים לתוך הבית .זהו ,הבית שלהם נהרס.
איפה המשפחה היתה?
נראה לי הם גירשו אותה.
איפה זה היה?
זה היה ביטא .אז אתה מבין כאילו? החשיבה בהתחלה ,כשאתה יושב עם המפה עם המח”ט ,אז זה
נראה מאוד כן ,יפה“ ...אתה תשתלט על הבית הזה בהפגנת נוכחות ,אתה תהיה מוסתר ,ויבוא חמוש
והכל טוב ויפה” .אבל בשטח הרסת בית של המשפחה ויצאת ,זהו .מה ,וזה קורה כל יום ,כל הזמן.
זה לא פעילות חריגה?
זה פעילות שחי”ר (חיל רגלים) עושים אותה.
עשיתם את זה יותר מפעם-פעמיים?
כן ,כן.
זה היה שגרתי?
כן .אבל זה היה יותר מיוחד כי זה היה בלב יטא ועשינו את זה שאנחנו באים חשאי וכו’ וכו’
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נכנסים לבתים של תמימים .כל יום ,כל הזמן
יחידה :מודיעין שדה ּ מקום :כללי ּ שנה2006-2004 :

הדבר שזעזע אותי ,שגרם לי זעזוע ,זה שאתה ,כל יום אתה עושה משימות שאתה נכנס לבתים
וזה ...ולמשפחות ...ואז שהגענו למשפחה הזאת שלא ,שאין להם שירותים אפילו בבית – זעזע אותי.
לכן זה גם ,זה משהו שהוא יושב לי הרבה על הלב .כי הרגשתי שאני ...את היום הזה שהוא תכנן
להוציא את התרנגולים ,כי יצא לנו קצת איכשהו בערך לתקשר ,היה לי מישהו שהוא דובר ערבית
בצוות .אז זה העבודה שלו (הפלסטיני) ...הוא מטיל את הביצים ,מוכר את הביצים ,זה הג’וב שלו.

סיכול
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היו הרבה משימות
שהיה להן לא
הרבה תכלית...
תשעים וחמישה
אחוז מהמקרים ,כל
התכלית הייתה לפגוע
במשפחה ולחזור ...
תמיד יש את העניין
הזה של נוכחות

ואף אחד לא ,האישה לא עובדת ,היא בבית עם הילדים .אז אתה תופס את הראש ,אתה אומר“ :זהו,
עצרתי לו את הפרנסה ליום אחד” .זהו .זה מה ,ואז כאילו אמרתי ,גזרתי לכל מה שקרה איתי ,כי זה
מה שאנחנו עושים :נכנסים לבתים של תמימים .כל יום ,כל הזמן.
יש כאלה שיגידו שהם לא תמימים ,שיכול להיות שהם מחביאים.
ברור .לא ,גם יש כאלה שיגידו :זה טוב להיכנס גם אם הם תמימים ,קדושת המשימה היא מעבר
לזה ,אוקיי? זאת אומרת ,אין פה איזשהו בעיה ,יגידו לך שאין לך בעיה ערכית במה שאתה עושה.
מבחינת הצבא אין בעיה ערכית .אתה לא פוגע בטוהר הנשק ,אתה לא מרביץ להם .אם הם
מתנגדים ,אז יש לך אשרה לתת להם זה ,להגיב או זה ,אז אין בעיה מבחינת העונש .אז הכל בסדר,
וזה טובת המשימה ,זה מקדש את המשימה ,וזהו .אבל בשטח ,כשאתה מסכם את כל התקופה ,אז
לא תמיד ,רוב המשימות לא תמיד חשבו עד הסוף .היו הרבה משימות שהיה להן לא הרבה תכלית,
או שנשלחנו למשימה שהמודיעין שם היה כל כך דל שאולי היה שווה לחסוך .בסוף ,שורה תחתונה,
המשפחה הזאת אכלה אותה וזהו ,זה מה שקרה מהמשימה הזאת .וזה לא קורה ...זה רוב הפעמים.
נגיד תשעים וחמישה אחוז מהמקרים ,כל התכלית של המשימה היתה לפגוע במשפחה ולחזור.
במכוון?
זה מה שקרה בפועל .ואז אתה מתחיל לחשוב .בסדר ,אבל אתה לא יכול לדעת .אני אומר
שמהניסיון ,ראינו איזה משימות הצליחו .אלה שהיה להן מודיעין מאוד-מאוד ממוקד ,מאוד-מאוד
ברור ,והעבודה היתה עם כל הרשת של המודיעין ,זאת אומרת שב”כ וזה .רק שם הצלחנו .אבל יכול
להיות שיש ,הצבא תמיד יש לו כל מיני ,שהוא אומר בעצם :גם אם אתה לא מרגיש ,יש לזה השלכות
גם אחרות .יש נוכחות של הצבא ,תמיד יש את העניין הזה של נוכחות ,ויש לזה השלכות מבחינת
המטרה של הצבא או המשימות הגדולות שלו
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רימוני הלם למקומות מרכזיים
יחידה :שלדג ּ מקום :כללי ּ שנה2004-2002 :

אני רוצה לציין ,שדווקא אצלי המקרים הקשים הם המקרים השגרתיים .מקרים שאני יש לי את
הזכות לא לבצע אותם יום יום ולפתח כנגדם חסינות .ודווקא המקרים האלה הם אלה שמתבצעים
כל יום והם אלה שהכי משפיעים עליי.
תן לי דוגמא.
אני יכול להגיד לך שפעילויות ממוקדות ומסובכות וקשות עם הרוגים ,אני יכול להגיד לך שהרבה
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יותר מתקבל על הדעת ,כי אתה יודע מי אלה האנשים .אבל דווקא הפעילויות שביצעתי כי קרה
משהו בגיזרה והיו צריכים הרבה כוחות וביקשו מהיחידה שלנו לעזור ,והלכנו לעזור וביצענו את
הפעולות היומיומיות ,דווקא שם אני מצאתי דברים מאוד קשים .דברים ...דווקא שם שלילת
החופש ,שלילת זכויות בסיסיות של בני אדם שלא לצורך ,כי הם לא המחבלים ,דווקא שם זה הכי
השפיע עליי .דוגמאות יש הרבה .מרוב שיש אני לא ...דוגמאות של עזרה בפטרולים אלימים.
מה זה אומר “פטרול אלים”?
פטרול אלים זה פטרול שאתה מפטרל בשביל שיידעו ,בשביל להפגין נוכחות .אתה צועק לכולם
פתאום להיכנס הביתה .אתה מפגין נוכחות.
זה בתגובה למשהו?
לא ...או בתגובה למשהו ,או שפוחדים שמישהו ייצא  -אני מקווה שפוחדים שמישהו ייצא  -אז
עושים את זה.
מה זאת אומרת “אתה מקווה”? אתה היית לא קצין צ’יקמוק ,היית קצין שלוש שנים בצבא.
אני לא ידעתי שמישהו ספציפי אמור לצאת מהכפר הזה ,אבל יכול להיות...
יכול להיות ,בוא נאמר ,שמח”ט הגיזרה ידע?
יכול להיות .אני דברים כאלה לא אדע .יכול להיות שמח”ט (מפקד חטיבה) הגיזרה ידע והוציא
פטרולים אלימים.
מה אתה עושה בפטרול אלים? אתה צועק ,בסדר .אתה אלים באמת? כאילו ,אתה מרביץ? אתה
זורק רימוני הלם? אתה יורה באוויר?
זורק רימוני הלם ,כן.
לאיפה אתה זורק רימוני הלם?
למקומות מרכזיים.
כלומר ,אתה בא למרכז מסחרי ,צועק לכולם ללכת הביתה ,אם רצים – מגניב ,ואם אתה חושב שזה
לא מספיק מהיר ,אז אתה זורק רימוני הלם?
כן ,כן.
אמצע היום?
אמצע היום.
לפעמים בלי שום קשר למה שקורה בגיזרה?
אני מקווה שזה עם ,אבל...
לא שידוע לך.
לא שאני יודע

פטרול אלים זה
פטרול שאתה מפטרל
בשביל שיידעו ,בשביל
להפגין נוכחות .אתה
צועק לכולם פתאום
להיכנס הביתה .אתה
מפגין נוכחות

סיכול
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51
כשאתה חושב על
זה ,החיים שלהם שם,
אתה הופך אותם
לסיוט ...איך בוחרים
את הבית? יכול להיות
סתם בית...

כניסה חגיגית עם איזה רימון הלם...
יחידה :נח”ל ּ מקום :חברון ּ שנה2003 :

אתה סמל מחלקה?
כן.
אתה אמור להכיר את המשימות וגם את המטרה ,למה עושים אותן.
בדיוק .המשימות שלנו בחברון בגדול זה לשמור על היישוב היהודי .זה המשימות שלנו ,אם זה
לשמור עליהם בדרך לתפילה שלהם במערה ,או אם זה סתם סיורים יומיומיים בעיר שם .וזה,
בדיעבד כשאתה חושב על זה אתה ,החיים שלהם (הפלסטינים) שם ,אתה הופך אותם לסיוט שם,
אם זה פעולות לו”מ (לוחמת מודיעין) כאלה.
לוחמת מודיעין?
בדיוק .לעשות רעש.
מה זה לו”מ?
זה ליידע אותם שיש צבא .אפילו במקומות שאין צבא ,אז לגרום להם לתחושה שיש שם .אם זה
לעשות שם רעש באותו אזור בלילה ,סתם לזרוק שם רימוני הלם ,או אם זה להיכנס באיזה אזור
באמצע הלילה לתוך בית באמצע הלילה ,באיזה כניסה חגיגית ככה עם איזה רימון הלם ככה,
ולחפש ,לעשות חיפוש בבית ולצאת.
איך בוחרים את הבית?
איך בוחרים את הבית? יכול להיות סתם בית ,יכול להיות אם זה בית שבסביבה של המוצב זה גם
כן כדי להפחיד את התושבים שם קצת .התושבים שרואים איזשהו פוטנציאל סכנה מהם ,כי הם
קרובים למוצב .בסך הכל הם תושבים תמימים .זהו ,יש פטרולים כל יום רגליים שאתה פשוט הולך
בעיר שם ונכנס לבתים ,סתם בתים ,סתם ,פשוט סתם .לא ,אין לך איזה דיווח בקשר למשהו מסוים
בבית הזה .נכנסים ,מחפשים ,יוצאים .וברגע שנכנסים ,אז נכנסים אז גם מתיישבים לנוח שם כי אין
לך מקום אחר לנוח .אתה לא יכול שם לשבת על ספסל שם בחוץ ולנוח.
אז נכנסת לבית ,זרקת רימון הלם?
זה לא בכל פעם .נכנס לבית ,שם את כולם בחדר אחד .זהו ,מתחיל לחפש בחדרים.
זה לילה? יום?
זה יכול להיות לילה ,וזה יכול להיות יום.
אתה יכול לתאר כניסה ספציפית שאתה זוכר?
כניסה ספציפית? נכנסים לבית במטרה למצוא אולי איזשהו משהו חשוד ,אתה אפילו לא יודע מה
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בדיוק .שם את כולם בחדר אחד .בדרך כלל הם שמים את הכסף שלהם בארונות שם ,מחביאים .אין
להם ,הם לא שמים בבנק ולא בכל מקום אחר .הם שמים את זה בארונות שם ,מחביאים שם .עכשיו,
כדי למנוע ביזה וזה ,בדרך כלל היינו שמים את כל המשפחה בחדר הזה עם הכסף ,שלא יבואו אחרי
זה ויגידו שגנבנו .זהו ,מתחילים לחפש בחדרים .הופכים שם את הכל ,מחפשים ,מחטטים ,סתם,
החבר’ה גם לוקחים דברים.
היו אירועי ביזה שאתה מכיר?
במשימות שאני הייתי בהם בתור מפקד אני לא הייתי מוכן שזה יקרה .למרות שהיו חיילים שאמרו
לי“ :בוא ניקח ,בוא פה ,בוא שם” .לא הייתי מוכן אבל.
אבל דברים שאתה רואה בתוך הפלוגה? ציוד? דברים קטנים?
ציוד ,דברים קטנים .מקלות סבא כאלה ,דגלים כל מיני ,אני יודע ,סתם של התנועה האיסלאמית ,כל
מיני תמונות .ממש ביזה רצינית לא יצא לי לראות בפלוגה .אבל עוד פעם ,שמעתי הרבה סיפורים
שהיו ולא הופתעתי.
בוא נחזור לחיפוש .כולם בתוך חדר ואתם עושים חיפוש .איך אתם משאירים את הבית?
משאירים אותו ,משתדלים להשאיר אותו כמו שעזבנו אותו .אתה יודע ,חיילים מסריחים ,באים,
יושבים שם על הספות ,מלכלכים ,עדיין זה ...עדיין .עוד פעם ,אני לא יודע מה היה בסיורים אחרים,
אני מדבר על מה שאני הייתי .השתדלנו להחזיר את הבית כמו שהוא .אבל זה יכול להיות גם פעילות
תצפית ,פתאום עולים ,נופלים על איזה משפחה תמימה ,נופלים עליהם לחיים ויושבים להם בבית
שלהם.
כמה זמן?
כמה זמן? זה יכול להיות איזה חודש ,חודשיים ,שבועיים.
ובאותו זמן ,איפה המשפחה?
המשפחה? אני לא יודע ,לא בבית .לא יודע ,עושים איתם איזה סידור ,אני לא יודע בדיוק מה עושים
איתם .אנחנו מגיעים לבית כשהוא ריק .לך תדע מה עושים איתם ,לא יודע.
לא שאלתם?
לא .זה לא מעניין אותך באותו זמן .וזהו ,סתם יושבים ,הופכים את הבית למוצב כאילו .רשתות
הסוואה והכל מפנים .משתדלים לא להשתמש בשירותים ולא פה .לא תשתמש בשירותים?
אז כן משתמשים או לא?
משתמשים ,בטח .פטרול זה יכול להיות ארבע שעות ,יכול להיות שמונה שעות .אני כמובן כשהייתי
מפקד אני קיבלתי את ההחלטות .פשוט יוצאים בשטח של המוצב בדרך כלל ,משתדלים לא כל פעם
באותו אזור להסתובב ,ופשוט נכנסים מבית לבית .עוד פעם ,אתה לא יודע מה אתה מחפש .זה יותר
להרתעה הכניסה לבית הזה .זהו ,וכל הנוהל הזה שדיברנו עליו של הכניסה לבית .וזהו ,מסיימים,
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יוצאים ,אם רוצים נשארים שם לנוח איזה חצי שעה ,שעה וממשיכים .זהו ,במשך כמה שאותה
משמרת לוקחת זה מה שעושים

52
היינו בודקים מה
אפשר לקחת .עוברים
על כל המגירות,
עוברים על כל
הדברים האישיים של
אנשים ...זה התחיל
כביכול בדברים
קטנים ,מצתים ,טבעות
וכאלה .התפתחנו:
מצלמות וידאו,
מצלמות אישיות,
דברים כאלה...

היינו גונבים מה שאפשר מהדירות
יחידה :צנחנים ּ מקום :רמאללה /שכם ּ שנה2002-2001 :

בהתחלה היינו בדירה ריקה שאף אחד לא גר בה .אז היינו ישנים בשקי שינה שלנו .על הרצפה,
בעמדות היה שקי חול .כל הפק”לים שצריך להיות כרגיל ,והיינו פשוט יושבים שמה שומרים שמה,
כאילו בעמדות ,ומעבירים את הזמן ,מנסים לשכוח את מה שעובר ...מביאים דיסקמן ,מביאים ספר...
הדירה – לא יכול להיגרם לה נזק .כי הדירה הייתה ריקה ,זאת הייתה דירה שלא גרו בה .מה שכן,
בשלב מסוים התחלנו להתעצבן .החיילים שנמצאים שם בפסח – הייתי שם שבועיים רצוף – ולא
הייתה אפשרות להביא לנו אספקה .חיינו מהאספקה הראשונית של פסח .היינו שם שבועיים אחרי
פסח ,שבוע של פסח ועוד שבוע אחרי זה ,על מצות ,שוקולד ,לוף וזיתים .ואני התחלתי להתחרפן.
אני וחברים שלי “אכלנו סרט” ,יעני ,אנחנו רעבים .אנחנו חייבים למצוא דרך יענו להביא אוכל אמיתי.
ירדנו למטה לדירות למטה .פרצנו את אחת הדירות .פרצנו אותה ,פשוט פרצנו אותה.
איך בבעיטה קרה? בפטיש?
פשוט לא בעיה .בשניה אתה מוריד את הדלת .התחלנו לחפש מה אפשר לעשות .הדירה בוא נגיד,
כשיצאנו ממנה ,היא הייתה הפוכה לגמרי ,לגמרי הפוכה .כי מהתחלה הבנתי עשו סריקות ,אז עשו
בלגן ,כי בכל הדירות...
למה? איזה בלגן?
אתה יודע ,הפכו דברים כדי לראות שאין שם נשק או מחבלים מה שעושים בעצם בכל דירה שאתה
נכנס בודק אם אין נשק.
מה עשו ,הפכו ספות ?
במקומות שהיו חשודים במיוחד ,אם היינו מוצאים משהו שיש סיבה לחשוד בדירה עצמה ,היינו
הופכים את האמ-אימא של הדירה .שופכים את הארון החוצה .שופכים את הכל החוצה ,על
הרצפה ,כמו שאתה מוצא בית אחרי ששדדו אותו כאילו .הכל על הרצפה .ככה .בקיצור ,פרצנו את
הדירה ההיא עם פטיש חמש (קילו) .היא הייתה כבר די מבולגנת .לא מאוד ,אבל די מבולגנת .נכנסנו
למטבח ,ראינו שיש כיריים ,יש תבלינים ,יש שמן ,יש הכל .אפשר להכין אוכל ,תפוחי אדמה .אמרנו
“מכינים צ’יפס” .בקיצור ,הכנו לעצמנו אוכל כמו שצריך לשם שינוי .היינו מבסוטים .התחלנו לאכול
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ולא הרגשנו רע עם זה .חוסר מוסריות או משהו .אני עדיין עד היום לא חושב שזה היה דבר שאסור
היה לנו לחלוטין לעשות ,כי תכל’ס היינו ממש רעבים .כאילו ,היה שם זוועה מבחינת אוכל.
המפקדים ידעו שאתם?...
היה מפקד אחד שלא הסכים לזה בשום פנים ואופן ,והוא אפילו צעק על כל שאר המפקדים שמסכימים
לזה .אותו קצין אחר-כך היה סמ”פ (סגן מפקד פלוגה) והחזקתי ממנו .אחר-כך אני חושב...זה שיש
לנו אוכל מסריח לא אומר שאנחנו צריכים לחפש אוכל של אחרים ואפילו השתמשנו בכלים שלהם.
זה לא בסדר .והיו מפקדים שהיו כל-כך רעבים גם כן שהיו עוזרים לנו אפילו .היה קצין שהיה עושה
סבב קבוע של מי יורד להכין אוכל .לפעמים הוא היה יורד להכין בעצמו אוכל .היתה דירה שהיה
בה כיריים ,היה בה הכל .ובאמת היינו אוכלים שם אוכל על-הכיפאק לאללה .היה לנו צ’יפס ,עוף
שהלך להתקלקל .כבר אז היינו מכינים אותו גם כן .כי אם קורה ...הייתה לנו דירה שאין מה לעשות
איתה תכל’ס ,אף-אחד לא משתמש בה ,הייתה מיותרת לחלוטין .ברגע שגילינו את הכיריים והכל ,אז
היה מה לעשות איתה פתאום .אז היינו משתמשים בסירים שלהם ובתבלינים שלהם וזה ,ואוכלים,
ואוכלים ,סבבה כאילו .היינו ...הקפדנו פחות או יותר לנקות אחרינו כדי שלא יהיה יותר מדי בלגן.
מה ,לשטוף כלים וזה?
היינו גם צריכים את הכלים .תשמע ,היינו צריכים לשטוף את הכלים .וזה נמשך ככה המון זמן .גם
אחרי שיצאנו מהפעולה וחזרנו אליה .היינו יוצאים מהמוצב והביתה .היינו חוזרים למוצב ואליה
ומכינים אוכל .אין מצב שלא .והחלטנו .היינו בודקים וזה ,לוקחים מחברות מהדירה .צריכים לכתוב,
היינו לוקחים מחברות מהדירה .יש לי עד היום מחברת מהדירה .עד היום בתיק שלי .כתבתי בה
מלא סיפורים וכאלה .עטים – אם היינו צריכים לכתוב .סתם שטויות ,דברים קטנים כאלה שהם לא
משמעותיים ,ועדיין לא שלנו .אתה מבין ,היינו לוקחים כי היינו צריכים .וכאילו ,אתה מדמיין לעצמך
שזה בסדר ואף אחד גם ככה לא יחזור לפה.
השתמשו בעוד דברים ,או שלקחו עוד דברים מסוימים?
לקחו כוסות ,מאפרות ,לא דברים משמעותיים ,כי את האמת? לא היה שום דבר משמעותי בדירה
הזאת .אנשים קיבלו מספיק זמן התראה לפני שבאנו ,כדי לברוח ולהוציא את הדברים החשובים,
בעלי-ערך שלהם .כשהתחיל “חומת מגן” ,וגם קצת לפני “חומת מגן” ,חודש לפני שנכנסנו למחנה
פליטים בלאטה .אז היינו עוברים בדירות ,ולא היה להם זמן לדעת .כאילו ,בלאטה זה היה הפתעה.
הם לא ידעו שאנחנו באים ,ולא היה להם לאן להתפנות ,אז היינו לוקחים את כל מי שנמצא בדירות
שאנחנו נכנסים ,ושמים אותם בדירות אחרות ,של השכנים שלהם .זאת אומרת ,מכריחים אותם
לעבור לגור אצל השכנים שלהם .אם הם היו אומרים שיש להם בני משפחה קרובים שהם רוצים
לעבור אליהם ומעדיפים ,היינו נותנים להם אישור לעבור לבני המשפחה שלהם ,כי בעקרון היה
עוצר .אסור היה לצאת מהבתים בכלל ,אלא אם כן יש להם אישור מיוחד לעבור לגור עם בני
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המשפחה שלהם .אבל מי שלא ,אז גם היה להם שמירה והכל כדי שלא יעשו שטויות ויצאו החוצה.
אם הם היו מבקשים יפה ,היה שעות מסוימות בשבוע ביום שהיינו נותנים להם לצאת לסיבוב
לקניות ולחזור .היה שעות מוגדרות שמותר לחנויות להיפתח בכלל .ככה זה המשיך ואז המצב של
הגנבות התחיל להיות הרבה יותר חמור .היינו נמצאים בדירות .תשמע ,יש בשכם אנשים במעמדים
מאוד גבוהים ,עם דברים שכמו בכל בית ישראלי ממוצע; מצלמות וידאו...
איפה זה ,לפני “חומת מגן” או אחרי?
קצת לפני בכניסה למחנה הפליטים בלאטה .ואז היה את “חומת מגן” ,ואחר-כך שוב בלאטה .היינו
לוקחים מצלמות וידאו ,היינו לוקחים אותן אתה יודע ,מכשירי  ,CDטבעות יקרות...כל מיני דברים.
כסף לא היינו לוקחים.
לוקחים לפלוגה ?
לא לפלוגה ,זה היה בהתחלה ברמה האישית .כל אחד היה לוקח לעצמו כזה ,בשושו כזה ,דברים,
מצתים ,דברים כאלה...והיינו עושים מיפויים .היינו שומרים בדירות עצמן ,היינו גונבים מהדירות
עצמן .היינו גונבים מה שאפשר מהדירות.
כלומר מאנשים שהיו בבלאטה? כשנכנסתם פעם ראשונה?
בבלאטה ,ברמאללה היו כמה מקרים .כן ,בשכם או ברמאללה .היינו בהתחלה ברמאללה .נכנסנו
יותר עמוק לרמאללה ואחר-כך עברנו לבלאטה .אז היו בתים של עשירים שמה ,שהיינו נכנסים
לבניין והיו דירות שאנשים עוזבים אותם ,לא דירות שאנחנו פינינו.
לא פיניתם ,אלא פונו?
שאנשים החליטו שהם לא רוצים להישאר פה כי היו חיילים ,אז עברו לגור אצל השכנים שלהם ,או
אצל חברים שלהם .הם השאירו את הדירות נטושות ,אתה מבין ,אבל היו לנו מפתחות לכל דירה.
היינו דורשים מהם שישאירו את המפתחות והיינו נכנסים לדירות שם למעלה ,וזה היו דירות ,חוץ
מהדירות שלנו ,היינו נכנסים לדירות נוספות כאילו .בבניין ,באותו בניין שהיינו שוהים בו .והיינו
בודקים מה אפשר לקחת .עוברים על כל המגירות ,עוברים על כל הדברים האישיים של אנשים.
כמו מה לקחתם ?
דברים כמו מצלמת וידאו ,טבעות .אני שמעתי על מקרה שמישהו לקח...גנב ,חרב מוזהבת .לא
ראיתי את זה .רק שמעתי על זה .לא בהתחלה .בהתחלה זה התחיל כביכול בדברים קטנים ,מצתים,
טבעות וכאלה .התפתחנו .מצלמות וידאו ,מצלמות אישיות ,דברים כאלה.
שעד היום נמצאים אצל אנשים?
אה...פה זה קצת מתחיל להסתבך .התחלנו לעשות סריקות לבתים אתה יודע לעבור מבית לבית,
לבדוק אנשים .גם שמה לקחנו דברים חופשי כאילו .לקחנו דברים מכל בית שהיינו נכנסים אליו,
דברים שמוצאים חן בעינינו או חשודים מבחינתנו.
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כשהם בפנים?
כן ,בתוך הבית ,בחדר הסמוך .כי אנחנו עושים בדיקה בתוך בית של אנשים מדי פעם .אם הבן-אדם
היה מחשיד מבחינתנו או לא מוצא חן בעינינו בגלל שהוא חוצפן ,נתנקם בו .לוקחים לו דברים גם
כן .היינו לוקחים פלאפונים ,לוקחים מצלמות וידאו ,הכל ...כל מה שאפשר להכניס לכיס ולברוח בלי
שהקצין ישים לב .כי קצינים כמובן לא אישרו דברים כאלה .חס וחלילה.
הקצינים לא ידעו?
לא ,הם לא ידעו .כאילו ,יכול להיות שהם ידעו והעלימו עין .אני לא יודע .יכול להיות שהם ידעו כי,
אתה יודע ,בשלב מסוים אתה מתחיל לשים לב לדברים כאלה .בכל מקרה ,בשלב מסויים נכנסנו
לאיזה בניין בשכם ,בניין מאוד גדול ,והיו בו הרבה דירות .היה בו אפילו משרד אחד .בבניין הזה
הוצאנו מלא דברים .הוצאנו מערכת סטריאו מהבניין הזה לפלוגה .הוצאנו וידאו לפלוגה מהבניין
הזה .הוצאנו מצלמות וידאו ,מצלמה דיגיטלית איכותית ,טייפ-רקורדר ,כל מיני שטויות ,ממש
דברים יקרי ערך.
בשכם?
בשכם .ממש יקרי ערך .וכשפינינו את הבניין ,הדיירים התלוננו שנגנב להם ציוד והם הגישו רשימה
מפורטת של מה שנגנב להם למ”פ שלנו .והמ”פ שמע על זה והיה מאוד מאוד מאוכזב ועשה לנו
שיחה גדולה וצעק על כולנו .ואמר לנו שאם אנחנו לא מחזירים את כל הציוד תוך יומיים ,הפלוגה
מקבלת  21או ( 35ימי ריתוק) מה שזה לא יהיה .והוא יבחר אנשים ספציפים שמבחינתו הם הכי
חשודים ,שיעברו את זה .והחל מאותו יום ,כל פעם שיוצאים הביתה ,הייתה בדיקה בתיקים .איך
שחוזרים לפלוגה מהשטח .יש יציאה הביתה  -הייתה בדיקה בתיקים איך שאתה יורד מהנגמ”ש
הסמ”פ היה בא ועושה בדיקה לכולם בתיקים בודק שהכל שמה תקין .היינו גונבים גם ג’וני ווקר.
אני גנבתי בקבוק של ג’וני ווקר אחד ,בקבוק של שיבס ,כל מיני דברים שהיינו מוצאים שמה ,שהיו
מבחינתנו יקרי ערך .אני הייתי ביום ההולדת שלי שמה בשכם .זהו שאחרי שלושה ימים אני הייתי
הכי ותיק במחלקה שלי .המחלקה שלי ביצעה את העבירות הכי חמורות ,דברים הכי הרבה יקרי
ערך והכי הרבה בכמות .וכשהמ”פ דיבר אתנו הרגשתי רע ,לא טוב עם זה .התחלתי להבין כמה זה
לא בסדר .בעצם באותו זמן שיעמם לי והיה לי חרא ...בשלב מסוים ...כשהייתי שם לא ראיתי את זה.
ערבי ,לא אכפת לי וגם זה היה לי קטע שהיה משעמם כל-כך .הרגשתי כל-כך מבואס שאני שמה.
לא רציתי להיות שם .הייתי מה זה מתוסכל מהצבא .אני עדיין שונא את מה שעברתי שמה .לא
רציתי להיות שם .אמרתי לפחות אני אעשה משהו שיעסיק אותי .שאני ארגיש שאני עושה משהו
כיפי כביכול ,אפילו אם זה לא מוסרי לחלוטין .אני בחיים לא הרמתי יד על ערבי .אפילו לצעוק – לא
היה נעים לי לצעוק ,כי כשאני עומד מול הבן-אדם לא נעים לי ,בן-אדם .אני לא יכול להיות מגעיל
אליו .אם מישהו היה ממש תוקפני אלי ,הייתי מראה לו מי הבוס פה ,אבל לא בלהרים עליו ידיים,
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אלא לצעוק עליו .אבל זה היה מאוד נדיר .אבל כשהם לא שמה והדירה ריקה וסתם דברים ,סתם
רכוש ...אז זה צחוקים ,אתה יודע ,להרים ,לראות מה אתה יכול לעשות .והיינו מדברים על זה בתוך
המחלקה .הייתי הכי ותיק במחלקה שלי ,כי הוותיקים עזבו את המחלקה .הייתי יחסית צעיר ,אבל
הכי ותיק במחלקה ,וארגנתי את כל הצעירים .היינו עושים בדיקות שלל :עורכים את כל השלל מולי,
מראים לי מה השיגו .היינו מחלקים את זה בינינו כזה“ :אתה רוצה את המצלמה? קח את המצלמה.
אתה רוצה את הטייפ-רקורדר? קח את הטייפ-רקורדר” .כל אחד לוקח מה שמתאים לו ,כביכול מה
שהיה רוצה .לקחנו את כל הדברים האלה שלל ,ביזה אשכרה.
וזה לפני השיחה?
לפני השיחה .ואחרי השיחה התחלתי להרגיש שזה לא בסדר .אספתי את כל הצעירה (הפלוגה) ,את
כל מי שידעתי שלקח דברים בבדיקות שלל שלנו .כי לא הייתי אחראי על כל הפלוגה ,אבל במחלקה
שלי ידעתי שאני יכול לשלוט .כי הייתי ותיק יחסית .אמרתי לכל החבר’ה“ :ת’שמעו ,אני יודע מה
לקחנו כי בבדיקת שלל ראיתי מה לקחנו” .לכל אחד אמרתי מה הוא צריך להביא לי מהבית .כולם
הביאו את הדברים .אני אף פעם לא הייתי חוזר בזמן מהבית .היה לי קטע כזה של “אני דפקתי
נפקדויות” על ימין ועל שמאל .על ימין ועל שמאל ,הייתי מגיע ביום איחור .בהתחלה מענישים
אותי כל זה .בשלב מסוים הפסיקו .פשוט נשבר להם .להעיף אותי פשוט ,להעיף אותי לא יכלו ,כי
היה חסר סד”כ (סדר כוח) .אני בניתי על זה שלא יכניסו אותי גם ככה .הייתי מתקשר למפקד שלי,
אומר לו “לא חוזר מחר ,לא מתאים לי לחזור” ,הוא אומר לי “היי ,אין לי כוח לכל השטויות שלך
יותר .לא מעניין לי ת’זין” .כל יציאה הייתי חוזר או ביום איחור או בערב ,או יום אחרי זה .הייתי
כבר מעוך מחוסר חשק ,וגם לתאריך של החזרת הציוד הגעתי ביום איחור .ולי הייתה מצלמת
וידאו בבית שהייתי צריך להחזיר והחזרתי אותה עם הרבה רגשות אשם ,ובטלפון ביררתי שבאמת
חבר’ה מחזירים ת’ציוד ,ובאמת החזירו כמעט הכל .חלק מהציוד לא יודעים אם בכלל המציאו את
זה או שבאמת אף אחד לא יודע לאיפה זה הלך ,או שזה סתם נאבד בדרך .אבל רוב הציוד באמת
חזר .המ”פ אמר שהוא “עדיין מאוכזב מכם ,אבל אני שמח לפחות שהחזרתם את כל הציוד” .ומשם
הגניבות נהיו הרבה יותר מזעריות .הגניבות התמקדו בדברים שאפשר להשתמש בהם עכשיו,
מאשר דברים שיישארו אצלך לתמיד .למשל בשכם...
ב”חומת מגן” הייתם בשכם?
כן .כל הבלגן והשיחה והכל היה לפני “חומת מגן” .כי גם אז היינו בשכם .זה היה כבר אחרי “חומת
מגן” נראה לי .ב”חומת מגן” כשכבשנו את בלאטה עוד פעם ,נכנסנו ברוורס עם נגמ”ש ,בכוונה,
לדלת של חנות .החנות נשברה .אני וחבר שלי באנו כשקצין לא הסתכל ,נכנסנו פנימה ומילאנו
את הפאוץ’ גב בפקטים של סיגריות ,עם ממתקים ,עם קולה ,עם הכל .היינו באים אחר כך בערב
עם תיקים ומפרקים עוד דברים מהחנות ההיא ומביאים לפלוגה .מחלקים לחבר’ה סיגריות...בתוך
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בלאטה .החבר’ה שלנו גילו גם כן חנות ,פרצו אותה גם.
מי נתן את ההוראה להיכנס עם נגמ”ש לתוך חנות?
אף אחד .
היה מפקד שם שראה שעשיתם את זה?
לא היו מפקדים .המפקדים היו בתוך השטח ,בתוך בלאטה עצמה .מפקדי הנסיעה היו סתם חיילים.
היה מפקד נסיעה שהוא חייל רגיל שהיה מפקד בתוך הנגמ”ש (כלי משוריין בעל זחל) ,והנהג נגמ”ש.
טוב...ככה....זה....בום! נכנס לחנות ,הרס אותה .בתוך מחנה הפליטים עצמו גילו גם-כן בוחטה של...
גם-כן קיוסק ,אז עשו אשכרה נתיב ,אתה יודע ,כמו שהיה בגטו שהיו מוציאים בלאטות מתחת
לאדמה של סיגריות כאלה ...הבריחו החוצה סיגריות ,הבריחו ממתקים וזה...למוצב הגדול – הגדודי.
שהיה סמוך לקיוסק?
לא ,שהיה לא רחוק ממחנה הפליטים בלאטה .ככה בעצם העברנו את כל הדברים .גם לא היה
מספיק סיגריות ,אז היינו ממשיכים להשיג סיגריות ,ממתקים וקולה ...דברים שלא היה לנו ככה
סתם אחרת .סתם אוכל ,סתם שתייה ,סתם סיגריות .ו...
מזה הקצינים לא ידעו ? עשיתם את זה ב”שושו” (בהיחבא)?
כן ,הם לא ידעו .אני משער שחלק שמו לב .אבל הרוב לא ידעו .היינו מחביאים את זה טוב מהם .יש
אצלי כמה דברים עדיין שאני זוכר שלקחתי .שפשוט לא התאים לי להחזיר את זה אז הם עדיין אצלי.
כמו?
יש אצלי פלאפון שלקחתי בזמנו ואני לא זורק אותו כי זה מזכיר לי ,מזכיר שלגנוב זה רע .הייתי
כביכול אדם מאמין בתקופה ההיא ,זאת אומרת ,שמרתי כביכול כשרות וניסיתי להיות כמה שומר
מצוות שאפשר ,מבלי שהייתי דתי בחיים שלי .יש לי משפחה הכי חילונית שיש ,והתייחסתי לזה,
לכל הדברים שגנבתי ,מצאתי אותם חסרי שימוש לחלוטין ,מצתים שלקחתי לא עבדו ,הפלאפון
שלקחתי לא עובד .המצלמה שלקחתי – החזרתי .חסרי שימוש בסופו של דבר ,והתייחסתי לזה
כגניבות זה דבר שלא משתלם ,וגם ככה אסור מבחינה מוסרית מבחינתי יותר ,ואני לא אעשה את
זה יותר .לא משנה ערבי ,לא ערבי .לא אעשה את זה יותר .ובאמת הפסקתי את הקטע עם הגניבות,
אבל נשארו אצלי כמה פריטים שפשוט לא התאים להחזיר אותם .באותו זמן ,בפלוגה שלי ,פלוגה
מסייעת“ ,מסייעת גנבים” ,היינו עושים שודים מטורפים! גנבנו מחסן ציוד שלם בבסיס שהיינו פעם
אחת .הרמנו מחסן ציוד שלם .הרמנו מכולה שלמה של ציוד ,של גדוד מקביל .היינו עושים דברים
בתוך הצבא עצמו .בתוך הצבא זה מותר .למה בחוץ אסור ,אתה מבין? זה תרבות כזו ,הופכת להיות.
הרס”פ (רב סמל פלוגתי) שלך שולח אותך לגנוב מהמטבח דברים כי המטבח לא מוכן לשחרר אוכל,
אז מתפתחת תפיסה מסוימת שמותר לגנוב .ואחרי זה החלטתי שלא ,שאני לא ממשיך בזה
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53
המשימה לא הייתה
ברורה ...החפ”ק (חדר
פיקוד קדמי) לא
מרסן .הוא להיפך...
הוא רוצה ראשים

למה יריתי? סתם בגלל לחץ של החבר’ה
יחידה :שלדג ּ מקום :רצועת עזה ּ שנה2004 :

המשימה לא הייתה ברורה .למשל ,אני כמו שאני מבין את המשימה ,אם אני לא מזהה חמושים
– סבבה .לא עוברים חמושים משם לפה? אני ממלא את המשימה שלי .בשביל זה אני שם .אבל אם
המשימה היא להרוג חמושים ,אני לא ממלא את המשימה כי לא הרגתי אף אחד .והיה לחץ כל הזמן
כמה פעמים ביום“ :חבר’ה למה אתם לא יורים? מה קורה?”.
למה אתם לא יורים?
“למה אתם לא יורים?” .לא יורים כי אין חמושים .על מה נירה? זאת אומרת ,המשימה לא הייתה
ברורה .אבל באלמנת קש (בית שחיילים השתלטו עליו בחשאי) ממקמים צלפים .צריך גם לפתוח
כל מיני גזרות אז בעקבות זה גם הורסים עוד כמה בתים ,או חממות בעיקר .המשפחה בזמן הזה,
כמו שבטח אתה מכיר ,סגורה בחדר ,תקועה בחדר עם שומר ...שוב ,אני מניח שאנחנו עושים את זה
בצורה יותר ..נותנים להם לרדת למטה לבשל אוכל...
כמה זמן הייתם בתוך הבית רצוף?
היינו ארבעים ושמונה (שעות).
ארבעים ושמונה שעות בבית ואז בעצם הפקודות פתיחה באש הן על חמושים ,ירי על מנת
להרוג?
חמושים – ירי על מנת להרוג .חשד להנחת מטענים – זה אומר מישהו מתכופף ,מתעסק עם משהו
על הרצפה – ירי על מנת להרוג.
מה זאת אומרת חשד למטענים? זה נתון לשיקול?
נתון לשיקול דעתך.
הייתה איזו פקודה ספציפית?
לא .אני לא זוכר .לא“ .תצפיתנים” – שזה אנשים שנמצאים על הגגות ,עדיף עם משקפת ,אם לא אז
לא נורא – גם ירי על מנת להרוג .
שמגדירים לכם מה זה “תצפיתנים”? או ששוב זה משהו אפור?
מישהו שנראה לך שמתצפת על איזה טנק .עומד ומסתכל על איזשהו טנק ,זה יכול להיות מחלון על
הגג או משהו כזה ,ירי על מנת להרוג.
זה מה שאומרים בפקודה לפני שאתם נכנסים?
כן.
מי מעביר את הפקודה ,המח”ט (מפקד חטיבה)?
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אני לא זוכר אם בקפ”ק ( 2קבוצת פקודות לפני המשימה) נתנו לנו הוראות פתיחה באש .בכל מקרה,
זו פקודה שעברה דרכו .בקיצור ,עסק מאוד פרוץ ומאוד נתון לשיקול דעתו של המ”מ בשטח.
בזמן הזה יש עוצר באזור?
לא.
מותר להם (לפלסטינים) להסתובב ,כן? זאת אומרת  -הם מסתובבים ברחוב חופשי לצורך
העניין?
כן.
אם מישהו מסתובב ברחוב ביום ,בלילה ,יש איזשהו הבדל מבחינת ההוראות?
לא .עד כמה שאני זוכר זה היה אחרי שנורה פגז של טנק על המפגינים ונהרגו שם איזה ...אז מאוד
מאוד נזהרו עם העניין הזה ,אמרו לנו בדיוק מה לעשות .אם יש הפגנות אז לחפש את המסיתים
ואני לא יודע.
והמסיתים? ירי לאן ,לברכיים?
אני חושב שכן ,אני לא בטוח .אני לא זוכר .בקיצור ,קשת מאוד רחבה ,עסק די פרוץ .כששוב ,החפ”ק
(חוליית פיקוד קדמי) בניגוד למה שאני הייתי מצפה ממנו ,במקום לרסן את מי שרואה את הדברים
מנקודת מבט של מטר שמונים במקרה הטוב עם ניסיון חיים של ילד בן עשרים ואחד שתים שלוש
ארבע חמש .אז החפ”ק לא מרסן .הוא להפך ...הוא רוצה ראשים.
זה ביטוי שהם משתמשים בו?
לא ,זה ביטוי שלי.
איך הם בעצם משדרים את זה? “כמה הורדתם?”
אז אמרתי לך – פעם בכמה זמן עולים לך בקשר .
למה לא ירית?
אנחנו לא ירינו שם ...ירינו ,למעשה ,פעם אחת ,שתכף אני אספר על זה .אני יריתי ,כאילו הכוח שלי
ירה וזהו .חוץ מזה לא ירינו כלום .זאת אומרת יומיים...
מה בעצם המקרה שהיה לכם שם?
היו לנו שני מקרים ששווה לדבר עליהם .אחד ,נתחיל מהפחות טוב מבחינתי .זיהינו איזשהו ..מישהו
שעומד ומסתכל מאחד הגגות.
ביום או בלילה?
ביום .העברנו את זה לחפ”ק ,כמובן שקיבלנו אישור לירות .גם לא הייתי צריך את האישור הזה.
התלבטתי ,התלבטתי נתתי הוראה לזה ובסוף הבחור מת.
איך אתם יודעים שהוא מת ,קיבלתם דיווח?
לא ,לא .צלפים שלנו .....אני חושב שהם ירו שם לפחות שני קנים אם לא שלושה ,מטרה שראינו
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אותה הרבה זמן ,לא משהו ..סטטית לא זוכר ,מאה חמישים עד מאתיים נגיד...
בשביל צלפים זה כלום.
בקיצור ראינו אותו זה ,והכל גם מתועד ,מתועד אצלנו.
ביחידה כאילו?
כן .יש את התצפית שלנו על קלטת ואין ספק שהוא ....רואים בוודאות .כדור אחד ,יש שם מין חומה
כזו וכדור אחד פגע נמוך פגע בחומה אבל שניים אחרים ,זה היו שלושה באמת ,שנים אחרים פגעו
בו בוודאות ,הוא נפל מת כנראה .זה מקרה אחד.
במקרה הזה עלית מול החפ”ק והם נתנו את האישור?
כן.
הוא תיצפת לעבר הכיוון שלכם?
לא ,טנקים וכאלה שהיו שם למטה ,ככה זה נראה לנו...אני יודע? סתם .אם אתה שואל אותי היום
למה יריתי? סתם בגלל לחץ ,נכנעתי ללחץ של החבר’ה.
של החיילים?
של החיילים שלא היו ...הם לא היו צמאי דם ,אבל ....חיילים...

54
ככל שעבר הזמן,
אחרי כמה חודשים,
כבר לא היה שום
טלפון ליועץ המשפטי,
או מי שזה לא היה.
הדברים התחילו,
קיבלו הד תקשורתי,
נהיו יותר ויותר
תכופים

באו ,הניחו ,פוצצו
יחידה :פיקוד מרכז ּ מקום :נפת בית לחם ּ שנה2003-2002 :

היו הוראות לצלם דברים בכיוון מסוים? לא לצלם דברים אחרים ?
לא היו הוראות לא לצלם משהו ,כלום .להיפך ,המטרה היתה לא להתעלם מדברים ,לצלם הכל ואם
יש דברים לא בסדר להפנות תשומת לב לאנשים לאחריות של אנשים לדברים .כמובן לא הפצנו
כלום החוצה ובמקרים שזה היה כן לטובת הצבא השתמשו בזה ,כמו פתיחת מחסומים או התרה
של מעבר סחורות וכל מיני כאלה .היחידה היתה בנויה ממני בתור צלם יחיד .היה תקן לשישה אבל
משהו אני חושב שזה דובר צה”ל ,משהו בפוליטיקה של הצבא מנע מעוד חמישה להגיע .התחילו
בתור שישה שנה לפני שהגעתי .לאט לאט הם ירדו .כשאני הגעתי בדיוק החלפתי אחד שהשתחרר.
היו כמה פקידות ועורכות שהיו אחראיות לעבד את החומרים שהבאתי והמפקדים .הייתי הצלם.
הייתי יוצא לרוב בלילות עם יחידות לתיעוד של מבצעים.
מי החליט לאן אתה הולך?
המפקדים .המפקד היה רב סרן והיה סג”מ זה שתחתיו .הדבר הכי בולט שאני זוכר מהתקופה הזו
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התחילו בפעולות של אני חושב שקראו לזה “שינוי כתובת” משהו כזה .הפעולות האלה שזה פיצוץ
של בתים של אנשים שהיו חשודים ומעורבים בפעולות טרור.
מי השתמש במושג הזה? אתם?
ככה קראו למבצע .ככה קראו לכל הסוג הזה .מבצע “שינוי כתובת” ,מבצע לפיצוץ בית .בהתחלה של
אנשים שביצעו פעילות חבלנית .אחר כך זה היה “הוא דוד שלו”“ ,הוא אח של מישהו שמכיר אותו.”..
כל מיני קשרים רחוקים כאלה ,זה גם משהו שנהיה הרבה יותר מקובל עם הזמן .בזה זה מסתכם
בערך .ממש בהתחלה של המנהג הזה שהתחיל אז ,זה התנהל בצורה די דומה .נכנסו כוחות .כל
פעם גדוד אחר .אבטחה של השטח מסביב ,פינוי אנשים .אם היו גברים עצרו אותם .היה תמיד איש
שב”כ אני חושב בכוח ואיש של המנהלת ,מישהו שקשור לממשלה ,שהוא היה אחראי .בפעולות
הראשונות של פיצוץ בתים היה צריך לקבל אישור מפורש במשרד הבטחון .שכחתי את התפקיד
המדויק .אישור טלפוני שלוש ,שלוש וחצי בבוקר .מתקשרים ,מקבלים אוקיי .לפעמים היינו מפנים
בית רבע שעה ,תלוי באדיבות המפקד ,לפעמים חמש דקות ולפעמים חצי שעה .פה כבר לא מדובר
בפחונים .זה בתים מלאים עם כל מה שיש בבית ,מספות למכשירים חשמליים ,למקררים ,לאוכל,
לאלבומי תמונות ,להכל .ברוב המקרים הפקודה היתה סביב הרבע שעה ,שוב פעם ילדים ונשים...
מרגע שהמפקד מגיע יש לכם רבע שעה לפנות את הזה ...ובאותו זמן חיילי חיל ההנדסה כבר
מניחים את לבנות החבלה בכל מיני מקומות תוך פינוי התושבים .סגירה ,טבעת סביב הבית למנוע
נפגעים אחרים ואז ברגע שמקבלים אוקיי ,בנקודה הזאת זה היה מתעכב לפעמים בשעה שעתיים
עד שמקבלים אישור ,מטעמים פוליטיים כנראה ,ואז מורידים את הבית .מהרגע שמורידים את
הבית ,סריקה אחרונה לראות שאין שום דבר חריג ואז תוך חמש דקות מפנים את האזור .היו הרבה
פעולות כאלה ,ככל שעבר הזמן ,אחרי כמה חודשים כבר לא היה שום טלפון ליועץ המשפטי ,או מי
שזה לא היה .הדברים התחילו ,קיבלו הד תקשורתי נהיו יותר ויותר תכופים ובשלב מסויים לא היה
דרוש האוקיי ,פשוט באו ,הניחו ,פוצצו ויצאנו.
כמה מקרים כאלה היו ?
עשרות ,עשרות הרבה מאוד .מכפרים ..לבית לחם לבית ג’אלה לכל מקום.
איך התנהל פינוי גם של בתים ליד? תמיד היה פינוי של בית אחד?
אני זוכר כמה מקרים שהיו בתים של אנשים אחרים שהיו ממש קרובים שהיו צמודים .אפילו זה אף
פעם לא מנע פיצוץ של הבית .אני חושב שיחידות הנדסה השתדלו להוריד רק את הבית שמדובר בו
להוריד כמה שאפשר ,ההוראות היו להמנע מהרס של בתים אחרים כי אחרי זה מגיעות תביעות נגד
הצבא ,כל מיני הרס של דברים מסביב ,וזה אחד הדברים של התפקיד שלי לצלם את האזור אחרי זה
כי נדיר שהיה קורה כי היינו מסתלקים די מהר.
איזה מין תמונות אתה מביא מארוע שכזה?
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אני מביא את הכניסה ,כניסה לבית ,כל מה שקורה בשיחה של המפקד עם החיילים ,הפינוי של
התושבים ,הפינוי של הציוד מהבית.
עם וידאו?
עם וידאו וסטילס .ההנחה של חומר נפץ .אחרי זה מתרחקים לטווח בטחון .את ההורדה ,הפיצוץ
עצמו של הבית .פשוט איפה שאני רואה שקורה משהו ,מצלם.
ומה עושים עם זה? נגיד פיצוצים?
דברים כאלה מגיעים למחשבים במשרדים ,הם בוחרים שש תמונות .תמונה של פיצוץ הבית ,תמונה
של ,יש כותרת לכל תמונה“ :מפקד הכוח”“ ,מפקד הכוח מכין את התושבים לפינוי”“ ,מפקד הכוח
מאפשר לתושבים לפנות את ציודם מהבית” לא משנה שזה עשירית מציוד הבית.
היה פעם שמשפחות בקשו עוד זמן?
היו מקרים כאלה ,אני לא זוכר דברים מדויקים ,ממש היה תלוי במפקדים .היו מקרים שמפקדים
נתנו את ההוראה ולא נראו אחרי זה .אחרי רבע שעה שולטים בהכל דרך הקשר .או היו מקרים
שהמפקדים היו נוכחים ,היה מקרה שארבעה חיילים לקחו אישה זקנה עם הכסא על הכתפיים,
היה מצחיק קצת ,פינו אותה מהבית.
היא לא יכלה ללכת או היא לא רצתה ?
היא לא היתה יכולה כנראה

55
הפעולה היא פעולת
נקמה ...שפשוט
יחסלו כאילו את כל
השוטרים הפלסטינים
שיש שם ...הם ברחו
ואנחנו המשכנו...
הבאתי לאחד מהם
כדור בראש ועוד אחד
זחל מאחורה...

הרגנו שוטרים לא חמושים
יחידה :הנדסה ּ מקום :נפת רמאללה ּ שנה2001 :

באותו זמן היה את הפיגוע של השישה אנשים פה על (כביש)  .443שישה חיילי הנדסה ,שהגיע
איזה מחבל אל אחד המחסומים ,היה ערפל מטורף והוא הרג את כולם .הוא פשוט נכנס להם לתוך
הזה וירה בכולם ,הרג שישה .אנחנו באותו הערב באחד הכפרים האלה לא עשינו כלום .והקפיצו
אותנו לבסיס שלהם ,אכלסו את כולנו באיזה חדר ,לא היה לנו כל-כך מה לעשות .פתאום יורד
המפק”צ (מפקד צוות) שלנו מאיזה תדריך של שתי דקות ,אומר “תקשיבו זה התדריך...אנחנו
עושים...הפעולה היא פעולת נקמה .אנחנו הולכים לחסל שישה שוטרים פלסטינים באיזה מחסום.
כנקמה על השישה שלקחו לנו” זה הסיפור שאני רוצה להגיע אליו .היה ,על  443כאילו ,אם אתה,
אתה חותך לכיוון שטח ( Aשטחים בשליטה אזרחית וביטחונית של הרשות הפלסטינית) יש ,יש
איזה ארבע עמדות מעבר ,כאילו ,שמי שאחראי עליהם זה שוטרים פלסטינים וכל אחד מהעמדות
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האלה שלחו אותנו ,אותנו ,את פלס”ר (פלוגת סיור) צנחנים ,אני יודע ,או סיירת צנחנים ועוד איזה
מישהו ,שפשוט יחסלו כאילו את כל השוטרים הפלסטינים שיש שם ,כן? והתדריך היה אולי של
שתי דקות .הוגדר לנו שזה נקמה כאילו ,כשאני עוד באותו הרגע התלבטתי ,כאילו שאלתי ת’זה
“מה הם ,מה הם עשו? מי הם?” אמרו לי שהם שוטרים פלסטינים אמרתי “מה הם עשו?” אומרים:
“יש חשד שהמחבל שהרג את השישה עבר דרך המחסום הזה” .יש חשד ,כאילו ,אבל לא יודעים את
זה באמת .ויכול להיות שזה מתוך אחד מהאלה אבל אמרו לי “זה לא משנה לקחו לנו שישה ,אנחנו
הולכים לקחת שישה בחזרה”.
זה הביטוי כאילו?
זה הביטוי ,זה הביטוי כאילו .פעולת נקם .גם יום אחרי זה בעיתונים פורסם “פעולת נקם” כאילו .זה
לא הסתירו את זה .כאילו פורסם פעולת נקם וזה היה...הילה מטורפת של “נקמת דם נכונה” כאילו.
וירדנו לתוך ...זה הייתה הליכה מאוד מאוד ארוכה ,הגענו לשם רגלית באיזה ארבע בבוקר ,כשבלילה
אין שם אף אחד ,הם כאילו ...המחסום הזה סגור בלילה ,יש להם איזה בניין שהם גרים בו...
וביום הם יורדים למחסום?
וביום הם יורדים למחסום עצמו והם שם.
ואתם כאילו ישבתם במארב?
ישבנו במארב עד ש ...עד שהם יגיעו .והרעיון היה זה  -הרעיון היה שפשוט שאנחנו הורגים את
כולם ,כאילו הם יגיעו ואנחנו נחסל את כולם ,בלי שום קשר לנשק/לא נשק ...כאילו -שוטר פלסטיני?
יורים בו .ואנחנו יושבים שם ועובר הלילה ועובר הלילה כאילו ...זה קור ...סלעים ...אני כולי רועד
מפחד ,ת’אמת ,אבל מקור ,הייתי קשר .כשהשארנו שלושה אנשים שהיו אמורים ,שהיו עם כוונות,
היו אמורים לירות בהתחלה ואז אנחנו מסתערים מהצד .והם (השוטרים הפלסטינים) מגיעים.
אנחנו קולטים אותם עושים איזה סריקה כאילו ,הם חמש מטר ממני כאילו ,חמש מטר ממני הם
עומדים ,הם רק היו שלוש ועוד איזה אחד רחוק ואנחנו עולים אני עולה בקשר לקבל אישור כאילו
ואין אף אחד שעונה לי .עונה לי איזה...
סמב”צית?
איזה ילדה כאילו עונה לי .ואין אישור ואין אישור ולא מוצאים את המג”ד (מפקד גדוד) ,ולא מוצאים
את המג”ד והמפקד יחידה שלי לקח את הקשר .הם כבר ממש לידינו .צעק ,אמר ,צעק כאילו
“נתקלנו ,נתקלנו ,נתקלנו ,נתקלנו” (הותקפנו על ידי מחבלים) .לא נתקלנו ו”לא נעליים” .האלה
(שלושת החיילים עם הכוונות) נתנו צרור אש לא פגעו בכלום.
ברגע שהם שמעו את הצעקות הם כאילו פתחו באש?
לא “נתקלנו ,נתקלנו ,נתקלנו” .בו בזמן ,אני נתתי הוראה לחבר’ה האלה לפתוח באש אבל הוא כאילו
צעק למג”ד ,הוא צעק “נתקלנו” כשלא נתקלנו ,כאילו לא היה לנו אישור באש...
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הם היו קרובים אליכם? הוא החליט שזה ...עשה את שיקול הדעת שלו?
הוא עשה את שיקול הדעת שלו.
החליט?...
כן .כאילו לא היה לנו אישור לצאת ל ...כאילו לא היה לנו אישור לפעול בעצם .היה נוהל של אישורים
כזה ,שאתה צריך לרדת בו .שזה אישור להגיע למקום ,ואז אחרי זה אתה צריך לקבל אישור להישאר
שם ,אני חושב ,ואז אחרי זה אתה מקבל אישור לפתוח באש ,ואת האישור לפתוח באש לא היה לנו...
אז צעקנו “נתקלנו” ...כאילו ,הוא צעק “נתקלנו” ...האלה ,השלושה חיילים האלה ירו ,דפקו מכת
אש ,לא פגעו בכלום .היו אמורים גם לפגוע במנורות רחוב שהם לא הצליחו לפגוע בהם וגם אה..
וגם אה....לירות בהם (בשוטרים הפלסטינים) .לא הצליחו לפגוע בשום דבר .אנחנו קמנו ,נתנו מכת
אש ,פגענו בשני אנשים ,כאילו ,שני אנשים מתו ...אבל הם לא מתו ,סליחה ,הם נפגעו .אחד פגענו לו
ברגל ,אני חושב ,ועוד אחד בכתף או משהו כזה .הם ברחו ,ואז המשכנו ...המשכנו ,המשכנו ,המשכנו.
אני היה לי ציין (כוונת) .כאילו הבאתי לאחד מהם כדור בראש ,כשהוא רץ ועוד אחד זחל מאחורה...
ונעמדנו כולנו ,רצנו ...זה היה ...את האמת? נורא נהניתי מזה .היה ממש כיף כי זה היה פעם ראשונה
שאתה כאילו “קדימה הסתער” אמיתי ,כמו שעשית באימונים והיינו מדהימים ...תפקדנו מעל
ומעבר ,ואז ההוא רץ ...המשכנו להתקדם .הוא נכנס לתוך איזשהו מחסן ,מין משהו עם פח גלי
כזה .עמדנו ארבעה חבר’ה מבחוץ ,ריססנו לזה את האימאימא ...היה שם בלון גז ,כל הבלון גז הזה
התפוצץ ,הכל בער בער בער בער בער .בינתיים אני וה...
לשם ברח ,לשם ברח הבחור שזחל כאילו?
זה לשם ברח הבחור ש ,...כאילו בינתיים היה לנו אחד (שוטר פלסטיני) הרוג .עוד אחד בתוך הדבר
הזה שהוא בוער באש ,ועוד אחד שרץ ,רצנו אחריו ,הוא רץ לתוך בית-קברות כאילו ,הוא נכנס לתוך
בית -קברות ,או איזה משהו כזה .אני חושב שזה היה בית-קברות ,כן זה היה בית-קברות ,רץ לתוך
בית-קברות .נעמדנו על החומה ,נתנו בו גם כן אש ,הרגנו אותו הוא גם מת.
והם היו חמושים?
תיכף .בינתיים לא ירו עלינו חזרה .לא ירו עלינו חזרה .לא ,הם לא ...לא נתקלנו ,לא ירו עלינו בשום
שלב .אנחנו נתנו מכת אש מרחוק ,לא פגענו בכלום ,קמנו כאילו להסתער ,פגענו באחד הוא ברח,
אני הורדתי בו עוד כדור .עוד אחד רץ לתוך זה ,בינתיים בוער כאילו ועוד אחד שרדפנו אחריו.
לבית-קברות ?
לבית-קברות ועוד אחד שירה איתי ועוד אחד שנעלם כאילו ,שלא מצאנו אותו ואז...
הם היו כאילו ארבעה?
הם היו ארבעה .עכשיו זהו ,גם על הסיפור של כמה הם היו ,גם בתחקיר לא היה ברור בוודאות
שהם היו ארבעה .כאילו יכול להיות שהם היו רק שלושה ויכול להיות שהם היו ארבעה .אין ,לא,

117
כיבוש השטחים

לא הצלחנו לזהות ...כאילו ,כל העדויות הן סותרות ,כאילו כי מישהו אומר שהוא זיהה בוודאות
שלושה בצד ההוא ועוד מישהו אומר שהוא זיהה בוודאות שניים פה וכאילו ומתוך כל החיבורים
זיהינו ארבעה כאילו ,אבל אין באמת אישור לזה ,גם אף אחד ממש לא יכול להגיד לך כמה הם היו
שם מתוך כל השנים עשר ,אחד עשר איש שהיינו .אנחנו לא בדיוק יודעים .ואז אני מגיע ל...כאילו
שלחו אותי ל...
שניה ,אתם בבית-קברות ,הבחור הזה נהרג?
לא .נעמדנו מעל החומה ,נתנו ירייה ,הוא נפל ,בזה זה נגמר .עכשיו ,הבחור ההוא שאני הרגתי אותו,
זה שאני הורדתי בו ,יריתי לו כדור ,הוא שכב על הרצפה וראינו רק ...כאילו ראו אותו רק מכאן
והלאה ,היה איזה משהו שהסתיר אותו ,והיינו ארבעה או שלושה אנשים שפשוט חוררנו אותו...
כאילו המשכנו לירות בגופה.
לוודא הריגה?
לא לוודא הריגה ,מהאטרף כאילו של ההתלהבות .חוררנו לו ת ...חוררנו אותו כאילו לגמרי ואז אחרי
שאני חזרתי כאילו מה...כאילו נסוגנו מהבית-קברות ,אני הלכתי לראות כאילו ,לא לעשות וידוא
הריגה ,כאילו לוודא הריגה ,אבל גם לקחת לו נשק ואז הגעתי אליו שהוא היה מרוטש כאילו ,זאת
הייתה גופה מרוטשת ,עם גם כדור כאן כאילו ,גם איזה שלושה פה ועוד אחד פה ,וכל הרגל מכאן
ומטה לא היה כלום ...כאילו ,זה היה רק ,לא היה כלום ...חוררו את זה .וניסיתי והפכתי אותו כאילו...
זה היה בחור בן איזה חמישים וחמש אם לא שישים ,מאוד מבוגר ואין עליו נשק ,כאילו בדיעבד
הבנו ,גם על ההוא בבית-קברות ,שלא היה לאף-אחד מהם נשק .
הם היו על מדים?
הם היו על מדים של שו”פים (שוטרים פלסטינים) .הם היו על מדים של שו”פים בלי נשק.
או.קיי.
ואז עוד הלכנו ,נתנו ,זרקנו עוד רימון לתוך הדבר הזה שבער ,התקפלנו אחורה ומלמעלה ,הצלפים
שלנו ,כאילו כל האוכלוסייה התחילה ,התחילה לבוא ועוד המשיכו לתת אש כאילו לכיוונם ,שאז הם
לא ...הם לא פגעו באף-אחד אבל היה מלא מלא אש והתקפלנו.
אתם עברתם קורס לוט”ר (לוחמה בטרור) או משהו?
עברנו כן.
ושמה מלמדים וידוא הריגה בקורס?
כן בטח .בכל מקום מלמדים וידוא הריגה ,יש בכל מקום וידוא ,תמיד כאילו דופקים עוד כדור בראש
אפילו אם הבן-אדם מת.
אתה יודע שצה”ל מכחיש את זה?
מה קרה לך? בטח .בטח שכן.
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בקורס חלק מהתכנים היו עכשיו מסתערים “טה..טה ”..וידוא הריגה?
בקיפול .וידוא הריגה ,בטח.
או.קיי.
כן .מה אתה לא? לא?
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“תכוונו לעיניים שזה יוציא עין ,או לחלל
הבטן שזה ייכנס”

יחידה :תותחנים ּ מקום :קלקיליה ּ שנה2000 :
ממש הסבירו לנו איך
הופכים את זה להיות
כמו כדור חי .והוא
ממש מסביר איך לא
יוכלו להוכיח .אם
מישהו ייפגע מזה זה
כאילו כדור גומי“ .לא
יעשו לכם כלום ,אין
לכם מה לדאוג”

אחד הדברים ,שזה משהו שממש זעזע אותי ,זה שבגלל שלא עשו לנו אימון לרדת לשטחים אז
רצו לעשות לנו הכנה מאוד מהירה לזה .אז הסבירו לנו קצת על לא יודע איך קוראים לזה ,אמצעי
לפיזור הפגנות.
אלפ”ה.
או.קיי .לא יודע .מזה אתה מבין שלא הייתי מי יודע מה לוחם .על הדף זה נקרא לוחם אבל לא
הייתי מורעל או משהו כזה .פשוט לימדו אותנו דברים אבל .בכל מקרה ,אז לימדו אותנו מה זה
כדורי גומי ,ואז הראו לנו שזה נמצא בתוך משהו שבסלנג צבאי נקרא “טמפון” ,שזה מן ניילון כזה
שמחזיק אותם בפנים .אז אמרו לנו“ :אבל אתם צריכים להפריד אותם ,זאת אומרת לקרוע את
האריזה ולהכניס אותם אחד-אחד ,על מנת לגרום נזק” .ואז ממש הסבירו לנו את זה בצורה ממש
פורנוגרפית כזאת“ :תכוונו לעיניים שזה יוציא עין ,או לחלל הבטן שזה ייכנס לבטן”.
מי זה הסבירו לנו?
המ”פ (מפקד פלוגה) של המפקדה.
מול הפלוגה?
כן ,ואומר את הדברים האלה ,כן ,וצוחק .אומר“ :תפרידו” ,ומראה איך מפרידים ,איך שמים .אומר:
“זה לא אפקטיבי שלושה” .עבורי זה היה ממש נורא ,כי ברור שהמציאו את זה ככה כדי שיירו את זה
לתוך המון ולא יכוונו את זה ישירות על מישהו ,למרות שגם עדיין זה נורא אבל .ממש הסבירו לנו
איך הופכים את זה להיות כמו כדור חי .והוא ממש מסביר איך לא יוכלו להוכיח .אם מישהו ייפגע
מזה זה כאילו כדור גומי .לא יעשו לכם כלום ,אין לכם מה לדאוג.
ומה היתה התגובה של החיילים?
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הם צחקו .אף אחד לא ממש הזדעזע מזה חוץ ממני.
דיברת על זה עם מישהו?
האמת שכן .האמת שרציתי לפנות למג”ד (מפקד גדוד) אבל לפני זה דיברתי עם חבר שלי שהיה
הנהג של המג”ד .הוא אמר לי“ :אין לך מה לדבר איתו” ,הוא בעצמו – הוא היה יוצא איתו לפעולות
בשטח – הוא אמר :הוא בעצמו חופשי מפריד כדורי גומי והוא הורה לכל האחרים לעשות את זה.
טוב ,אז בסופו של דבר פניתי ל”בצלם”.
ומה בצלם אמרו?
גם ,ראיינו אותי על זה .שאלו אותי מלא שאלות ,את השמות שלהם .אין לי מושג איך הם טיפלו בזה
כי אז כבר השחרור שלי התקרב .בסופו של דבר ,זה לא משהו שכאילו היום מי יודע ,כאילו אף אחד
לא יודע מה זה הדבר הזה .היה את הדבר הזה שנקרא דו”ח טנט או משהו כזה ,שהגישו אז לגבי
פעולות ישראל בשטחים ,אז זה נכנס .קיבלתי מכתב על זה
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פטרול כדי להרביץ לערבים
יחידה :כפיר ּ מקום :חברון ּ שנה2007-2006 :

יש הרבה אירועים .סתם כל מיני שטויות שהיינו עושים .היינו כל הזמן מרביצים לערבים ,לא
משהו מיוחד .סתם להעביר את הזמן.
אתה זוכר אירוע שבו פתחתם באש על פלסטינים?
אתה יודע כמה פעמים זה קרה ,שהיו עושים הפס”ד (הפרות סדר) והיינו פותחים באש?
אש חיה?
כשצריך כן ,כשהיה צריך ,שהיה בא לנו מספיק – אז כן ,לברך .ברכיים.
סיפרת שכל הזמן חשבתם איך מחממים את האווירה.
ברור.
מה זאת אומרת?
אתה יודע ,רצינו שיהיה מעניין ,אז היינו רק מחפשים שיטות להרתיח את הערבים קצת ,שנירה
הרבה גומי ושיהיה מעניין ושיעבור הזמן קצת יותר מהר בחברון.
מי חשב על שיטות?
חסר אנשים? חיילים ,מפקדים.
יושבים בשיחת מ”פ (מפקד פלוגה)?

היינו רק מחפשים
שיטות להרתיח
את הערבים קצת,
כדי שנירה הרבה
גומי ושיהיה מעניין
ושיעבור הזמן קצת
יותר מהר בחברון
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מה פתאום מ”פ? בחיים ,אני אומר לך ,לא היה יוצא מהמחלקה .מחלקה זה כמו סודות מדינה ,ככה
היינו אומרים .אף אחד לא יודע.
אז אתם יושבים רק עם המ”מ (מפקד מחלקה)?
מה פתאום .המ”מ לא היה יודע גם.
אז מי יושב?
מפקדים וסמל.
איפה יושבים?
חדר .יש חדר ותיקים ,חדר צעירים? חדר ותיקים.
ואז מה אומרים :היום בפטרול עושים ככה וככה?
כן.
מתכננים מראש?
ברור.
אז מה הייתם עושים?
כל מיני שטויות .היינו הרבה עושים ,היינו אומרים :פטרול למה? פטרול כדי להרביץ לערבים .ילדים,
ערבים ,כל מיני שטויות.
מי היה יוזם את הפטרולים האלה?
כל מיני אנשים .מ”מ לא אמור לדעת מזה.
סמלים ומ”כים (מפקדי כיתות)?
כן ,קצינים לא קשורים לזה.
הם היו אומרים :עכשיו יוצאים ל?...
היינו יודעים למה אנחנו יוצאים ,יש לנו תחקיר אירוע לפני .היינו יוצאים לפטרול.
מ”כ בא ,אומר :יוצאים עכשיו לפטרול?
יודעים שאנחנו יוצאים לפטרול .גם תשמע ,זה לא עם כל מ”כ עושים את זה ,גם יודעים עם איזה
מ”כ אתה עושה את זה.
כשכוח יוצא לפטרול ,זה לא על דעת עצמו.
פטרול כולם יודעים שיש .זה המשימה :פטרול ,לאבטח .אנחנו כאילו ממשיכים ,אתה יודע.
מה אומר לכם המ”כ כשאתם יוצאים?
מה זה הוא אומר? הוא גם יודע שזה יהיה .הוא גם היה לוקח ,הוא היה בוחר את האנשים שילכו
איתו .נגיד ,אמרתי לך על *** הזה ,בחיים הוא לא היה יוצא איתו ,אין מצב בעולם שהוא היה נותן
לו לצאת איתו.
מה היה קורה?
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היינו יוצאים לפטרול ,סתם דוגמה ,איזה ילד אפילו היה מסתכל ככה ,לא נראה לנו מבט טוב –
סטירה במקום היה חוטף.
מי היה מחטיף לו סטירה?
המ”כ ,החיילים
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נכנסנו לבית כדי להצטלם לטלוויזיה
יחידה :נח”ל ּ מקום :חברון ּ שנה2002 :

הורידו לנו פקודה ,איזה צוות נסע לשירותרום ואמרו לנו להיכנס לבית בחברון .בבית הזה אנחנו
היינו שבועיים לפני זה ,אותם בעלים ,אותו נוהל .לא כל כך הבנו למה אנחנו צריכים.
באתם לחפש או באתם להשתקע שם?
אותו נוהל להוריד את המשפחה ...בערב פתאום אומרים לנו מגיעה טלוויזיה ,יחידת הסרטה ,רוצים
לצלם אתכם  -זה היה חנוכה  -אוכלים סופגניות .לאט לאט אנחנו מתחילים להבין שהכניסו אותנו
בשביל לצלם אותנו לטלוויזיה .ממש ככה .הכניסו אותנו לבית הזה כדי לצלם אותנו לטלוויזיה .גם
אחרי זה ,יצאנו בבוקר ,או אחר הצהריים ,היו התרעות או לא יודע מה .והכניסו אותנו כדי לצלם
אותנו לטלוויזיה .בערב היינו בחדשות ערוץ  2לעשרים שניות ,זה הכל .הכינו את כולם ,הביאו לנו
סופגניות להראות אותנו שמחים וחזקים
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לראות כדורגל בשכם
יחידה :מגלן ּ מקום :שכם ּ שנה2004 :

בשכם ,עוד מקרה שהיה עם הצוות המקורי שלי ,אני לא הייתי בו אבל סיפרו לי אחר כך שהיה
את זה.
החבר’ה מהצוות שלך?
כן .נכנסים לבית ,חלק מ”אישית לוחצת” כל הרעיון זה שבאים ...המנוחה זה בתוך הבתים .זאת
אומרת ,מפנים את המשפחה לאיזשהו חדר ונחים ,עושים מין חדר מלחמה כזה באיזשהו חדר ,שזה
אומר מפנים את כל הסלון ,או אני לא יודע ...איזה חדר שאתה לא נופל עליו .אבל היה מקרה אחד
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אתה לוקח את
המשפחה ,אתה
מוציא אותה בשביל
להתיישב להם בסלון
בשביל לראות .אני
אומר לך שבאים
ומוציאים אנשים
מהסלון שלהם בשביל
לראות טלוויזיה...

שבאו ,נכנסו ,רצו לראות משהו בטלוויזיה .אז לקחו את המשפחה ,פינו אותם .המשפחה ישבה
באזור של הטלוויזיה ,הם רצו לראות משהו בטלוויזיה ,לקחו את המשפחה ,הזיזו אותם לחדר אחר
בשביל לבוא ולראות משהו בטלוויזיה .בפירוש היתה הגדרה שלא לעשות כזה דבר ,גם לא לשבת על
הכורסאות .איפה שאני הסתובבתי ,בדרך כלל הסתובבתי עם הסמ”פ ,איפה שהסתובבנו ,הקפיד
שהחיילים לא ...מהצוות שבוגר מעליי התיישבו על ספות ,פינה אותם .אבל זה היה אירוע שדיברו
עליו דווקא די בצוות .שהיה די מגוחך.
על מה דיברו?
על הסיפור הזה שבאים ,לוקחים את המשפחה .אתה מבין ,זה קצת מגוחך .אתה רוצה לראות
משהו בטלוויזיה ,אתה באמצע מבצע ,אז אתה לוקח את המשפחה ,אתה מוציא אותה בשביל
להתיישב להם בסלון בשביל לראות .אין שום מטרה.
מה היה?
מה היה? אני יודע ,כדורגל ,איזה משהו בכדורגל זה היה .גם לא משנה כל כך למה .זה גם רוב הדברים
שאני נתקלתי בהם בשירות הצבאי .זה פחות דברים גדולים ,יותר דברים קטנים שמובילים להרגשה
מסוימת ,לאווירה מסוימת.
איזה?
א’ ,שלא משנה מה תעשה ,תמיד אתה תצא בסדר .זאת אומרת ,אני יכולתי להוריד סטירות ,להביא
מכות ,לירות למישהו ברגל ,אני לא רואה מצב שהייתי יוצא אשם באיזושהי סיטואציה ,כי תמיד היה
לי טיעון להגיד להגנתי .שתיים ,זה שהחיים של האזרח הפשוט לצורך העניין הצבאי הם פחותים.
זאת אומרת או שאין חשיבות או שהחשיבות היא מועטת ,אם בכלל ,אל מול מטרה צבאית ,אל מול
הכוח ,אם אני אומר לך שבאים ומוציאים אנשים מהסלון מהבית שלהם בשביל לראות טלוויזיה,
שזה היה לגמרי נגד ההגדרות.
עשו להם משהו על זה אחר כך?
לא .זה גם דבר די ,ברמה הזאת אני מאמין שזה דבר די שכיח ,אפילו אצלנו .למרות שבאמת איפה
שאני לפחות הייתי הקפידו לא לשבת על הזה ...זה כן היה בתדריכים ,שלא לשבת על הספות ולא
להיכנס להם לתוך ה ...זאת אומרת לעשות רק מה שצריך לעשות כביכול בתוך הבתים ולא מעבר
לזה ,לא לבוא ולשתות קפה ,אבל כן היה דברים .אנשים באים ,שותים ,משפחה מציעה כביכול אז
שותים קפה אצלם בבית..
מה זאת אומרת?
באים ,נכנסים ,אז אתה יודע ,המשפחות כבר רגילות ,הם כבר לא מתרגשות הרי מדבר כזה ,אז הם
יכולים אפילו להגיע למצב שהם מציעים .קרה לי פעם שראיתי כזה דבר .באים ,מציעים קפה .יש
חבר’ה ששותים .לי זה נראה תמיד מוזר לבוא למישהו לבית שלו ,ואתה בא ,שותה אצלו קפה כאילו
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אתה אורח אצלו .אפילו שהוא מציע לך ,זה טיפה מצחיק כזה

60

יש את הטלוויזיות האלה בקיוסקים...
יחידה :נח”ל ּ מקום :נפת בית לחם ּ שנה2003 :

היה ערב אחד שהייתי נהג נגמ”ש (כלי משוריין בעל זחל) באותו פטרול רכוב ,היה משחק חשוב
מאוד של הפועל שאחד המ”כים (מפקדים) אוהד שרוף שלו .הגענו עם הנגמ”ש ,הראה לי איפה
להיכנס לתוך הקיוסק ,עמדתי עם הנגמ”ש ,סגרנו את כל הכניסה לקיוסק ,הוא ביקש מהמוכר לכוון
אלינו את הטלוויזיה והחבר’ה ראו את המשחק של הפועל.
איפה זה היה?
בתוך חוסאן .בתוך הכפר.
בקיוסק בתוך הכפר?
כן.
ומה עם הפלסטינים שהיו שם?
הם עמדו מסביב ,התחילו להתקהל כאילו ,לראות מה קורה ,למה נגמ”ש פתאום עומד בתוך קיוסק.
אתה יודע מה ,אנשים באו ,הסתכלו מה קורה שם וזה.
זה עשה איזה נזק?
זה לא עשה נזק אבל הוא ,איך שהוא כיוון אותי ,אני נסעתי על הכביש ,הוא אמר לי להסתובב ,אני
הסתובבתי ,אני רואה מולי קיוסק .אני מקשיב ,אני סומך עליו .עכשיו הבנתי ,הוא אמר לי לפני זה:
“אני מחפש לראות טלוויזיה וזה ,אל תדאגו אנחנו נראה את המשחק” .איך שהסתובבתי ראיתי
קיוסק ,הבנתי ישר :יש את הטלוויזיות האלה בקיוסקים ...עכשיו הוא עושה לי“ :תיסע ,יאללה,
תיסע ישר ,תיסע עד שאתה רואה את הטלוויזיה” ,משהו כזה .אני עצרתי ,כי לא“ ...תיסע ,תיסע
פשוט” .יש דברים בחוץ ,אני עמדתי לפני .היו דברים ,היו איזה כמה שולחנות שהיו לו ממש על
הכניסה ,אני עצרתי ממש עליהם .וזהו .בעל החנות ישב בפנים ,ראה איתנו את המשחק ,אנחנו על
הנגמ”ש ,ראינו את המשחק של הפועל כמו שהמ”כ שלנו רצה.
וזה משהו שהקצינים בפלוגה ידעו?
אחר כך כולם סיפרו ,סיפרנו את זה לכולם וזה ,אבל אני לא יודע אם הקצינים ידעו על זה .אין לי
מושג

הם התחילו להתקהל,
לראות למה נגמ”ש
עומד פתאום בתוך
קיוסק ...בעל החנות
ישב בפנים ,ראה איתנו
את המשחק ,אנחנו
על הנגמ”ש ,ראינו את
המשחק של הפועל
כמו שהמ”כ שלנו רצה
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61
מצאנו את עצמנו
רואים את הגמר של
המונדיאל – כולם עשו
הפסקה והתנחלו בכל
מיני בתים – מצאנו
את עצמנו רואים את
הגמר עם איזו אישה
וילדה מסכנות .ישבנו
להן בסלון בתוך
המחנה פליטים

גמר המונדיאל במחנה פליטים
יחידה :נח”ל ּ מקום :רמאללה ּ שנה2002 :

אנחנו מקבלים פקודה להיכנס למחנות פליטים אל-עמרי ,נראה לי .הייתה פקודה שנכנסים עכשיו
כל שבוע למחנה פליטים“ ,עוברים עליו” .עוברים עליו זה סורקים הכל .קראנו לזה במין ציניות של
קיבוצניקים ,קראנו לזה אקציה .היינו באים ,גברים לבית ספר – מ(גיל) חמש עשרה עד חמישים ...תמיד
היו כל מיני מספרים .כל מי שיש לו שפם לבית ספר ...הם שם נמצאים כל היום .ואנחנו עם הנשים והילדים
עוברים מבית לבית עם מפות .כל בית עוברים וסורקים הכל .אנחנו ילדים טובים ,באים ,פותחים את
הארונות ,מסתכלים ,מזיזים ,מחזירים .ככה כל היום .היום הזה הוא גמר המונדיאל ,אנחנו גמורים גם
מזה שזה גמר המונדיאל ,וגם היה חום נורא .והולכים ,מסתובבים ,כרגיל לא מוצאים כלום ,כמו בכל
המבצעים האלה .הקצין שלנו כל הזמן היה בקטע של ...הלכנו במין חוליה של חמישה כדי לפוצץ כל דלת.
לפוצץ זה היה כאילו מוסווה .לא באמת ,אלא לאמן אותנו בלפוצץ .שקצת נלמד .גם מההתלהבות של
המשחק :כל דלת שטיפה קשה ,למרות שהיה לנו ציוד פריצה של לום ,פטיש וכל הדברים ,צריך לפוצץ.
דלת שהתעסקנו אתה אפילו חצי דקה .אנחנו התווכחנו אתו ,ניסינו להגיד לו “לא צריך ,אנחנו עוד שתי
דקות פותחים ,גם ככה אין פה שום בעיה” .זה שוב הגיע לצעקות ,לא לפוצץ ,כן לפוצץ“ ,תשתקו כבר,
אל תפריעו לעבוד”.
עם מה מפוצצים דלת?
עם האצבעות האלה (חומרי חבלה) ועם הפתילים .באותו הזמן ,כבר הגיע הצהרים ,מתחיל החום,
רוצים להספיק יותר ,רוצים לסיים .שוב המוטיב החוזר  -זה מגיע מהקצין .הוא מתחיל להפוך,
להיכנס לחדרים ,נמאס לו .מתחיל להפוך .הגענו למצב אבסורדי שאנחנו עוברים ומסדרים אחריו
ומחזירים את הדברים למקום .אצלי בתור דוגמא ,זה בא לרוב מהמפקדים .כל ה“-טיפה לעבור
את הגבול” וכל ה“-טיפה לעשות סתם” .אז לרוב זה בא מהמפקדים .זה פשוט היה גועל נפש כל
היום הזה .מצאנו את עצמנו רואים את הגמר של המונדיאל -כולם עשו הפסקה והתנחלו בכל מיני
בתים -מצאנו את עצמנו רואים את הגמר עם איזו אישה וילדה מסכנות ,ישבנו להן בסלון בתוך
המחנה פליטים .וכל החוליות התיישבו בכל מיני בתים .ישבנו וראינו את הגמר של המונדיאל בסלון.
אני בסוף הייתי מעולף בגלל המדרגות ,בכלל לא הייתי ..לא הצצתי אפילו ,הייתי גמור .מדברים
בקשר ,סבבה ,גול ,פה ,שם .סצינה הזויה לגמרי .לחשוב על זה  -חבר שלי אמר לי את זה אחרי זה,
אני פחות שמתי לב לזה  -המונדיאל זה יום חג .בגמר המונדיאל אתה שולח ...כמה גברים יש במחנה
פליטים? אלף? אתה שולח את כולם לבית הספר ,והם בעונש ,לא משנה בכלל הסיטואציה .כמו
שעושים עכשיו הודנא לאולימפיאדה .טיפה רגישות .זה לא משנה ,סתם משהו קטן
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62

עמדות על בתים? אתה יכול לתפוס את
זה שנים

יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :חברון ּ שנה2003 :

מה עם תפיסות של בתים פלסטינים על ידי הצבא?
תפיסות לעמדות .אוקי ,תפיסות לעמדות ,עוד פעם ,גם הקונספציה הזאת השתנתה ,אתה לא מדבר
על אלמנת קש (בית שחיילים משתלטים עליו בחשאיות) וכאלה ,נכון? אתה מדבר על תפיסה.
( )...גם התפיסה השתנתה עוד פעם ב ,2003 -היו מקרים לא נעימים בבתים האלה ,שחיילים כן
זיהמו בכוונה ,אתה אומר “על הזין הבית הזה ,גם ככה אני עוזב אותו עוד שבועיים וזה מעניין את
הסבתא שלי” .בשלב מסוים התחלנו לעשות תורניות שלושים יום בין כמה בתים ,בכמה עמדות,
כדי לעשות את האיוש קצת יותר נוח.
חיילים?
כן ,היינו מעבירים עמדות כל שלושים יום .אתה עובר לבית סמוך .היינו עושים שלושים-שלושים או
קצת יותר ,היינו מבקשים הארכה .אני זוכר מקרה למשל של אחד שהתחתן ,אז שינינו לו את הבית,
כי הוא חיתן מישהו מהמשפחה .היו כל מיני מקרים כאלה.
אבל עדיין יש עמדות על בתים.
על בתים .בבתים יש עדיין?
יש אחד ,בצומת הבנקים יש אחד.
אוקי ,אם זה זמני .על בתים זו סוגיה שונה לגמרי ,זה כביכול על בתים ואם יש לך גרם מדרגות נפרד
זה חוקי לגמרי וזה צו תפיסה ,הוא חצי שנתי ,אתה מחדש אותו כל חצי שנה ואין בעיה .אתה יכול
לתפוס את זה שנים...
מי מחליט על הדברים האלה?
מח”ט (מפקד חטיבה) מחליט את הדברים האלה .יש קריטריונים מאוד ברורים .כשמח”ט אומר
שהוא תופס ,אתה אומר לו “חדר מוקצה” יש ממש סד”כ (סדר כוחות) לעניין הזה .איך אתה בודק
אם זה חוקי? עוד לפני שאתה מעביר ליועץ המשפטי .אתה מעין יועץ משפטי קטן .אתה מבין .יש
דברים שאתה אומר לו “אין סיכוי ,אני לא מעלה את זה בכלל .אל תדבר איתי ,תעבור בית”.
זה תלוי בבית או בדרישות?
זה תלוי בבית .הוא צריך לסמן לי את הבית .הוא צריך להסביר לי למה הבית הזה ,הוא צריך להסביר
לי ,הקצין אג”מ ,לא המח”ט ,למה הבית הזה ולמשל אם יש בית אחר ליד ,של זוג רווקים ,אז למה
הוא תופס בית של משפחה ושהצורך הביטחוני הוא דווקא של הבית הזה ,הוא צריך להביא הרבה

לפעמים היו תופסים
בית ולא מודיעים
לנו .פשוט היו זורקים
לאנשים את כל
הדברים החוצה...
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הסברים .אבל הוא מקבל אישור של היועץ המשפטי והוא מוציא צו.
פינוי המשפחה ,אתם מתעסקים עם זה?
לא ,כן ...זה לבוא ...עוד פעם ,בתחילת האינתיפאדה זה לא היה ככה ואלה נהלים שלאט-לאט
התגבשו כי זה לא היה .שמו לב שבעצם הפינוי הוא אלים ,היו פינויים אלימים ,לא בתקופה שלי
בחברון כי אז עשינו את כולם ונכנסנו איתכם .אבל חוץ מלפעמים כשהייתם תופסים בית ולא
מודיעים לנו .פשוט היו זורקים לאנשים את הדברים החוצה ,אז כל העניין של ריכוז בחדר מסוים,
של רהיטים ,היינו מתלווים לזה.
איפה המשפחה? נלקח בחשבון איפה המשפחה נכנסת לגור?
אם יש בית שהוא צורך בטחוני מובהק והוא יושב והוא הכי גבוה ,אז לא מעניין אף אחד איפה הם
יהיו .אין התחשבות .אם באמת יש צורך בטחוני ,אם באמת זו משפחה שהיא מרובת ילדים ,לא יודע
מה ,או גרה בבית קטן או אין לה מקום חלופי לגור ויש צורך ביטחוני מקביל ,אז בסדר ,אין לי בעיה.

63
אני ועוד כמה אנשים,
תוך רגע במין טירוף
כזה של שוברים
שולחנות ודלתות,
ומעיפים מלא מלא
מסמכים והכל בכל
החדר ,ודברים כאלה.
ממש הטירוף שבך
יוצא החוצה סתם
מתוך היכולת ...יש
את העניין הזה גם
של לשבור טלוויזיות
לפעמים...

בשלב מסוים התחלנו לשבור דברים...
יחידה :גולני ּ מקום :רמאללה ּ שנה2002 :

אחרי שנכנסנו לבניין שם ולא היה בו כלום ,זה היה בניין של האפסנאות הפלסטינית ,היה שם רק
כל מיני חרמוניות (מעילים) ומלא דברים כאלה ,ואחרי כל המתח של הלילה ,ואחד מ(יחידת) אגוז
נהרג ,ושמענו את הצרחות בקשר של הדברים האלה ,אז מסתובבים ....והיינו שם שבוע או שלושה
ימים בערך ,וסתם אז אחרי יום שאתה נח אתה מתחיל להסתובב ולחפש דברים .ואני זוכר שבשלב
מסוים התחלנו לשבור דברים .וזה מאוד מאוד כיף לשבור דברים ,אני חושב שזה פנטזיה סך הכל
שלרוב האנשים יש ,אם הם היו יכולים לזרוק את הטלוויזיה מהחלון .אבל פה ,הנה ,אתה בן עשרים
ויש לך הזדמנות לעשות את זה ,ואתה מתחיל לשבור דברים .ומצאתי את עצמי ,אני ועוד כמה
אנשים תוך רגע במין טירוף כזה של שוברים שולחנות ודלתות ,ומעיפים מלא מלא מסמכים והכל
בכל החדר ,ודברים כאלה .ממש הטירוף שבך יוצא החוצה סתם מתוך היכולת ,הייתי אומר.
אתה יכול ,אז למה לא?
נכון ,אתה יכול לשבור .אני חושב שזה באמת ,זה כמו שרואים  MTV-שאנשים שוברים את הגיטרות
שלהם על הבמה ויש הרבה קליפים שמישהו נכנס לחדר שלו ושובר דברים .זה מין פנטזיה הגיונית,
אבל שמה יש לך את הכוח וזה גם לא הדברים שלך ,ואתה במלחמה איתם.
עד כמה שוברים שם?

127
כיבוש השטחים

במוקטעה שברנו עד הסוף בערך.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת כל מה שיכולנו לשבור שברנו ,לפני שהלכנו כי משום מה היינו בטוחים שהולכים להחזיר
להם את זה ,אז אמרנו שאנחנו לא רוצים שיהיה .זה היה מין החלטה אישית כזאת .בלי להשאיר את
זה הלאה לדרג המדיני או משהו כזה .אבל אני זוכר שגם בסריקות של בתים ,מה שאמרתי שעוברים
מבית לבית ,אז יש את העניין הזה של גם לשבור טלוויזיות לפעמים .לפעמים אתה שומע איזה
סיפור שפעם מצאו חגורת נפץ בטלוויזיה ,ולפעמים זה סתם להפיל את הטלוויזיה ,ולהעיף את
המגירות החוצה ולא סתם לפתוח אותן ולהסתכל ,ודברים כאלה

64

הייתי מעיף דברים על הרצפה,
לא דופק חשבון

יחידה :צנחנים ּ מקום :שכם ּ שנה2002 :

אם היה צריך חיפוש רציני ,היו בדרך כלל מביאים אותי לחיפוש רציני .היינו צריכים לחפש בדירה.
הייתי בא מוצא את הדברים בדברים הכי מוזרים .פעם אחת נכנסתי לדירה אחת בשכם .זו הייתה
משפחה רגילה לחלוטין .זה אותה דירה שלקחתי את הפלאפון דרך אגב .הכנסנו את כולם לחדר
אחד ,התחלנו להפוך את הבית .מצאנו תמונות של נשק ,של ילדים עם נשק .ואז החלטנו שאל
הדירה הזו צריכים להתייחס ברמה גבוהה יותר .אני באתי ,הפכתי כל פינה אפשרית כמעט ,אני
ושאר החיילים שם ,כביכול מצאנו כלום .ואז היה לי רעיון מבריק .ניגשתי לפסנתר ,היה שם פסנתר,
הרמתי את הכיסוי שלו ,את החלק העליון שלו ,שפותחים כדי לראות את המיתרים ,ואני קולט
שקית ארוכה כזאתי עם מלא חרבות בפנים .עכשיו ,החרבות האלה זה חרבות של אוסף אומנותי.
אתה יודע ,יש אנשים שאוספים חרבות .גם לי יש אוסף חרבות .אבל העובדה שהם החביאו את
זה ,היא הייתה כביכול לא בסדר .התחלתי לצעוק עליהם וזה “למה אתם מחביאים?”“ .לא רוצים
שתיקחו לנו ,לא רוצים שתגנבו את זה ,אוסף!” .ברור שהחרמנו את זה .העובדה שהם החביאו את
זה הייתה לא בסדר מבחינתנו באותו רגע .עכשיו כשאני חושב על זה ,זה סתם מטומטם .הם סתם
רצו לשמור על הרכוש שלהם ,להחביא את החרבות שלהם ,פחדו שנתייחס אל זה כאל נשק.
איך אתם עושים סריקות בבית?
עוברים חדר חדר ,מתחלקים לקבוצות .כל אחד היה תופס חדר ומפרק אותו.

אם בן אדם היה חשוד
בעיניי ,או היה מעצבן
אותי ,הייתי פחות
זהיר .הייתי עושה
דברים בצורה הרבה
יותר אגרסיבית

סיכול
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מה זה מפרק אותו?
בודק את הארונות ,עובר בין הבגדים ,פותח קופסאות ,פותח מגירות ,מרים את המזרן ,מזיז תמונות,
דברים כאלה.
איך הייתם עושים את זה? תופסים ארון ושופכים הכל החוצה?
היו את הזהירים והיו את הפחות זהירים .אני הייתי משתדל להיות כמה שיותר זהיר ,אבל...אבל
אמרתי לך שאם בן-אדם היה חשוד בעיניי ,או היה מעצבן אותי ,הייתי פחות זהיר .הייתי עושה
דברים בצורה הרבה יותר אגרסיבית .הייתי מעיף דברים על הרצפה ,לא דופק חשבון.
נשברו דברים תוך כדי?
כן ,ברור.
כמו?...
כל מיני דברים .אמרתי לך קודם .אם אתה ממש אגרסיבי ,דברים היו נופלים .תשמע ,זה בלתי נמנע.
כאילו ,ברור שזה נמנע – אם לא הייתי צריך לעשות את זה מלכתחילה .אבל לפעמים דברים קורים.
אני גם  clumsyבטירוף
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יורים בטלוויזיות בשביל הכיף
יחידה :עוקץ ּ מקום :כללי ּ שנה2002 :

ואז באה הנחיה‘ :מותר להרוס ,אסור לגנוב’.
מה זאת אומרת?
כי מה שקרה זה שהחיילים היו פשוט גונבים.
מה זאת אומרת ‘מותר להרוס’?
אתה נכנס אז מבחינת צה”ל מותר לך להרוס ,מותר לך להרוס לצורך המשימה .מה שעשינו -ירינו
על הספות -הרס לצורך המשימה.
מותר לי להפוך ארון?
לצורך המשימה ,נכון -בשביל לבדוק שאין בבגדים כלום ואין מאחוריו כלום ,זה מותר לי .אבל אסור
לגנוב.
ואיפה הגבול של זה?
זה הקטע ,שלפעמים אנשים היו עושים את זה בשביל הכיף -יורים בטלוויזיות ,חברים שלי
מצנחנים היו מספרים לי שהם היו שוכבים על גגות בשכם ויורים בדודי מים בשביל לראות איך הם

129
כיבוש השטחים

מתפוצצים ,או שאנשים היו גונבים מיני-דיסקים וגונבים דולרים
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אתה פשוט שם הכל בפאוץ’ גב
יחידה :גבעתי ּ מקום :רצועת עזה ּ שנה2004-2002 :

נתקלת בתופעות של ביזה?
כן .חופשי.
מה זה חופשי?
כל פעם שאתה מגיע לבית ,אלמנות קש (בתים שהצבא משתלט עליהם בחשאיות) וכאלה ,אתה
משתכן שם כמה ימים ומן הסתם אתה משאיר את המקום הפוך לגמרי .כן ,אחרי “קשת בענן”,
“עקיצת יתוש” ,כל מיני מבצעים גדולים שהיו והיינו .אני אישית ,פעם אחת לקחתי מסבחה
(שרשרת) .אבל כן ,היו בוזזים .אחד ,חבר שלי ,לקח אלת בייסבול כזאת גדולה ,מסבחות ,סיגריות.
הערבים ,איך הם מכינים סיגריות? הם לא קונים אותם ,הם מגלגלים אותם .יש להם טבק וניירות
גלגול כאלה .כן ,ביזה יש ,ברור.
היו מקרים של ביזה של דברים יקרים?
כן .חבר שלי לקח דיסקמן .תשמע ,סך הכל הם חיים שם ,יש להם דברים ,הם לא חיים בעולם
השלישי ,יש שם מה לבזוז ,לא חסר .יש שם בתים ממש יפים ,יש שם בתים שחיים שם טוב .כן ,אתה
יודע ,אתה פשוט שם הכל בפאוץ’ גב.
כמו מה?
כל מיני פסלים כאלה מהסלון ,דיסקמנים ,סיגריות ,אולרים ,סכינים ,אלת בייסבול ,מסבחות.
זה משהו שהיה ידוע למפקדים ,לקצינים? זאת תופעה מוכרת?
אני לא יכול להגיד לך ,אני לא יודע .אני מאמין שאיפשהו הם יודעים ,הם לא שאלו .אתה יודע ,לא
ראינו לא שמענו .לא בדקו לחיילים אם לקחו ,למרות שהחיילים יצאו עם פאוץ’ שהיה מפוצץ .אבל
הם לא שאלו .לא עלתה השאלה .אבל כן ,היתה ביזה ,בטח

יש שם מה לבזוז ,לא
חסר .יש שם בתים
ממש יפים .יש שם
בתים שחיים שם טוב...
כל מיני פסלים כאלה
מהסלון ,דיסקמנים,
סיגריות ,אולרים,
סכינים ,אלת בייסבול,
מסבחות...

סיכול
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67
אני זוכר שהיה בן
אדם שעבר עם עגלה
וסוס ,ערבי ,והוא
עבר כמה פעמים אז
הצלפים של המבצעית
או הקצין שלהם
החליטו שהוא עובר
שם כי הוא משתף
פעולה ,ופשוט הורידו
אותו

המבצע הוכתר בהצלחה
יחידה :גבעתי ּ מקום :רצועת עזה ּ שנה2008 :

ב”חורף חם” ,הבנתם לפני כן כבר שזה יהיה גדול יותר?
הוא היה מבצע בשלוף ,לא משהו שהכינו אותו .היינו אמורים לצאת הביתה והמ”פ (מפקד פלוגה)
הגיע ואמר  -זה היה יום אחרי שנחתו ארבעים קסאמים ונהרגו שניים באשקלון והיה צריך מבצע
תגובה – זה היה מבצע שני באותה תקופה .במבצע הראשון לא הייתי כי הייתי בבית מייד אחרי
הקורס .לי זה היה מבצע ראשון אבל הובהר לנו שזה גדול.
מה אמרו לכם? מה המטרה של המבצע?
המטרה הייתה להרוג מחבלים ולסרוק בתים מאמל”ח (אמצעי לחימה) ומודיעין ,לעצור מבוקשים,
הדברים הרגילים .אז זה עוד לא היה רגיל.
היו נהלים ,הוראות פתיחה באש ,כמו במבצעים שהיו לפני כן?
לא זוכר .אני כן זוכר שהיה בן אדם שעבר עם עגלה וסוס ,ערבי ,והוא עבר כמה פעמים אז הצלפים
של המבצעית או הקצין שלהם החליט שהוא עובר שם כי הוא משתף פעולה ופשוט הורידו אותו.
הוא לא היה חמוש .אני לא יודע מי נתן את ההוראה .ברחוב הייתה מחלקה של המבצעית והם היו
מאוד בהתלהבות .גם לי זאת הייתה פעם ראשונה אבל הם בכלל היו ב...
נכנסתם צפונית לרצועה?
כן ,כל המבצע לא היה באזור של סופה אלא בג’בליה ואולי בעוד מחנה פליטים.
עד איפה הגעתם?
ג’בליה ,לפאתים של מחנה הפליטים.
אתם נכנסים לבית ,לא ברטוב (תוך כדי ירי)?
כן .מפנים (את הפלסטינים) לחדר אחד ,מתארגנים להגנה ,שוברים בלאטות ,ממלאים שקי פק”ל
עם החול מתחת לבלטות ,שמים בחלונות ומציבים אנשים לעמדות והיה לילה עם התראה חמה על
ניסיונות חטיפה.
היו קווים אדומים מסביב לבתים? מבחינת השליטה בבית ,תפסתם בית ועכשיו מה?
ברור ,יש גבולות גזרה לכל עמדה .המ”מ (מפקד מחלקה) היה אומר למ”כ (מפקד כיתה) או לסמל
להסביר לכל עמדה שהטווח מפה לפה.
הייתה נקודה קבועה אם מישהו עובר אותה?
קו אדום כמו במארב ,שאם עוברים אז יורים? לא .בהתחלה ,שוב ,המ”מ כן אמר לי קו כזה אבל אז
בעיקר שיקול דעת .נראה לי שהמ”מ סמך על זה שמדברים .אבל הוא אמר לי שאם רואים בן אדם,
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לא להודיע ,פשוט לתת מטול.
אחרי שתפסתם את הבית הראשון ,כמה זמן נשארתם בו?
כמה שעות ,ממש שעות של הבוקר .בצהריים התחלנו לעבור בתים ,את הלילה השני העברנו בבית
הקומות של החמולה ושם אנשים לא היו אזוקים ,פשוט מרוכזים בחדר.
כל הבתים שהגעתם אליהם היו מאוכלסים?
כן.
הייתה לחימה גם בתוך ג’בליה ,מהבתים שתפסתם ,בתנועה בין הבתים? אם ירו עליכם מבתים
אחרים?
לפלוגה שלי לא ,אבל למסייעת הייתה מחלקה שהייתה צריכה לכבוש בית .היו מחבלים שירו מתוך
בית.
אמרת ש”חורף חם” הוכתר כהצלחה.
כן ,אמרו לנו באותו רגע ,לא יודע אם בדיעבד זה הוריד את כמות הקסאמים .הוכתר בהצלחה כי
נהרגו הרבה מחבלים וזה יצר הרתעה מסוימת ,אני חושב שזה נכון .אבל צריך לבדוק את זה.
אמרת שנהרגו כמה עשרות אזרחים.
אני חושב ,לא אמרו כמה אבל אמרו שנהרגו מאה ומשהו מחבלים ואני לא מאמין לזה ,אני מאמין
שנהרגו קצת פחות וכמה עשרות אזרחים .זה מה שנראה לי הגיוני.
ממה הם נהרגו?
בטח מהפצצות של חיל אוויר ,לא נראה לי מחי”ר (חיל רגלים) .אולי בפלוגות אחרות ירו מטולים
לתוך בתים ,אין לי מושג.
אבל אצלכם לא.
לא.
כששמרת על המשפחה בתוך הבית ,איך הם? איך התגובות שלהם?
ברור שהם מפחדים אבל תלוי בשומר .ניסיתי לתת להם ,נגיד אם יש תינוק – לתת לו חצי חיוך וכל
שנייה מישהו צריך ללכת לשירותים ויש שומרים שמגיבים “לא” .לפעמים המ”מ אומר שעכשיו יש
זמן שלא הולכים כדי שלא יהיה בלגן ,שיבינו שהנורמה שכולם שם ולא מסתובבים ושצריך ליווי
לשירותים .הייתה גם הוראה שהדלת תהיה קצת פתוחה בשירותים ,לא לרווחה ,אבל מעט פתח.
המשפחות מפחדות אבל אין קטע של זה ששומר נותן מכות.
עצרתם אנשים במבצע?
כן.
אנשים ספציפיים?
לא יודע .לא יודע מי באמת מחליט ,אבל אני יודע שבמבצע הזה היו הרבה עצורים לחקירות

הפרדה
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שליטה ,נישול וסיפוח “ -הפרדה”
לכאורה ,ההפרדה בין ישראלים לפלסטינים נועדה להגן על אזרחי ישראל ובמקביל לאפשר
עצמאות גדולה יותר לפלסטינים .אלא שמהעדויות המקובצות בפרק זה עולה כי מנגנוני
ה”הפרדה” הישראלים בשטחים הם בעיקרם אמצעי לשליטה באוכלוסייה הפלסטינית,
לנישול פלסטינים מאדמותיהם ולסיפוח חלקים מהגדה המערבית למדינת ישראל.
רוב המכשולים המגבילים תנועת פלסטינים בגדה המערבית אינם פרושים לאורך הקו
הירוק אלא בתוך השטחים עצמם ,באופן שמאפשר שליטה ישראלית כמעט מוחלטת
בתנועת האוכלוסייה במרחב .בהתאם ,מנגנוני ה”הפרדה” ,שהלכו והסתעפו בעשר השנים
האחרונות ,לא הפחיתו את מידת התלות של הפלסטינים בישראל כי אם העמיקו אותה.
אפילו ה”התנתקות” מרצועת עזה  -ללא ספק אחת הדוגמאות המובהקות למדיניות
ה”הפרדה”  -שימרה את השליטה הישראלית באוכלוסייה הפלסטינית החיה ברצועת עזה
ובעקיפין גם את השליטה הישראלית בגדה המערבית .ישראל מתייחסת לרצועת עזה
ולגדה המערבית כאל שתי ישויות חברתיות ופוליטיות נפרדות :במשך רוב העשור האחרון
אסרה ישראל על מעבר בין הגדה המערבית לרצועת עזה ובכך אכפה ,למעשה ,מדיניות
הפרדה בין פלסטינים לפלסטינים.
ההפרדה בין פלסטינים לפלסטינים החלה עוד בשנות התשעים ,כשבמסגרת הסכמי
אוסלו חולקו השטחים הכבושים לשלושה סוגי אזורים :שטחי  Aהם אזורים שהועברו
לאחריות מנהלית ושיטורית של הרשות הפלסטינית; שטחי  Bהוגדרו כנתונים לאחריות
ביטחונית ישראלית ואחריות מנהלית פלסטינית; יתר אזורי הגדה המערבית ,ובכלל זה שטחי
ההתנחלויות הישראליות ,הוגדרו כשטחי  Cהנתונים לאחריותה המלאה של ישראל .בפועל,
ישראל שולטת גם באזורי  ,Aשבאופן רשמי נמסרו לשליטה פלסטינית מלאה ,באמצעות
מחסומים ויוזמות התקפיות ופלישות צבאיות תדירות לערים וכפרים פלסטינים.
כחלק מ”מדיניות הפרדה” ,מדינת ישראל פרשה ברחבי השטחים רשת מסועפת של
מחסומים ומכשולים פיזיים ,מהם קבועים ומהם ניידים וארעיים .המחסומים והמכשולים
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השונים מפרידים בין הפלסטינים תושבי השטחים לבין אזרחי ישראל היהודים והפלסטינים
החיים בתחומי הקו הירוק (למשל עדות  ,)21בין המתנחלים הישראלים בשטחים לבין
הפלסטינים (למשל עדות  ,)19ובין פלסטינים מאזורים שונים בתוך השטחים (למשל
עדות  .)17לצד אמצעי הפרדה אלו ,ישראל מפעילה מערך ביורוקרטי סבוך המופקד על
הנפקת אישורים המסדירים את תנועתם של הפלסטינים בשטח .מהעדויות בפרק זה
עולה שבאמצעות מערכת משולבת של מחסומים ,מכשולים ואישורים ישראל מהדקת את
הפיקוח והשליטה בחיי הפלסטינים .ישראל מקיימת “משטר היתרים” ,בו הסמכות והכוח
להתיר ,להגביל ואף למנוע את תנועת הפלסטינים במרחב נתונה בידי הצבא ורשויות
השלטון הישראליות (ראו עדות .)25
הסמל העיקרי של רעיון ה”הפרדה” בשנים האחרונות הוא המכשול שהחל להיבנות
בגדה המערבית ב .2002-מכשול ההפרדה מורכב בחלקו ממערכת מתוחכמת של גדרות
ותעלות ,ובחלקו מחומה .במקטעים מסוימים המכשול קבוע באזור הקו הירוק ובמקטעים
אחרים המכשול מעמיק אל תוך שטחי הגדה .השטחים הפלסטינים שנותרו כלואים בין
המכשול ובין הקו הירוק מכונים “אזור התפר” (ראו עדות  .)39תנועת הפלסטינים החיים
באזור התפר מוסדרת באמצעות מנגנון סבוך של היתרים ,אישורים ומעברים בשערים
ובגדרות .במקרים רבים המכשול מקיף ריכוזי התנחלויות ויוצר חגורה קרקעית רחבה
סביב להן .לכן המכשול מגביל מאוד ואף מונע את גישתם של פלסטינים אל אדמותיהם
הסמוכות להתנחלויות ,בפרט אל קרקעות חקלאיות נרחבות ,אותן המכשול “חיבר”
לשטחי ההתנחלויות .במילים אחרות ,מכשול ההפרדה לא רק מפריד בין אוכלוסיות אלא
גם בין בני אדם ,אדמתם ומקור פרנסתם  -הוא תורם באופן ישיר לנישולם של הפלסטינים
מאדמותיהם ,ההולכות ומסתפחות אל תחומי ההתנחלויות הישראליות (ראו עדות .)13
מערכת של “כבישים עוקפים” מהווה אמצעי הפרדה נוסף .האזורים הסמוכים להתנחלויות
נסגרים לכניסת פלסטינים באמצעות כבישים ל”ישראלים בלבד”“ .כבישים עוקפים”
החלו להיסלל עוד בשנות התשעים כדי לקצר ולהקל על הגישה הישראלית להתנחלויות
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וכדי לאפשר למתנחלים לעקוף ערים ויישובים פלסטינים .אלא שבעשור האחרון ישראל
הטילה על הפלסטינים מגבלות על השימוש בכבישי הגדה ובמקרים רבים אף אסרה כליל
על תנועת פלסטינים בכבישים הסמוכים להתנחלויות כמו גם בכבישים המחברים בין
התנחלויות .על ידי הקמת חסימות פיזיות ,קבועות וארעיות ,בכניסות וביציאות מהכפרים
והערים הפלסטיניות ,ישראל מונעת שימוש פלסטיני בכבישים רבים ובפועל מתחזקת
מנגנון נוסף שמפריד בין חלקי הגדה.
במשך תקופות רבות בעשור האחרון ישראל הנהיגה בגדה המערבית מדיניות שזכתה לכינוי
“בידול” :אוכלוסיה פלסטינית מאזור אחד בשטחים אינה יכולה לנוע לאזור אחר ללא היתרי
מעבר מיוחדים ,הניתנים על ידי הצבא (עדות מס’  .)4בעוד שממשלת ישראל הסבירה כי
ה”בידול” נועד למנוע מעבר של מפגעים פלסטינים מעיר לעיר ,מעדויות החיילים עולה כי
שיטה זו סייעה להעמקת השליטה הישראלית בשטח .כך למשל ניתקה ישראל את צפון
הגדה המערבית ,אזור הערים ג’נין ושכם ,מהשטחים והיישובים הפלסטינים הממוקמים
בדרום הגדה .בתקופות מסוימות ,העיר שכם הייתה “מבודלת” לחלוטין :הצבא מנע כל
מעבר ממנה ואליה ,אפילו מן הכפרים הסובבים אותה .למדיניות ה”בידול” שהנהיגה ישראל
בגדה המערבית היו השפעות קשות על הכלכלה הפלסטינית ועל המרקם החברתי
והמשפחתי בקרב האוכלוסייה .תקופות ממושכות נמנעו קשרי מסחר ,קשרי משפחה
ושכנות בין פלסטינים המתגוררים בערים ,כפרים ואזורים נפרדים (ראו למשל עדות .)37
לבסוף ,העדויות בפרק זה מראות כי עקרון ההפרדה הישראלי בשטחים מבחין בין
יהודים לבין פלסטינים אזרחי מדינת ישראל (עדות מס’  .)11כך ,אף על פי שהחוק אוסר
על כניסת ישראלים לשטחי  ,Aפלסטינים אזרחי ישראל מורשים בדרך כלל להיכנס אל
אזורים אלו בעוד שעל יהודים האיסור נאכף לעתים קרובות .מעדויותיהם של חיילים
ששירתו במחסומים עולה גם שיחסם של החיילים לאזרחים היהודים במחסומים שונה
מהיחס לו זוכים אזרחי ישראל הפלסטינים ,הנאלצים לעבור בדיקות קפדניות וממושכות.
יתרה מזאת ,בהתנחלויות מסוימות מונהגת מדיניות מפורשת האוסרת על כניסתם של
פלסטינים אזרחי ישראל לתחומן .במקרים מסוימים הצבא משתף פעולה עם מדיניות זו,
ונראה שהצבא רואה במרחב הציבורי של אותן התנחלויות מרחב “יהודי” בו אסורה תנועת
פלסטינים ,בין אם הם אזרחי ישראל ובין אם לאו.
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1
זה היה קטע צבאי.
חוסמים הכל ...זה
טריוויאלי אבל זה
נוראי .יש מחסום והוא
רק ללאום מסויים...
זה היה עוד ממד
שהזכרתי קודם ,של
ההכנעה...

עד אז לא ידעתי שיש כבישים רק ליהודים
יחידה :תותחנים (מילואים) ּ מקום :בקעת הירדן ּ שנה2002 :

כל הקטע של הכבישים היהודיים זו חוויה די מטלטלת .אין שום כוונה ,אין מדיניות כוללת .אתה
נוסע בכביש ,אין לך הנחיה איפה לעשות מחסום .בעיקרון לפלסטינים אסור לנסוע על הכביש
הזה.
באיזה כביש מדובר?
כביש אלון .כביש אורך.
מקביל לבקעה ,לא?
כן .אסור שם לפלסטינים לנסוע .כעקרון ,אם אתה רואה רכב פלסטיני אתה אמור לעצור אותו,
לבדוק לו תעודת זהות .מעלים בקשר את כל המספרים ,בודקים אם יש מבוקש .אני חוזר על דברים
שהיו כתובים ,אומרים לו שאסור לנסוע ,שיסתובב והוא מסתובב .אתה עוצר בנקודה רנדומאלית
בכביש .מצב היפותטי – בדרך כלל יש ג’יפ אחד ,אבל אם נניח יש שני ג’יפים ,אתה אומר לו להסתובב,
ואז לתפוס אותו עוד פעם.
קרה לכם שאמרו לכם “אמרו לי שם להסתובב”?
אני לא זוכר כי הייתי הנהג .הפונקציה של הנהג נשארת תמיד בתוך הג’יפ .בגלל זה גם הסכמתי
לבוא ,זה היה חלק מהדיון .דיברתי עם המ”פ (מפקד פלוגה) לפני כן ,והוא אמר לי שאני אהיה נהג
ואני לא אצטרך לעשות פעולות .אני מסיע אותם והם יעשו הכול :הם יעשו מחסום ,גם אם קורה
משהו ,נשארים בתוך הג’יפ .היה צוות גם של נגמ”ש (כלי משוריין) ...כל מיני פעולות יזומות היו
עושים .מארבים ...זה הוא אמר לי שאני בכלל לא מתקרב ,אני רק מסיע .אני לא יודע מה הייתה
השיחה שלהם ,אני יכול רק לנחש שלא היה בזה הרבה היגיון .מעבר לזה היו גם מחסומי פתע .לא
קורה כלום – מוצאים נקודה ,צומת או משהו ,עומדים על הג’יפ בצד ,שמים שלט עצור ודוקרנים
וכביש חסום.
דרך אלון חסומה?
בנקודה שעומדים בה .בנקודות אחרות היא פתוחה .אם אתה מגיע לכאן ,אתה עומד יעני .בדרך
כלל יחסי הכוחות מבהילים :אתה עומד ,ילד בן עשרים ,ואתה רואה אנשים יושבים שם (ולפעמים
זה איזה שייח) ,בני שישים שיושבים ולא זזים .אני קורא את הספר “אדוני הארץ” ,זה בדיוק ככה.
אדוני הארץ החליטו“ :את זה אתה לא עובר ,ותחכה עד שנחליט” .כשהולכים לאכול ,מקפלים את
המחסום וכולם נוסעים.
כמה זמן זה היה?
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מלכתחילה אסור להם לנסוע שמה ,אז המטרה במחסום היא להראות שאנחנו אוכפים את זה,
להראות שיש שליט בכביש ושלא יעשו מה שהם רוצים .עוד משהו ,אנחנו היינו גדוד המילואים השני
ברצף .ואתה יודע איך זה מילואימניקים ...הם יותר מעלימים עין ,לא עוצרים כל מכונית שעוברת.
גם אתם לא עצרתם כל מכונית?
לא.
זה גחמות?
כן .כעיקרון ,ההוראה היא להפעיל שיקול דעת ולהפגין נוכחות .אם אתה רואה מכונית ,למשל מונית
עם נשים ,אתה אומר“ :פה אין מחבל” .אם אתה רואה גברים צעירים ,אתה עוצר אותם .אם המפקד
סלחן ,הוא מחליק ,ומפקד שמשעמם לו והדעות הפוליטיות שלו קיצוניות יותר – הוא עוצר .אני לא
יכולתי להצביע על תכנית-על הגיונית.
כמה זמן ישבת בג’יפ ועשית סיור?
משמרת ,בטח שמונה שעות .לא זוכר.
גחמות זה לכאן ולכאן ,מחליק יעני על קבוצה של נשים למשל ,מחבל יכול להתחפש לאישה .אז
בעצם מה הייתה ההוראה? עלית לתדריך ומה? היה תדריך לפני יציאה?
אין משימה .יש לך משמרת של סיורים .הסיור זה לעלות לנקודות ההתיישבות ,אחד מהם בטוח
לא חוקי כי היו שם שלושה קרוואנים ,התנחלות האם שלה ,שהיא כן חוקית ויש שם חיילים שלנו
ששומרים .עוברים דרכם ,רואים שהכול בסדר ,עושים סיבוב וכל הזמן עושים סיורים .העניין היה
שאם קורה משהו ,שתמיד יהיה ג’יפ בשטח ,שיהיה יותר קרוב.
מי אמר לכם מה החוקים בגזרה? יש תדריך לפני כל עלייה?
זה היה לפני חמש שנים ,ואם היה זה בטח חפיף ...בטח של מפקד הג’יפ ולא מ”פ או משהו ...עובר
על הוראות פתיחה באש ,אם היו אירועים .זה היה בזמן האינתיפאדה .הוא מספר על האירועים
בגזרה או בגזרה השכנה ,מה התפתח בימים האחרונים.
כשבאתם ,כבר הייתה הוראה שאסור לפלסטינים להסתובב בכביש הזה.
כן.
אגב ,זה היה רק בדרך אלון?
זה הכביש הראשי היחידי שהסתובבנו בו.
בכבישים הצדדיים מותר להם להסתובב?
כן .זה כאילו ההצדקה ,היה קטע מרכזי שגם כתבתי לך ,על היום שקמנו ואמרו לנו היום שאנחנו
מאבטחים טרקטור .הטרקטור לקח עפר ,הוא חסם באדמה את כל הדרכים ,הירידה מהדרך לכפרים.
טרקטור צבאי?
לא ,טרקטור אזרחי .אנחנו מאבטחים אותו.
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זו גחמה?
לא .מאיפה זה הגיע? – אני לא יודע .זה היה מתואם אתנו ,זה היה קטע צבאי .חוסמים הכל .למרות
שהיה אסור להם ,הפלסטינים היו עולים על הכביש .אתה נוסע לאורך הכביש ,אתה רואה כל עלייה
לדרך צדדית חסומה עם סוללת עפר .ואי אפשר לעבור .אתה שואל“ :מה קורה אם קורה משהו והם
חייבים לנסוע?” כי הדרך מחברת בין רמאללה ושכם .אומרים “אל תדאג ,יש דרכים צדדיות ,הם
נוסעים דרך הכפרים” .בדרכים האלה הם נוסעים ,לדוגמה במקום עשרים דקות – שעה לפחות .זה
הכביש שאפשר להשתמש בו.
באיזה דרכים צדדיות?
הדרכים שמובילות ליישובים.
אתה לא יכול לנסוע עליהן ,אתה זוכר איזה כפר?
בדיוק אחרי שחזרתי הביתה בסוף המילואים ,שבוע אחר כך התפרסמה ב”הארץ” כתבה של עמירה
הס שקראו לה “עכשיו גם המים בסגר” ,בדיוק על זה שחסמו את הגישה לכפרים .לא בטוח אם זה
היה בגזרה שלנו או בצפונית יותר ,אבל ממש באותו אזור .היה כתוב שמיכליות המים לא יכולות
להיכנס ,אין להם מים זורמים ופשוט “מצמיאים” אותם ואת הצאן שלהם ,העזים מתים כבר מצמא
והבני אדם גם כן .יש מצוקה של מים ומחיר מיכלית המים קפץ פי חמש .ראיינו מתנחל שעובד
במחצבה עם פלסטינים ,אתה יודע ,מתנחל וימני והכל ,שאמר שמשהו פה לא בסדר ...אתה לא יכול
להצמיא אנשים ואל תתפלאו אם זה יחזור כמו בומרנג .הוא גם מדבר על כל הקטע של המחסומים,
שהוא אומר שאין יום שהפועלים שלו לא מתקשרים אליו ואומרים לו שהם תקועים איפה שהוא
בכביש למרות שיש להם אישורים .מי שגר או עובד שם ,מקבל אישור פרטני.
לפי בן אדם או מקצוע או מקום?
לא יודע לפי מה ,אבל הוא צריך להחזיק אותו (את האישור) ביד .אם אין לו אותו ביד אז הוא לא
שווה כלום .שוב ,סיפרתי לך קודם ,הרבה פעמים הם סתם עוצרים ,הם לא מגיעים למחסומים.
לא בודקים ומעבירים הלאה?
כלום.
פשוט עוצרים.
אין תנועה בכביש .עומד .יכול לעמוד חצי שעה סתם.
כמה זמן היו המילואים?
חודש.
פטרולים ,מארבים ,מעצרים?
לא ,זה אני לא עשיתי .הם עשו .היה להם צוות שלא יודע מה הם עשו שם .מה שעשה לי הרגשה
מחורבנת במחסומים ,שהכביש אסור לנסיעה ,זה טריוויאלי אבל זה נוראי .יש מחסום והוא רק
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ללאום מסוים .איך אתה מחליט? יש להם לוחיות משלהם והם עוצרים ,בעלי הלוחיות האלו עוצרים.
יש שני נתיבים בכביש – באחד יש מכוניות שעוצרות ובנתיב השני ,נתיב ריק ,ומדי פעם מגיע ג’יפ
או רכב של מתנחל שנוסע מהר .ברור לו שהמחסום הזה לא בשבילו .הוא אפילו לא מאט .הוא מאט
כשהוא מגיע למחסום עצמו ,אבל הוא עוקף את כל המכוניות ,או שעושה שלום או שעוקף את
כל המכוניות וחולף .גם מבצעית זה לא הגיוני ,כי מחבל שגונב מכונית עם לוחית צהובה אז שלום
על ישראל כי אין בעצם הוראה לעצור .מוסרית גם זה נראה מגעיל ,בחום של אוגוסט ,עומד טור
מכוניות בשמש...
כמה זמן הם עומדים שם?
עד חצי שעה.
ואחרי זה הסתובבו?
לא ,אחרי זה זהו ,נגמר המחסום .חוסר היגיון מוחלט ,זה כל הרעיון ,לדעתי רק כדי להמאיס להם,
לגרום להם לא לרצות לנסוע בכביש הזה .א .לעכב אותם ,להוריד אותם מהכביש .ב .לחסום להם את
הכביש פיזית .ג .המחסומים האלה ,סוללות עפר ,אבל ברור שמבחינת היגיון מבצעי זה שום דבר.
מחבל עם  IQמעל  ,40זה לא מה שיעצור אותו ,זה לא מה שיעצור את המחבלים ,זה רק מאמלל
אזרחים.
אני מגיע לתדריך הראשון של המילואים ,מה אני אשמע שם?
לרובנו זה היה שירות ראשון אחרי שפרצה האינתיפאדה ,אז אתה חושב דבר ראשון מה הסיכונים,
יש סיכוי שישימו לנו מטען על הכביש? בשיחת החפיפה ,המג”ד אמר שאין לנו מה לדאוג כי אסור
למקומיים לנסוע על הכביש ,בקושי תראו פה פלסטינים .זה ישר הדליק אצלי נורה אדומה כי לא
הייתי מודע לזה שיש כבישים רק ליהודים .שאלתי אותו אם הם מודעים לזה“ .כן ,הם מודעים לזה,
מי שלא יודע – הוא רואה את הג’יפ ומסתובב ,הם מבינים לבד”.
ככה זה באמת קרה שם?
כן .אם עצרנו בצומת ,אז בטח .או עוצרים ומחכים ,נגיד משאיות היו עומדות .כי יש שם מחצבות.
בתדריך אמרו לנו לעצור את המשאיות כי יש שם מחצבות .הן לא יכלו להסתובב ,הן עמדו במקום.
זה היה עוד ממד שהזכרתי קודם ,של ההכנעה .אתה נמצא שם ואתה משקף את הכוח .אנשים
מוכנים לקבל בהשלמה ,זה היה בשיא האינתיפאדה.
עכשיו חזרתי מהבקעה ,יש שם צייתנות ברמה גבוהה .אתה יכול לשבת על כיסא ,לקרוא להם והם
יבואו ,עוצרים מרחוק? אף אחד לא התווכח?
מדי פעם .אם היה צהריים והחום עולה לראש ,אז מתחילים צעקות ולנופף את האישור מרחוק
ותמיד יש חייל שאומר“ :אל תתקרבו”...
היו מקרים אלימים?
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לא .אני בטוח שהם התחרפנו ,אתה יודע מה עלול לקרות ,אתה עומד בג’לביה שלך מול ארבעה
חבר’ה עם רובים ,אתה יודע איפה עובר הגבול .אני אומר לך שגם הצעקות היו נדירות .תשעים אחוז
מהמקרים היו צייתנות מוחלטת .הצעקות היו נדירות ממש

2
כל המחסום הזה זה
מערב פרוע .כל אחד
עושה מה שבראש
שלו .אף אחד לא
יודע ,לא שומע .אין
פיקוח ...מה זה אומר
מערב פרוע? זה אומר
מלכוד של רימוני גז
איפה שיש פרצות
בגדר ,איפה שיש
פרצות וכולם עוברים.
אני לא מדבר על
מחבלים ,אני מדבר
על נשים ועל ילדים
שעוברים שם מדי יום

מחסום חותך חיים
יחידה :נח”ל ּ מקום :נפת רמאללה ּ שנה2002 :

מחסום קלנדיה אשכרה חותך חיים .אנחנו היינו קוראים לו גם ,אני ועוד מפקד ,חותך החיים .כי
פשוט משפחות הופרדו לגמרי .זה כפרים שכנים שפשוט באמצע שמו זה ...יש פה אבא ,פה אמא,
נפרדו לגמרי .פלוגת ***( 932 ,גדוד סדיר של חטיבת הנח”ל) ,היה שם מחלקת ביינישים (בני ישיבות
ההסדר) .זה חבר’ה חולי נפש ,מטורפים לגמרי ,שונאים את הערבים ,מוכנים להיכנס לכלא בשביל
לעשות משהו לערבים .אין להם אלוהים .חובשי הכיפות אין להם אלוהים בצבא .שמונה-שמונה
במחסום ,יש שני צדדים למחסום ,יש סמל ומ”כ (מפקד) .במהלך היום יש קצין ,בלילה יש סמל
ומ”כ .קצין עומד בצד אחד ,בצד שני יש רק מ”כ .ויש חיילים ועוד מ”כ שמסתובבים בשטח מסביב,
בודקים שאף אחד לא חודר .זה היה המערב הפרוע השטח שמסביב .מה זאת אומרת מערב פרוע?
זה אומר מלכוד של רימוני גז איפה שיש פרצות בגדר ,איפה שיש פרצות וכולם עוברים .אני לא
מדבר על מחבלים ,אני מדבר על נשים ועל ילדים שעוברים שם מדי יום .ילדים בשביל לא לאחר
לבית ספר ונשים בשביל ללכת לבדיקה הרפואית שלהן ,עוברים דרך הפרצה הזאת .אז בדיוק על
האבן שמתנדנדת ,בדיוק בפרצה ,לשים מתחת רימון גז בלי נצרה ,שאיך שידרכו על זה הוא ייפתח.
ירי באוויר בכמויות חבל על הזמן .וירי לא רק באוויר ,ירי הרתעה מה שנקרא .אז מכוונים על יד,
אבן על יד ,ויורים.
חומת מפגע.
חומת מפגע ,בדיוק .שימוש בכדורי גומי ,רימוני הלם חופשי ,רימוני גז .אשכרה מערב פרוע ,אף
אחד לא יודע ,לא שומע .שום פיקוח.
לא היה שום היררכיה של מפקד שנותן פקודה לעשות משהו?
שום דבר.
כל חייל עושה מה שבא לו?
כן .זה האזור האהוב על הביינישים ,המערב הפרוע שם ,כי הם יודעים ששם הם יכולים לעשות מה
שהם רוצים ,להכות כמה שהם רוצים ,פשוט להשתולל שם .אני זוכר הרבה מקרים שהיינו מייבשים
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חבר’ה סתם ,ככה ,כי הוא דחף במחסום ,או שהוא ניסה לעקוף את המחסום .אזיקון על הידיים ,שב פה
מתחת לבטונדה ,מייבשים אותו יום שלם שם .על הפרינציפ“ :אל תעשה לי בלגן במחסום”.
לפי שיקול דעת של כל חייל?
כל המחסום הזה זה מערב פרוע ,כל אחד עושה מה שבראש שלו

3

העיר סגורה הרמטית
יחידה :צנחנים ּ מקום :שכם ּ שנה2003 :

הסיפור של הקו הזה היה ברחנים באלון מורה .היו ברחנים .היו בכל מקום אנשים ,המון דרכים,
שבילי עפר.
שב”חים (שוהים בלתי חוקיים)?
זה לא שב”חים כי שב”חים זה באזור קו התפר ,ושמה זה רחוק מקו התפר .העניין עם שכם הוא שעל
שכם יש מצור .הטקטיקה של צה”ל לגבי שכם זה להפריד את שכם מהכפרים שמסביב לשכם .זאת
אומרת אין מעבר בכלל-בכלל-בכלל של אנשים משכם החוצה ופנימה .צריך להבין את הפרופורציה:
בן אדם בין גילאי שש עשרה לשלושים וחמש ,בארבע השנים האחרונות ,שהוא גר בשכם ,לא יצא
אפילו לכפר ליד שכם .הוא יכול להיות רק בתוך העיר הזאת .ובשביל העניין הזה נוצרים שם הרבה
הרבה תרבות של הברחות .ורוב הדברים שמועברים לתוך העיר כי היא סגורה מאוד הרמטית זה גם
דרך המחסומים .מי שרוצה להעביר דברים שלא דרך המחסומים ,שזה יותר מהיר ,אז נוצרים שם
כל מיני שבילי עפר .יש שם עמק חרוש לגמרי בשבילים ,מיליוני שבילים ,כל יום זה מלחמת חתול
ועכבר .שאתה סוגר שבילים ואתה מביא ( D9דחפור) והוא סוגר שבילים ,והם פותחים שבילים.
ובקו הזה של אלון מורה אתה מפריד בין הבקעה לבין שכם .אז יש משאיות שבאות מהבקעה
ורוצות להיכנס לשכם ,ויש אנשים שרוצים לצאת משכם החוצה ,ויש אנשים שרוצים לצאת לעבוד
ולאוניברסיטה ,והם כולם בורחים ,חלק רגלית ,ואי אפשר לעצור אותם כי אין גדר מסביב לשכם .יש
מיליון דרכים לצאת .ופשוט יש שם פטרול שנקרא פטרול ברחנים ,והוא כל היום רץ אחרי אנשים,
מנסה לעצור דברים וזה נורא מצחיק ,כי אתה עוצר מישהו...
כשהוא תופס ברחנים אז מה הוא עושה?
אז זהו ,יש אפשרות של עיכוב ,יש אפשרות של להגיד להם תחזרו פשוט לשכם ,ואם אתה תופס
אותו ברחן כמה פעמים אז אתה יכול לקחת אותו למכלאה הזאת ,את אותו אחד (מכלאה מאולתרת
שהוקמה בפלוגה ואליה הובאו עצורים מהמחסום ,ושהו בה אזוקים ,במשך יום או יומיים) .זה

צריך להבין את
הפרופורציה :בן אדם
בין גילאי שש עשרה
לשלושים וחמש ,שהוא
גר בשכם ,בארבע
השנים האחרונות לא
יצא אפילו לכפר ליד
שכם .הוא יכול להיות
רק בתוך העיר הזאת
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קרה גם .התקופה הכי בעייתית בקטע הזה של הפלוגת מסלול ,כי עוד פעם ,פלוגת מסלול בדרך
כלל עובדת על פי הנהלים ,כי רוב הזמן המפקדים עם החיילים ושומרים על הקוד המוסרי .אבל
התקופה הכי בעייתית היתה שבה ניתן לנו איזשהו אישור לא ברור מהסמג”ד ,חצי אישור כזה,
לירות בגלגלים של מכוניות ,כי באמת זה הגיע שם למצב לא יאומן.
בעמק הברחנים או בכלל?
בעמק הברחנים .מכונית שאתם תופסים ,אחרי שתפסת מפנצ’רים לה את הגלגלים .זה היה אישור,
שלי אישית היתה איתו בעיה .היו עוד מפקדים שהיתה להם איתו בעיה ולא כולם עשו אותו.
הסמג”ד (סגן מפקד הגדוד) הנחה אתכם?
הוא כאילו נתן איזה אישור למ”פ (מפקד פלוגה) .אחרי איזה שבועיים אמרו :לא ניתן אישור כזה,
והפסיקו לעשות את זה .אבל במשך שבועיים תפסו מכוניות והחיילים השתוללו .יורים בגלגלים,
לוקחים סכין ,מחוררים את הגלגלים של המשאית ...וזה הגיע לממש לקרוע לה את כל הפלגים של
המכונית .התעללויות במכונית .והגדירו את הקו ,אמרו :אל תשברו חלונות .לא ונדליזם לאוטו אבל
להוציא אותו מכלל שימוש.
ומה גרם להם להפסיק את הנוהל הזה?
הגיעה הנחיה מהמג”ד (מפקד גדוד) .בסוף זה היה לא חוקי הסיפור הזה של לירות בגלגלים.
ואיך התמודדו עם זה שכן עשו את זה?
לא התמודדו ,בצבא לא מתמודדים ,לא מדברים על זה ,פשוט ממשיכים הלאה .היה מותר ,עכשיו
אסור ,נגמר .ככה זה עובד דברים בצבא ,כאילו כל פעם יש איזו פרצה ,מישהו מקטין ראש ,מנצל
איזושהי פרצה מוסרית ,עושה משהו ,או-קיי ,מיישרים את ההדורים ,נגמר .לא היה .בוא נשכח
מזה ,זה לא עובר הלאה .מתייחסים לזה בקטנה .זה שלכמה אנשים ירו בכל האוטו ,חוררו לו והרסו
לו אותו ,לאף אחד לא אכפת מזה .פשוט דברים שקורים .זה קרה בעמק הברחנים .עמק הברחנים
היה נקודה מאוד בעייתית כי אתה משחק חתול ועכבר יום יום ,זה מאוד מתיש ,אתה מרגיש כמו
מטומטם .גם אתה רודף אחרי אנשים שהם חפים מפשע בסופו של דבר .הם רוצים לעבוד .הרגשה
מאוד קשה לחיילים שם לעשות את זה ,זה תפקיד מסריח .זה תפקיד ממש מסריח .וזה היה ,ואתה
חי את זה ,וזה חרא .זהו ,זה גם היה תקופה מאוד קשה ,שמונה-שמונה שלושה חודשים בין השני
מחסומים ועמק הברחנים הזה ,אוכל הרבה אבק ,חי בתוך נגמ”ש .מקום מאוד מגעיל .גם כן שטח
הפקר כזה .זהו ,אחרי זה זה נגמר .נמאס לי בגלל התקופה הזאת של החמישה חודשים האלה ,הם
די שברו אותי ,שמונה-שמונה (שעות שמירה/מנוחה) ,והחלטתי שאני הולך למסייעת להיות חייל.
שלא מתאים לי להיות יותר מפקד בתנאים האלה
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הקפנו את שכם בתעלה
יחידה :הנדסה ּ מקום :שכם ּ שנה2002 :

בשכם הייתי בכמה וכמה מבצעים .הכי זכור לצערי ...היה לנו כמה פעמים שזה היה קצת אחרי
“חומת מגן” .שהיינו יושבים בתוך בית בפנים ,היינו יושבים והיו שולחים אותנו לכל מיני פעילויות
כאלה ואחרות .היתה תקופה שהיינו צריכים ...היו מין פרוייקטים כאלו של לחפור תעלה סוללה
מסביב לערים פלסטיניות .פשוט...
תעלת מה? נגד טנקים?
תעלה ...כן .כמה צוותים של ( D9דחפור) פשוט חופרים תעלה ,ומה שיוצא החוצה זה סוללה .אבל
לרוב ,האמת היא שלא היו עושים את הסוללה ,היו עושים רק תעלות .חופר תעלה מסביב ל...
כביכול מסביב לעיר ,למנוע יציאה וכניסה של רכבים .זה היה פעילות יזומה.
ויש שדות מסביב?
אתה חופר בשדות .את מי זה מעניין?!
זה שדות נטועים?
לרוב לא.
מה המרחק בין התעלה הזאת לעיר ,למשל?
מאה-מאתיים מטר.
התעלה הזאת  ,מה העומק שלה למשל?
שנים-שלושה מטר .שלושה מטר.
שלושה מטר? זה המון.
כן ,אתה חופר עם .D9
אבל סביב כל שכם? מה היתרון בתעלה הזאת?
זהו .זה ...אני מעריך שזה מן הסתם לא הגיע מסביב להכל ,אבל מסביב ליעדים המרכזיים .אתה
עושה ...כי אתה לא חופר כבישים ,אתה פשוט חוסם אותם .אבל זה אקט ,זה כמה ק”מ טובים .זה
פשוט תעלות ,זה לא עשיה .אני אישית יצא לי לעשות את זה באזור של שכם .אבל אני חושב ,אם
אני לא טועה עשו את זה מסביב לעוד כמה ערים.
כשהגעת כבר הייתה תעלה? כאילו ,אם עכשיו אני הולך לשכם ,אני רואה את התעלה הזאת?
לא ,אני מאמין שלא ,אולי שרידים שלה .כי היא התכסתה מן הסתם עם הגשמים .
לא מחדשים אותה? זה היה מבצעי חד פעמי?
לא .זה היה לדעתי מבצע די חד פעמי.
מי החליט עליו?

היו מין פרוייקטים
כאלו של לחפור
תעלה-סוללה מסביב
לערים פלסטיניות...
חפרנו תעלה בעומק
של שניים-שלושה
מטר...למנוע יציאה
וכניסה של רכבים

הפרדה
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אין לי שום מושג להגיד לך מי האחראי על הפרויקט ומי נתן את ההוראה מגבוה .אני יודע שאצלנו
זה הגיע מהמ”פ (מפקד פלוגה) של הפלוגה ,הוא פשוט שלח את הצוותים ,אמר שזה מה שאנחנו
אמורים לעשות .היית עם הגדוד או הפלוגה שהיתה הכי קרובה למקום ומשם היית יוצא כל בוקר,
הולך לעבוד.
כמה זמן לקח לעשות את העבודה הזאת?
זה היה סיפור של ,לדעתי ,כמה שבועות טובים.
כל יום היית קם בבוקר ,חופר עוד קטע?
כן

5
קלקיליה סגורה מכל
עבריה ויש לה שער
אחד .סגורה בחומה
ובגדר...

מה זה אם לא גטו?
יחידה :צנחנים ּ מקום :קלקיליה ּ שנה2004 :

כקה”ד (קצין הדרכה) הייתי מסתובב בחפ”ק מג”ד (חוליית פיקוד קדמית של הגדוד) ,זה דווקא
היה מאוד מעניין .המג”ד (מפקד גדוד) היה המון שואל ,מדבר עם האנשים .זה היה מפגש ראשון,
לדעתי גם שלו ,שלי בטוח ,עם גדר ההפרדה .היינו מסתובבים בערב בג’יפ ,ככה בשביל להכיר את
הגזרה ,והוא היה שואל ,רואה בעצם שיש כפרים שלא יכולים לעבור ,וזה עבודה שלהם .הוא היה
עוצר ,רואה פתאום איזה משפחה יושבת בחצר“ :תגידו ,איך אתם מגיעים לזה וזה?” ,אומרים“ :אי
אפשר להגיע”“ .לא ,אבל מה זה אי אפשר להגיע? בטוח צריכים איכשהו ,אז מאיפה מגיעים?”“ .לא.
לא מגיעים” .היה המון מדבר עם התושבים שם .או שהיו סוגרים להם צירים ,את העורק הראשי של
איזה כפר .ככה סתם הגדר סוגרת.
מה היתה התגובה שלך?
פה זה משהו פחות צה”לי ,זה משהו של מדיניות ,זה תוואי הגדר .שוב ,זה הבנה של איזה דבר נורא
זה .ובכלל קלקיליה ,אזור קלקיליה ,סגורה מכל עבריה ויש לה שער אחד .סגורה בחומה ובגדר.
לא יעזור ,מה זה אם לא גטו? היא פשוט סגורה .יש שער אחד ,אולי יש יותר שערים .כשאני הייתי
החליטו ,היה איזה משהו ,החליטו שאין יותר שערים ,שסוגרים אותם .יש שער אחד משם יוצאים
ונכנסים לעיר ,לקלקיליה .אמנם זה לא שכם אבל זה עיר גדולה .מהקטנות ,אבל עדיין עיר ,עם הרבה
מאוד תושבים
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המפקד אמר לחסום את הציר
יחידה :הנדסה ּ מקום :כללי ּ שנה2002 :

חסימת ציר ,מי נותן פקודה?
סמל הכי פשוט שיש .לוקח אותך ..כמה פעמים שאתה פשוט עושה ,לוקחים אותך בבוקר ,אתה
מסתובב על צירים .הכל פתוח...
כשיש ציר חסום ,כאילו תלולית עפר .זה מה שאתם עושים בעצם? מרימים תלוליות עפר?
תלולית עפר .אם יש אבנים באזור ,אבנים .אם יש מכונית הרוסה ,שמים מכונית.
פתיחת חסימה – יש דבר כזה?
יש .לרוב זה לפני שצריך להכניס איזשהו כוח של צה”ל ואז יש לך נקודות שהן חסומות יותר עם
קוביות בטון .כאלה שזה יחסית יותר קל להזיז.
את הבטונדות האלה יותר קל להזיז?
כן .לנו זה מאוד קל .אני הרסתי ..בגלל טעות בהוראה ,הרסתי פעם מחסום של צה”ל שהיה בנוי
מבטונדות .זה פשוט .לפחות עשרים בטונדות פשוט דחפתי בלי להרגיש עם ה . D9-פשוט נסעתי
קדימה.
המפקד מג”ב נותן לך את ההוראה לחסום?
כן.
ממש מפקד מחסום אומר לך  -תחסום לי את הכביש הזה ,הוא מפריע לי במחסום ?
הוא יגיד לי את זה ,כן ,אבל זו פקודה שהוא מקבל מיותר גבוה .הוא אומר לי את זה ,כי הוא פשוט
זה מהכוח שמאבטח אותי .שמה היה לי נגד (איש קבע) ,או שהוא היה קצין ,או שהוא היה נגד
די בכיר באזור הזה שעבדתי איתו לא מעט .הוא מאוד נהנה מהענין הזה .הוא היה בכלל ,אחרי
החסימה הראשונה הוא תמיד היה עולה לי על הכף ,ונוסע איתי על הכף שזה מן הסתם אסור.
מה זאת אומרת?
למה?
כן.
כי הוא פשוט היה נהנה מזה.
מה? על הכף? כשאתה מזיז את התלולית חול...
לא ,לא .כשאתה נוסע מחסימה לחסימה אז הוא פשוט היה נוסע על הכף עצמה במקום לחזור
לג’יפ שלו ולנסוע עליו

היה שם נגד די בכיר...
הוא מאוד נהנה מכל
העניין .אחרי החסימה
הראשונה עם הD9-
הוא היה עולה לי על
הכף ונוסע איתי...

הפרדה
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לאורך רחוב שלם
עשרות חנויות
סגורות ...אין
פלסטינאים שנכנסים,
כאילו ,מעטים .יש
מעטים עם אישורי
עבודה

ציר “סטרילי”
יחידה :הנדסה ּ מקום :כללי ּ שנה2002 :

הנה משהו שאני נורא זוכר .חברון ,היו כמה עוולות שאני יכול לספר ,כמה מקרים .אז היינו בתל
רומידה (התנחלות יהודית בחברון) ושמרנו שם על ,אתה יודע איך זה ,יש את תל רומידה ,מתחבר
למתקנים ,שמתחבר למערת המכפלה וכל הציר הזה הוא סטרילי.
מה זה אומר סטרילי?
סבבה ,מה זה אומר סטרילי? אתה רואה את העוול .סטרילי אומר שכל החנויות ברחוב הזה ,שהיו
פעם חנויות ,כמעט כולם ,חוץ מאיזה אחת או שתיים ,סגורות .לאורך רחוב שלם עשרות חנויות
סגורות .זה אומר שכל הבתים ,שמישהו גר בהם או שהוא יותר לא גר בהם ,או שחסמו לו והוא
יותר לא יכול לגור בו .לתוך הרחוב ,לתוך הרחוב הזה ,אין פלסטינאים שנכנסים .כאילו ,מעטים.
יש מעטים עם אישורי עבודה ,והם לא פעילים שם ,חנויות שם סגורות .יש חנות אחת שפתוחה.
יש היתר רק לאנשים מסוימים ,ספציפיים מאוד .אז כאילו עוול משווע ,כי אתה רואה שבעצם
בשביל שתתקיים שם מתקנים ,שזה ישיבת בית רומנו וליד זה יש עוד בית ,בית לא זוכר ,איזה
בית לפניו.
הדסה.
יכול להיות ,ותל רומידה ,העוול משווע .אתה רואה שסגרו ,פשוט סגרו .גם שכונת ,אחרי בית רומנו,
יש עוד שכונה ,שזה חצר כזה ,איפה שהיה ,שבחור התפוצץ שם ,פלסטינאי .ליד כיכר גרוס.
אברהם אבינו.
אברהם אבינו .עכשיו גם שם נגיד – שגם שם הגעתי לשמור שם – גם שם נגיד ,למטה ,בגלל
שהבתים נושקים ,חברון זה הרי קסבה ,זה כאילו בית על בית ,היה לנו פטרול שפשוט דילג בין
הגגות .הפטרול היה עצמו על הגגות ולא ברחוב כי זה היה שבילים בפני עצמם ,אז סגרו את כל
החנויות למטה של הפלסטינאים בשביל שהם לא יכניסו לשם חומרי נפץ או יפרצו משם .עכשיו
זה הגיוני כאילו ,זה מאוד הגיוני כשאתה רוצה לשמור עליהם בצורה אמיתית כי באמת זה כל כך
נגיש ,ההרג שם הוא במרחק הכי נגיעת יד .הבעיה היא ,ואז עולה השאלה אם הם צריכים להיות
שם ,האם באמת .ואתה רואה את זה .אתה רואה את העוני ואת המחסומים ואת הקושי הגדול של
עיר שלמה או של שכונות שלמות להתקיים בשביל כמה מאות אנשים .אתה רואה את זה פשוט.
זה ,וגם היה ,גם אתה רואה את הפערים החברתיים המטורפים ,את העושר לעומת העוני ,אתה
רואה את השנאה הנוראית
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הכאפה המצלצלת :חברון
יחידה :נח”ל ּ מקום :חברון ּ שנה2004 :

זה התסכול הכי גדול בחברון .אם היינו בעזה שבועיים ,ממש לפני חברון היינו בעזה ,אז היה מבצע,
וחייל של הגדוד נהרג שם ,והיה באמת תחושה שאתה נמצא שם כי יש פה איזושהי סיטואציה שאתה
צריך להיות חייל .חברון היה בדיוק האנטיתזה לזה ,הכאפה המצלצלת במובן הזה .אתה נמצא שם כדי
לשרת סטטוס מסוים .אחד מהדברים הכי מתסכלים בחברון גם שהמתנחלים שם לא סופרים אותך
ממטר .הם יעשו מה שבא להם .בשבוע הראשון הרבה היינו ,יש ציר ,ציר תנובה ,שמוביל משכונת
אברהם אבינו למערה .עכשיו ,זה היה בדיוק תקופה של לא זוכר אם של חג יהודי ,היה איזשהו חג,
או מוסלמי או יהודי ,אני לא זוכר .אני חושב שזה היה תקופה של איזה חג מוסלמי .אז עשו מחיצות
באמצע הרחוב ,שבצד אחד עוברים פלסטינאים ובצד אחד עוברים יהודים .עכשיו ,משמעותית כמות
הפלסטינאים שעברו ברחוב היתה לא פי שתיים-שלוש ,פי עשר יותר גדולה מכמות היהודים בתקופה
הזאת שעברה .ואני מדבר איתך על מאות בכל בוקר ,כל תפילה .והם הלכו בתוך הצד שלהם .אם אחת,
היתה איזה פלסטינאית אחת שעשתה דווקא וזה ,כל החבר’ה שלה התחילו לצעוק עליה .אני באתי,
אמרתי לה”:גברתי ,תעברי וזה ”...אני עם נשק .בשלב מסוים היא השתתקה ועברה.
מי צעק עליה ,הפלסטינאים?
אמרו לה“ :כן ,כן ,די ,די ,תחזרי ,תחזרי” .לא רצו שתעשה בלגן .ובאותו יום מגיעים לך משהו כמו,
משפחה של איזה עשר-חמש עשרה יהודים ,והם הולכים ברחוב ככה  .free styleואני בא אליהם,
אני אומר לו“ :אדוני ,תשמע ,אנחנו הפרדנו פה בכוונה ,זה תקופה זה ,אני מבקש שתעמוד”“ .מי
אתה שתגיד לי”?
ככה הוא אמר לך?
כן“ .מי אתה שתגיד לי? זה רחוב שלי ,זה עיר שלי .אני עושה פה מה שאני רוצה” .אמרתי לו :אני
באתי לפה לשמור עליך ,בבקשה ,אם אתה מוכן“ .לא ,אני אעשה מה שאני רוצה .אתם מוותרים
להם ,אתם קלים מדי איתם ,אתם לא מספיק קשוחים ,אתם לא מספיק זה” .זה היה כאילו ,מאותו
רגע והלאה אני ,היה לי תקופה שאמרתי אני אפריד ,כאילו כל הקטע הזה של הסוגיה כן לקחת
מהם קפה ,לא לקחת מהם קפה .אני אמרתי“ :אני לא רוצה שהם ירגישו לגיטימציה עם זה שאני
שם ,שהם ירגישו טוב עם זה” .מאותו רגע אני ומתנחלים היינו ברוגז ,עד סוף השירות שלי .לא
הסכמתי אף פעם לקבל שום דבר ,שיתנו לי ,שיעזרו לי .אמרתי לא רוצה .עצבנו אותי .זה היו כמה
דוגמאות .היה את זה ,והיה שם ,היתה שם סיטואציה שאבא פלסטינאי ,שוב ,הכל בציר התנועה
הפלסטינאי ,הלך עם הבן שלו בצד שלו ,ואז ארבעה ילדים מתנחלים הגיעו“ .איזה קטע ,איזה קטע”,
הרימו אבן ,זרקו על הילד הפלסטינאי .אני צועק עליהם ,והאבא בא אליי ,אומר לי“ :הנה ,תראה,

המתנחל אמר לי“ :זה
העיר שלי ,זה הרחוב
שלי ,אני עושה פה מה
שאני רוצה” ...אתה
נמצא שם כדי לשרת
סטטוס מסוים...
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אנחנו לא עושים כלום” ,והוא בא מתוסכל“ ,ותראה מה הם עושים לנו” .ואני חוץ מלהשפיל את
הראש במבוכה לא יכול לעשות שום דבר .כי אני לא יכול להרים את היד על הילדים המתנחלים .אני
לא יכול לאיים עליהם בנשק .משהו שאם הסיטואציה היתה הפוכה לא יודע מה היה קורה שם.
מה היה קורה?
אם ילד ערבי היה מרים אבן על ילד יהודי אז מן הסתם היינו צריכים ישר לאזוק אותו ,לכבול אותו,
לשלוח אותו לזה ,בהוראות.
זה ההוראות?
זה בתוך ההוראות של פתיחה באש ,מקרים ותגובות.
נוהל מעצר חשוד?
נוהל מעצר חשוד ,נכון .אם ילד מרים אבן .עזוב ,אם ילד פלסטינאי היה הולך ,מתחיל לעשות דברים
נגד מה שאני אומר לו ,כמו היהודי ,אומר לי :מי אתה ,מה אתה וזה ,הייתי צריך להתחיל לירות
כדור באוויר ,לירות לו כדור ברגליים ,כל מיני דברים כאלה .קרו מקרים בחברון ,היו כל מיני .הפלוגה
שהחליפה אותנו סיפרה לנו את זה .היה שם איזה בחור משוגע ,לא משוגע ,מפגר קצת שלא הבין
מה צועקים עליו .בסוף קיבל כדור ברגל( 931 .גדוד נח”ל) זה קרה

9

המפגינים חטפו מכות ,הקצינים פיצחו גרעינים
יחידה :שריון ּ מקום :נפת רמאללה ּ שנה2007 :

בקו השני במכבים ,הייתי בחפ”ק (חולית פיקוד קדמית) לגמרי כל הזמן.
של מי?
קצין אג”מ חקירות .אתה לא עומד במחסום ,אלא כשיש משהו .אתה הולך ,יוצא כל יום שישי
לבילעין .את זה אני לא אשכח .נסעתי לבילעין ,נסענו לגדר ,כולי התרגשתי :יאללה מפגינים ,אקשן.
כל מה שמעניין אותך בצבא זה אקשן .אלה הימים הראשונים שלי ,הייתי מבסוט .רואים את הגדר
מימין ומטעי הזיתים .מצד שמאל אני רואה מטעי זיתים ומשהו לא בסדר .איך אנשים עוברים? אני
שואל את המפקד שלי ,בשיא התמימות ,רב סרן בצה”ל ,הוא צריך לדעת“ .איך הם עוברים?”“ ,יש
להם אישורים מיוחדים ,הם צריכים ללכת לשער”“ .מתי שהם רוצים?”“ ,לא ,יש שעות”“ .ולמה לא
בנו את הגדר בסוף המטעים”? “מה אתה מתחיל לשאול שאלות עכשיו? בוא ,יש הפגנה” .אלו היו
בדרך כלל התשובות .הם אומרים בעצם“ :אל תחשוב”.
יש הוראות.
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כן ,או ש”זה סתם יקשה עליך” ,או “תוציא את הדברים הטובים שבזה ,הכול למען מטרה טובה”.
הגענו לבילעין .אז ,זה היה יותר הפגנה ליד הגדר .אנחנו הולכים להגן על הגדר .אנחנו מזהירים“ :אם
תתקרבו ,נשתמש בכוח” .מתקרבים עוד :דחיפות ,מכות ,אבנים ,אלות ,גז ,גומי .בשלבים .אני עומד
למעלה בהפגנה ,מעל המג”בניקים (לוחמי משמר הגבול) .יושב המפקד שלי עם המפקד של מג”ב
ועוד קצין ,לא יודע מאיפה הוא בא ,איזה סגן אלוף ,והם צוחקים ,ובינתיים אנשים חוטפים מכות.
אני רואה אותם מאחורה .תנסה לדמיין :אני רואה את הקצינים שלי עם הגב אליי צוחקים ,נשפכים
מצחוק ,ולמטה אני רואה מג”בניקים מפוצצים ואנשים נחנקים ואחד עם דם .ואני אומר “זה בדיוק כמו
הספרים שאני קורא” ושוב ,זה להבדיל .לא הייתי רוצה שתצטט ,למרות שזה מראה את התחושה .זה
עלה לי בראש ,זה לא אשמתי ,זה מה שעלה לי בראש .אני מרגיש לא טוב שזה עלה לי בראש.
זה לא חייב להיכנס.
תמיד כשיורים באנשים ,יש לי תמונה בראש ,כנראה ראיתי בסרט ,שנאצים יורים ביהודים לתוך
בורות והמפקדים צוחקים בצד .זה לא אותו דבר ואין קשר ,אבל אנשים חוטפים מכות ,דם ,הם
צוחקים ,מפצחים גרעינים ואני אומר “איזה אנשים רעים אתם” .אני מסתכל והם אומרים “תראו
איזה פיצוץ הוא חטף”...
מה קורה למטה? התחילה בהתחלה הפגנה שקטה?
כן ,הם באים עם שלטים ,המג”בניקים אומרים “אם תתקרבו ,נפעיל אלימות ,זה שטח צבאי סגור”.
הם מתקרבים עוד ,דוחפים אותם השוטרים.
מה מפעיל את הטריגר של הירי?
ברגע שיש אבנים ,מותר גם גומי (כדורי מתכת מצופי גומי) על המנהיגים שלהם.
לך יצא לירות?
לא ,תמיד שאלו אותי אם אני רוצה לירות .אבל אמרתי “בשביל מה? יש את כל אלה”.
היה שם מג”ב?
מג”ב ,שריון ,פלוגת תותחנים ,זה מתחלף.
עם מה מתחילים קודם בשרשרת תגובות?
קודם כל ,דוחפים אותם ,אלות ,החיילים גם מקבלים אלות ,פעם .היום פשוט מפוצצים הרבה גז
והלם ומדי פעם גומי ,היום אני יודע את זה מהצד השני ...היום גם לא עוברים את הגדר ,אבל אז כן,
עומדים בצד השני של הגדר.
אז יש קודם אלימות פיזית ,ידיים לידיים ,אלות ואז מה השלב הראשון של הירי?
אלות ואז הלם ,גז ,שניהם ביחד.
יצא לך לראות ירי של גז ממטולים?
כן .יש לי פה סרטון שצילמתי מהצד של החיילים ,לא רואים כל כך טוב.

תנסה לדמיין :אני
רואה את הקצינים
שלי עם הגב אליי,
צוחקים ...נשפכים
מצחוק .ולמטה אני
רואה מג”בניקים
ואנשים נחנקים,
ואחד עם דם ...אנשים
חוטפים מכות ,דם...
הם צוחקים ,מפצחים
גרעינים ,ואני אומר:
“איזה אנשים רעים
אתם” .אני מסתכל,
והם אומרים“ :תראו
איזה פיצוץ הוא חטף”
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בתור חייל אתה זוכר את ההוראות שקיבלו שם?
כן ,בקשר .עם כל הכבוד לסיכון ,מה כבר יכול לקרות מזריקות אבנים? אבל עזוב ,זה לא חשוב .ילד
בן חמש עשרה הורידו לו גומי לרגל...
אתה שומע בקשר גם את ההוראות של שאר האמצעים ,של האלפ”ה (אמצעים לפיזור הפגנות)?
איך ומתי לירות?
כן.
ואיך זה נשמע? איזה הוראות יש?
יש גם תצפיתניות שמסתכלות ומדברות בקשר“ :ההוא מאחורי העץ ,מצד שמאל” ואז יורים עליו
גומי.
וכשזה עובר את שלב הגומי?
לא יצא לי לראות את זה ,ההוראות במיוחד שם היו לא...
כל הפעילים עם מצלמות.
היו אומרים לנו לנסות שלא יצלמו אותנו .זכור לי שעצרו פעם עיתונאי אסיאתי ,המפקד שלי צעק
עליו צעקות ובאמת התביישתי .עיתונאי...הוא הפחיד אותו והייתי בשוק .זה כל מה שהיה ,החיילים
מקללים את השמאלנים “בגללכם אני פה ,יום שישי ,במקום לאכול קובה בבית”.
מה היו ההוראות למשל של מטולי הגז ,של ההלם?
יצא לי לשמוע כל יום שישי הוראות .ההוראות הן שלא יורים בלי אישור ,לא גומי ולא גז ,האישור
מגיע בהתחלה – אז אפשר לירות חופשי.
יש אישור ראשוני שאפשר לירות ממנו?
פעם אחת ,כל חיילי השריון הסתדרו בשורה והמפקד אמר לכל החיילים“ :זורקים את ההלם ביחד” .היה
פיצוץ מטורף ,ואז מתחילים לירות גז .בדרך כלל מכוונים אותם ,אבל אתה יודע ,יורים עכשיו ארבעה חיילים
ביחד ,הוא לא יכול לכוון כל אחד לאן לירות .הרעיון הוא שבאמת המפקד אומר לחיילים איפה לירות.
בעיקרון אתה חייב לירות בזווית מסוימת?
כן ,דואגים גם להגיד את זה .החוקים הם בסדר גמור ,הבעיה היא כשמישהו יורה בכיוון ישיר...
יצא לך לראות דבר כזה?
כן.
ומה התגובה הישירה לזה?
לא שמים לב ,גם זה לא פגע באף אחד .אני גם לא יודע אם הוא ירה בכוונה ,זה היה רצוף .הוא
לא כיוון ,אבל ירה .כשחזרתי פעם עם המג”בניקים בטיולית (אוטובוס) שלהם ,אחד אמר“ :כמעט
הרגתי שם מישהו ,ומישהו “אחי אל תעשה שטויות ”...וכולם צוחקים .אין פה רצינות על זה שבן אדם
כמעט מת .המפקד אומר לו “אחי ,אל תעשה שטויות” ,זה מג”בניקים טובים לעומת מה שראיתי.
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ההפגנות האלה בבילעין ,ראיתי כמה זה מיותר ,ראיתי את גניבת האדמות ,אחרי זה הלכתי וראיתי
את הסרט של בילעין וראיתי את המפקד שלי בסרט.
בתור חייל ראית את זה?
כן .התחלתי לדבר עם אנשים ופעם עשינו סיור באמצע השבוע והיו כמה חבר’ה במטעי זיתים
ודיברתי איתם ,אמרו לי “אל תדבר איתם” .המפקד שלי כן ניסה מדי פעם לזרוק דברים לטובתם,
אבל היה ברור

10

היו סוגרים חנויות כעונש קולקטיבי
יחידה :נח”ל ּ מקום :נפת רמאללה ּ שנה2009-2008 :

היו שם באופן עקבי ויומיומי חיתוכי גדר ,זריקות אבנים וכו’ .זו הייתה ההתעסקות העיקרית,
לא היה שם פח”ע (פעילות חבלנית עויינת) .חשוב להגיד שזו הייתה פעילות של נערים ,בני עשרים
פלוס .מדי פעם היו הפגנות יותר רציניות ,אבל ממה שזכור לי לא היו כלי נשק אלא קלע דוד ודברים
כאלה .היו חבר’ה שהיו הולכים לניעלין בימי שישי.
מה יצא לך לעשות שם בעיקר?
במשך תקופה הייתי קצת בחמ”ל (חדר הפיקוד) וגם היינו שני סיורים רכובים על הגדר או בעומק
וקצת בתוך הכפרים.
איך זה עבד עם הגדר? היה טווח שאסור להתקרב אליו?
כן ,היה טווח שהתקרבות חשודה או שתצפיתניות היו מזהות ילדים – בזמן מסוים אחרי שנגמר בית
הספר או בלילות היו חיתוכי גדר .זה היה יומיומי.
מה עושים? למשל התצפיתנית אומרת שהיא רואה ילד מתקרב.
מראים שאנחנו שם ,שיתרחקו ,מנסים שיראו אותנו ואם הם מתקרבים או חותכים או זורקים אבנים
אז יש דרדור אמצעים .אני לא זוכר הוראות פתיחה באש אבל זה לא הגיע לירי חי .הכי גרוע היה
רוגר (אמצעי לפיזור הפגנות ,נאסר לשימוש בצה”ל) .הרבה פעמים נכנסנו לתוך הכפר כדי להרחיק
אותם לשם .לפעמים הפעלנו גז.
בתוך הכפר?
גם .רוגר אני חושב שכמעט ולא היה ,אולי כשהיינו בצד הישראלי של הגדר והיו יורים לכיוון הכפר,
אלה היו אזורים יותר פתוחים אבל הלם גז וגומי ,בסדר הזה מבחינת שימוש.
היו הוראות איך להשתמש בגז וגומי?

בלילות היו חיתוכי
גדר ...הייתה תקופה
קצרה בניעלין שהיו
כמה חבר’ה שירו רוגר
(אמצעי אסור לשימוש
בפיזור הפגנות),
שמו קלעים בנקודה
מסוימת באיזור והם
היו צריכים לירות
לברכיים ומטה...
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באישור מפקד ,אולי אפילו מ”פ .הלם וגז – אישור מפקד בשטח ,אם אני לא טועה ,כי זה היה מיידי
וגומי זה באישור מ”פ ואולי בשלב מסוים באישור מג”ד ,כי היו אירועים חריגים עם גומי במקומות
אחרי .וגם ירי לרגליים.
היו מקרים שאנשים נפגעו?
נראה לי שכן .מגז לא נפגעים אבל ...מגומי כן ,פגעו.
מדובר בחבר’ה שעל הגדר או שההפגנה מתנהלת בכפר או בכניסה לכפר?
או בתוך הכפר או ארבעים מטרים מהגדר או גם וגם.
וכשמפזרים את ההפגנה בתוך הכפר?
לא הייתי אף פעם ,אז אני לא רוצה להגיד .גם לא הייתי כמעט בהפס”ד (הפרות סדר) .זו הייתה
תקופה מאוד משונה ,לא הייתי נוכח בדברים האלה כמעט.
מה סיפרו החבר’ה שחזרו מנעלין?
יש שם ברדק שלם ,המון גז ,הלם ,בשלב מסוים היו רוגרים .הייתה תקופה קצרה שהיו כמה חבר’ה
שירו רוגר ,שמו קלעים בנקודה מסוימת ובאיזור הם היו צריכים לירות ברכיים ומטה .אבל זה סיפרו
לי ,לא הייתי שם .זה לא היה כל יום שישי.
היו שערים חקלאיים באזור לאורך תוואי הגדר?
אני חושב שכן .אני חושב שהגענו אחרי המסיק ולא הייתה לנו הרבה התעסקות.
לא היו חיילים שהוצבו בגדר שלכם כדי לפתוח ולסגור את השער?
לא .אבל יש שם שתי התנחלויות ,לא זוכר את שמן והצירים היו משותפים לערבים ויהודים אבל
היו זריקות אבנים על מכוניות של יהודים ,הכביש עובר בתוך כפרים ,כביש שמשרת פלסטינים
וישראלים ,היו הרבה מקרים של זריקות אבנים.
עשיתם משהו בתגובה?
הלכנו ,בדקנו ולפעמים הגיעו גששים ,אין לך איך למצוא ילד שזורק אבנים בשתיים בלילה .היו
תקופות שהיו סוגרים את הציר או חנויות על הציר כעונש קולקטיבי ,בתקופה שלנו.
באיזה כפרים זה היה?
קיביה ,בודרוס ,באיזור הזה ,לא זוכר .לאו דווקא באלה עשו ,אלא באזור שלהם.
כמה חנויות סגרו?
זה היה משתנה.
הן נפתחו אחר כך?
אחרי כמה שעות או כמה ימים
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“נראה לך באמת שאני אחכה אחרי ערבי?”
יחידה :כפיר ּ מקום :טול כרם ּ שנה2008 :

היה מחסום אחד שחילקו אותו לשלושה נתיבים .בשער אפרים .יש התנחלות ,מחסום ואז שטח
ישראל .באמצע יש כפר פלסטיני ,אז פשוט חילקו את המחסום לשלושה נתיבים .היו שלושה
נתיבים ,והמח”ט (מפקד חטיבה) הורה שיהודים מחכים במחסום רק עשר דקות .בגלל זה צריך
לפתוח להם מסלול מיוחד ,והשאר ,הפלסטינים וערביי ישראל מחכים בשני המסלולים הנותרים.
אני זוכר שמתנחלים היו באים ,עוקפים את הערבים ופשוט עשו את זה בטבעיות .באתי למתנחל
ואמרתי לו “למה אתה עוקף ,יש פה תור ,אדוני” .הוא אומר לי “נראה לך שאני באמת אחכה אחרי
ערבי”? התחיל להרים עליי את הקול“ .אתה עוד תשמע מהמח”ט שלכם” .אמרתי לו “הוא אזרח

המח”ט הורה שיהודים
מחכים במחסום רק
עשר דקות .בגלל זה
צריך לפתוח להם
מסלול מיוחד ,והשאר,
הפלסטינים וערביי
ישראל ,מחכים בשני
המסלולים הנותרים

ישראלי בדיוק כמוך ,יש לכם את אותה תעודת זהות ,אין סיבה שאתה”...

12

מתביישת במה שעשיתי שם...
יחידה :יחידת אב”כ ּ מקום :אלקנה ּ שנה2005 :

בתקופה שהייתי מפקדת במסלול והגעתי למבצעית ,היינו במחסום שלא זוכרת את שמו.
איפה?
זה היה באלקנה ,זה גדר שמפרידה בין הבתים היהודים לפלסטינים ונשאר עוד בית פלסטיני בצד
היהודי ,גידרו שם לא נכון ובגלל זה שמו מחסום .כל הנגישות שלהם...היו להם משפחות בצד השני
אז הם היו צריכים לעבור שם ,אז הם שמו מחסום .הייתה חוקיות שמי שעובר ,לא זוכרת ,אסור
לאנשים להיכנס אם אין להם תעודה או אישור ככה וככה ,אישור עבודה .היה שם אחד שחזר מבחוץ
(מהצד ה”ישראלי” של הגדר) והוא עשה את עצמו כאילו הוא לא מבין שהוא לא יכול להיכנס.
הייתה לו שקית בידיים ,הוא שאל למה ולמה והוא ידע טוב מאוד למה .אחרי שעתיים הוא חזר שוב
והוא אמר שהוא אחיו התאום של השני ,לא זוכרת אם הוא הביא אישור ,נדמה לי שלא .הוא ממש
עצבן אותנו ...לא נעים לי לדבר על זה ...הוא ממש עצבן אותנו והחלטנו להעניש אותו ועם השקית
שלו והכול שמנו אותו בפינה ,קשרנו לו את העיניים עם פלנלית ואזקנו לו את הידיים והוא ישב שם
במשך ארבע-חמש שעות .פשוט ככה ,כאילו ,זה נגיד מקום שאני מתביישת בזה .אני מתביישת.
לא יודעת...

היה אחד שחזר
מבחוץ והוא עשה את
עצמו כאילו הוא לא
מבין שהוא לא יכול
להיכנס ...החלטנו
להעניש אותו ...קשרנו
לו את העיניים עם
פלנלית ואזקנו לו את
הידיים ,והוא ישב שם
במשך ארבע-חמש
שעות
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למה?
כי זה ,וואו ,עולם כל כך אחר עם חוקים כל כך שונים .בעולם הזה פה ,הסיפור הזה לא מתקבל,
בעיניי הוא לא מתקבל ..שם זה היה כל כך טבעי .החוקים שם כל כך שונים .אף אחד לא מבין אם הוא
לא היה שם .אם אני אספר את זה לחברה שלי...זה סיפור קטן מתוך סיפורים מזעזעים ,זה משהו
קטן שאני לא מרגישה איתו נוח .אם אני אספר לחברה שלא עשתה צבא ויש לה אידיאולוגיה – אני
לא יודעת איך היא תגיב.
לא סיפרת לאף אחד?
לא.
באותו זמן התביישת בזה?
לא.
כמה אנשים הייתם שם?
שלושה.
מה הם חשבו על זה אחר כך? או היום?
אני לא מדברת איתם היום.
אבל אחרי זה דיברתם שזה היה בסדר או לא? אולי הגיע לו יותר?
אני זוכרת שבאיזשהו שלב ,אחד החיילים שלי אמר שהוא יביא לו מים או לצאת ולשחרר אותו .כן
הרגישו קצת ...אבל לא ממש דיברנו על הדברים האלה ,מה שקורה – קורה.
מתי התחלת לחשוב על המקרה הזה?
כשהשתחררתי ,רק אחרי ,גם ,תקופה אחרי.
איך זה צץ לך פתאום?
פתאום ,תמונה .תמונה חזקה כשמדברים “מה את עשית בצבא” .ראיתי סרט דוקומנטארי בערוץ 8
על לוחמות .שם עלו לי הרבה תמונות במהלך הסרט .תמונות שלא יצא לי לחשוב עליהן בכלל.
היו עוד מקרים כאלה? דומים לאלה?
היו כל מיני ,כן.
את לא זוכרת?
יש לי תמונות בראש ,אני לא זוכרת את הפרטים .ממש הדחקתי את התקופה הזאת .לא סבלתי
שם או שיש לי טראומה ,אבל סיימתי את הצבא והתחלתי חיים חדשים ושונים כל כך .אני אומרת
לך ,המושגים הכי בנאליים ,אני לא זוכרת את המונחים .אני יודעת על מה אתה מדבר ,אבל צריך
להזכיר לי
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אתה לא יודע מה אתה עושה שם
יחידה :נח”ל ּ מקום :חברון ּ שנה2006-2004 :

מה הצירים הסטריליים בחברון?
ציר *** (רח’ השוהדה) הוא ציר סטרילי .בזה שלנו זה רק הציר הזה לדעתי.
השוק הסיטונאי ,מה קורה שם?
גם .השוק הסיטונאי אבל זה גם לדעתי בציר *** שם ,לא?
השוק הסיטונאי זה בתוך אברהם אבינו.
אז או-קיי ,גם ,סטרילי לגמרי.
השער שם?
סטרילי לגמרי.
בשוק הסיטונאי היו בעיות?
היה את הפריצות ופעם אחת ניסו לשרוף שם איזה משהו ,איזה שתי ילדות.
מה זה פריצות?
ניסו עם לום לפרוץ שם ,הרי נטוש שם הכל .אבל ניסו פעם אחת ,אני זוכר איזה שתי ילדות שרפו
שם משהו ,לא זוכר ,אמרתי“ :בוא’נה ,מה ,שתי ילדות ,וואט דה פאק? מה הן רוצות?” .והיה גם איזה
קטע שבאמת דיברנו על הקטע של היהודים שעוברים ולא דופקים חשבון ,גם למקומות שאסור
להם? אז היה איזה פעם אחת שהם עברו ,נראה לי ,ליהודים אסור לעבור רגלית מעמדת שלמה
עד ציר *** (רח’ השוהדה) לכיוון הבית ספר ולכיוון צומת בית מרקחת ,מותר להם רק עם רכבים.
אני כמעט בטוח .אז היה איזה פעם אחת שהם פשוט עברו ,ניסינו לעצור אותם ואז בסופו של דבר
פשוט אמרו בקשר“ :טוב ,עזבו אותם ,שילכו” .לא היה מה לעשות ,מה תעשה? ניסינו להדוף אותם,
לא הלך.
באופן רשמי אין את האיסור הזה.
זה אני לא יודע ,אין לי מושג ,יכול להיות.
לערבים יש איסורים רשמיים?
בטח.
בתדריך אומרים לכם?
אם אתה רואה ערבי בציר דוד זה נוהל מעצר חשוד .אין אפס.
אתה יודע שזה לא חוקי?
כן? לא ,למה?

אין שם הרבה פעילות
פח”ע ,אבל מבחינה
מנטלית אתה נדפק
שם...
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הציר היה פתוח כל הזמן ,אבל בשטח הצבא סגר אותו.
חבל שלא אומרים לחיילים ,אני לא ידעתי את זה .אני לא יודע ,תשמע ,אז עברתי על החוק .לא ידעתי
את זה .אני יודע שאז כשאנחנו היינו ,כשהייתי בתור סרס”פ (סגן רב סמל פלוגתי) ,היתה החלטת
בג”ץ לאפשר להם לעבור ,לאורך כל הציר .שאני זוכר שזה היה ממש בלגן ,כי לצבא זה עושה חיים
קשים ממש .לא הבנו את ההחלטה הזאת האמת ,כי זה אשכרה סתם .כמו שאמרתי ,אנחנו בתור
חיילים פשוט רצינו שלא יהיה בלגן ,שיהיה כמה שפחות אלימות .וזה סתם יוצר אלימות .זה לא
כאילו אין לערבים איך להגיע למערה .עוד פעם ,ברור שזה עושה בלגן באורח חיים ,זה תוקע .אבל
אם אתה מסתכל על המאזניים ואתה אומר“ :או-קיי ,מה אתה מעדיף? שהם ילכו עוד חמש דקות
או שיהיה בלגן?“
אתה בטוח בזה שיהיה בלגן?
משוכנע .אין מצב שלא *** .הסמל? אני זוכר שהוא אמר לי פעם שבתקופתו היה פטרול *** ,אני
זוכר .היה שם שוק ,היה על הציר ערבים ,זה מה שהוא אמר לי פעם .היה ב ,38 -הוא אמר לי ,הכל
היה שם יותר ,פחות בלגן .ופשוט לא הצלחתי לדמיין את זה ,אמרתי :איך זה הגיוני? כי עכשיו
באמת כל ערבי שהיה בא ,אין ,כאילו היה להם מודיעין ,ישר כל המתנחלים.
זה קרה?
כן כן ,בטח .דברים כאלה מלא ,כל הכפכופים האלה .זה הקטע שם ,שמבחינת פעילות מאוד שקט ,אין
שם זריקות אבנים .מדי פעם ,אבל זה לא ...הייתי בגזרות אחרות שזריקת אבנים זה בנוהל ,כל יום .אין
שם זריקות אבנים ,אין שם יותר מדי התפרצויות רציניות .זה תמיד כפכופים ,מפרידים ונגמר הסיפור.
שומרים מן על סטטוס קוו כזה .רק כשיש שם בלגן ,אתה כולך נכנס לסרט .וואו ,יש בלגן .מבחינת
הקו ,זה מה שמדהים בחברון ,שמבחינת הקו (התעסוקה המבצעית) זה לא קו קשה .סליחה ,זה לא
קו שקורים בו הרבה דברים ,אין שם הרבה פעילויות פח”ע ודברים כאלה ,אבל כנראה שמבחינה
מנטלית אתה נדפק שם כי אתה לא יודע מה אתה עושה שם .אתה פשוט לא יודע מה הסיבה

14

הוותיקים עשו “קונץ” ,לפועלים נעלמו האישורים
יחידה :נחשון ּ מקום :יקיר ּ שנה2001 :

הרגשתי שקורה פה משהו לא בסדר ...כשהיינו פעם בגדוד ביקיר ,והלכנו שם לקנות איזה
משהו ביישוב ,אז הלכנו לשם וישבנו עם ...היה שם ש”ג (שומר גדר) מילואים שעשה את האבט”ש
(אבטחת יישובים) על היישוב .אז דיברנו איתו .היינו אני ועוד שני חבר’ה ,ודיברנו איתו .ואז הוא יצא
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מהבוטקה שלו ,והחבר’ה לקחו שם את הכרטיסי מעבר האלה של הפלסטינים ,עם התמונה .כמו
תעודת זהות ,אבל כרטיס שנותן מעבר ברחבי איו”ש (אזור יהודה ושומרון).
מהתיאום וקישור (מינהל התיאום והקישור)?
כן .עכשיו ,הכרטיסים האלה ,מה שמדהים בהם ,שכבר מהמחסום אתה יודע כמה קשה להשיג .כי
כולם מראים לך רק כאלה שפג תוקפם ומספרים לך סיפורים שהם כבר מנסים לחדש .ואתה מבין
שזה משהו שהוא כמעט בלתי ניתן להשיג בתוקף .אז נדהמנו לראות שכנראה החבר’ה שעובדים
ביישוב כן יש להם בתוקף .ביקיר ,ביישוב יקיר ,היה להם פועלים ערבים .אז הכמה פועלים משאירים
את התעודה שלהם בש”ג ונכנסים ליישוב .אז מה עשו השני חבר’ה שהיו איתי? לקחו את התעודות
ושמו אותן בכיס .בן אדם אחרי זה בלי התעודה ,אתה יכול לתאר לעצמך מה...
למה הם שמו אותן בכיס?
סתם ,רוע לב .סתם .הוא יצא לעשן ועשו לו קונץ יעני ,העלימו לו את הזה ...הוא (הש”ג המילואימניק)
כמובן לא יקרה לו כלום .כאילו מה? כולה תעודות מעבר של זה .הם (הפועלים הפלסטינים) יבואו
בסוף היום עבודה ויתחילו...
אלה לא תעודות זהות?
תעודות מעבר שמקנות לך מעבר על הכבישים היהודיים באיו”ש ,ואני לא יודע בדיוק מה .אצלנו
נגיד במחסום ,מי שהיה מראה את התעודה אז לא היה קורה כלום .הנוהל לא משתנה ,אתה לא יכול
לעבור וזהו .אבל כנראה שיש מקומות שזה עוזר.
סתם לקחו את זה? החזירו אחרי זה?
לא .סתם לקחו את זה .זה לא היה ,הם לא ראו את הפלסטינים האלה מעולם .סתם לקחו אותן .אז אני
אומר להם“ :תחזירו את זה” .בקיצור ,נהיה כאילו ...הם גם לא היו החבר’ה הכי סימפטים בפלוגה ...נהיה
כאילו קטע של ...כאילו ,אני אומר להם“ :אם אתם לא מחזירים ,אני אומר לש”ג כשהוא חוזר שלקחתם
לו את זה” .אז הם התחילו גם באיומים“ :נזיין אותך וזה” .אתה יודע ,כל זה ...אתה יודע מה? אני מתבייש
להגיד .אני לא זוכר אפילו איך זה נגמר .אני לא יודע ,באמת .זה היה כאילו כשהייתי מה? חצי שנה-שנה,
בצבא .לא זוכר איך זה נגמר .אני רק זוכר את זה כאילו ...אני ממש זוכר שזה היה הפעם הראשונה שקלטתי
שילד בן שמונה עשרה עם קצת רוע לב יכול לזיין למישהו את החיים .מחר אותו בן אדם לא יכול להגיע
לעבודה ,ואתה כבר יודע שהבן אדם ,כדי להוציא את הכרטיס הזה ,עבר שבעה מדורי גיהינום .אתה עברת
שם ,בקדומים ,במת”ק (מנהלת התיאום והקישור) ,ואתה יודע מה הולך שם .ואתה יודע שאתה עוד לא
ראית כזה בכלל בתוקף ,מרוב שזה קשה להשיג .והם ,סתם אהבו מאוד את הכריכות של התעודות זהות
של הערבים .במקום ארנק היה מין טרנד כזה ללכת עם העטיפה של התעודת זהות ...יש כתום ויש ירוק.
אז בהמשך אתה רואה את הוותיקים עם האלה ,אז הם לקחו .מה היו עושים עם זה? היו עושים משהו,
כי צריך איזה גב קשיח למשהו כשמשפצרים (להתקין ,לשפר ולתאם ציוד) אז היו משתמשים ...היה

אז מה עשו החבר’ה
שאיתי? לקחו את
התעודות ושמו אותן
בכיס ...זה היה הפעם
הראשונה שקלטתי
שילד בן שמונה עשרה
עם קצת רוע לב יכול
לזיין למישהו את
החיים
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איזה משהו שהיו משתמשים בגב הקשיח .כן .תשמע ,אני לא הייתי משפצ”ר אגדי ,הייתי נותן לאנשים
לשפצ”ר לי .בכל אופן ,כשהיו מוצאים מישהו עם כזה לא בתוקף ,אז כאילו היה אישור ,נראה לי ,להחרים
לו את זה .כי כאילו אתה אומר“ :אתה משתמש בזה ,אתה עובד על חיילים ,אתה עובר עם זה וזה” .אז היו
לוקחים לו את זה .ואז היו משתמשים בגב של זה לשפצ”ר ,אולי דסקיות ,משהו.
לקחו את הדברים האלה הרבה?
כן

15
בדקנו בגדול אנשים
שמותר להם לעבור,
והרבה מאוד משאיות
של ערבים ישראלים
שהגיעו מהשטחים
ורצו לצאת החוצה
בערבו של יום
עבודה ...הם מבחינתנו
היו אזרחי ישראל
זה דבר אחד ,אבל
הם ערבים לכל דבר
וצריך לפרק להם את
המכוניות...

עצם בגרון של האוכלוסייה
יחידה :תותחנים ּ מקום :שקד ּ שנה2002 :

פיקדתי על מחסום שקד ליד ג’נין במשך ארבעה חודשים.
היית מ”כ (מפקד)?
מתוקף זה שהייתי חייל ותיק בסוללה (פלוגת תותחנים) .היה בעיות עם מפקדים אז את התפקיד
של המפקדי מחסום דווקא הביאו לחיילים ,חיילים ותיקים.
בעקרון ,רוב ההתעסקות שלך בשטחים היתה מחסומים?
כן .כמובן ,היה פעילויות יזומות ,אבל בגלל שהייתי מפקד מחסום ,אז אני בקושי יצאתי אליהם ,וכל
מה שאני יודע זה מסיפורים.
מה ההכשרה שעברת בשביל להיות מפקד מחסום? מה ההכנה?
תדריך די קצר של המג”ד והמ”פ על הגזרה בעצם ,מה האיומים ,מה אופן העבודה ,מין תרגול
כזה של חמש דקות שעשינו ברמת הגולן של איך אמור להיראות מחסום ,מה אמורים לעשות,
לפני שעלינו לקו (תעסוקה מבצעית) .הרצאה קצרה עם המג”ד על זה שפלסטינים הם לא אויבים,
שאנחנו עושים פעילות ביטחון שוטף ,שאנחנו אמורים בעצם לסכל טרור ,וטוהר הנשק והחשיבות
שלו .זהו .סך הכל די חפיף .גם מבחינה מבצעית וגם מבחינה הומניטרית השאירו אותנו די לשיקול
דעתנו ,כטוב בעינינו .מה שיצא שכל חייל בעצם החליט איך המחסום שלו ייראה מבחינה אנושית.
ספר איך נראה מחסום שקד.
מחסום שקד הוא בעצם מחסום שכיום כבר לא קיים יותר ,בגלל שבדיוק במקום הזה עוברת גדר
ההפרדה .בעיקרון ,הוא אמור להיות מחסום כניסה ויציאה מהשטחים ,אבל הוא די בעומק השטח,
בגלל שיש גוש די גדול של התנחלויות שדי צמודות לקו  .’67המחסום הוקם בשביל להפריד בין
האוכלוסייה היהודית לרוב האוכלוסייה הערבית .הבעייתיות של המחסום הזה זה שהעוברים
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הקבועים בו ,עקרונית לא היה אישור מעבר לאף אחד .זה היה תקופה שכמעט בכולה היה סגר מלא
על השטחים ולא היה כניסה ויציאה של פועלים ,אבל הכפר שממזרח למחסום ,טורה ,אני לא זוכר
את השם שלו ,טורה א-משהו ,חלק גדול מאוד ממנו משתייך לשבט כבהא ,שזה שבט מאוד מאוד
גדול ,שכמעט כולו נמצא בישראל .כפרים כמו עין א-סהלה ,עראבה ,כפרים בוואדי ערה ,הם כולם
מאותו שבט כך שלאחוז מאוד מאוד גדול מהכפר יש תעודות כחולות ,מכוח נישואים או כל מיני
תסבוכות משפחתיות אחרות ,כך שיש להם אישור מעבר .מבחינת הבדיקה הבטחונית ,הם מבחינתנו
היו אזרחי ישראל זה דבר אחד ,אבל הם ערבים לכל דבר וצריך לפרק להם את המכוניות .עוד בעיה,
זה שהיה גם כמה כפרים מאוד מאוד קטנים שהם היו ממערב למחסום ,שלא היה להם בעצם אישור
כניסה לישראל אבל שום דבר לא חצץ בינם לבין ישראל .הלימודים ,הקניות ,חלק גדול מהמשפחה,
הכל היה מהצד השני של המחסום ,כלומר מזרחה מהמחסום לכיוון ג’נין ,נזלת זיד ,יעבד ,הכפרים
הגדולים של הסביבה .זה אומר שבעצם יש לנו התמודדות מאוד מאוד יומיומיות עם ,במקרים גדולים
מאוד ,אותם אנשים כל יום .יכולת ממש להגיע להיכרות עם כל אחד ,הסיפור האישי שלו ,מה הוא
מחפש בצד השני ,באיזה הזדמנויות הוא יוצא ,באיזה הזדמנויות הוא חוזר .וככה זה היה בעצם :אנחנו
רק בדקנו בגדול אנשים שמותר להם לעבור ,והרבה מאוד משאיות של ערבים ישראלים שהגיעו
מהשטחים ורצו לצאת החוצה בערבו של יום עבודה .זה בעצם היה התפקיד של המחסום.
כמה אנשים היו עוברים ביום בערך?
אין מה להשוות את זה לא למחסום המנהרות ,לא למחסום א-ראם או מחסומים אחרים של כניסה
ויציאה מהשטחים ,אולי בגלל המציאות שהיתה בדיוק בשלב שאני הייתי שם ,שזה התקופה של
“חומת מגן” ,שהיה סגר מוחלט ,אז מעט מאוד (אנשים עברו) ,רק מורשי מעבר .הכפר המרכזי שהיה
ממערב למחסום זה היה אום אל-ריחאן ,שזה כפר של משהו כמו חמש עשרה משפחות ,שכמעט
כולם היו עוברים באופן יומיומי .ילדים ונערים לצורכי לימודים ,המבוגרים לצורכי עבודה ,מעט נשים.
הם היו עוברים לישראל?
הם היו עוברים לשטחים הכבושים ,מזרחה ,בעיקר ליעבד וג’נין.
חבר’ה שנחשבים אזרחי ישראל?
לא .אום אל-ריחאן זה כפר ממערב למחסום ,תעודות פלסטינאיות .היום למשל אני לא יודע מה הם
עושים ,כי בינם לבין מציאות החיים שיש להם ומותר להם בעצם יש גדר ,או חומה אני חושב בחלק
ההוא .לא ביקרתי שם אבל הבנתי שיש עם זה הרבה בלגן.
אתם הייתם מפקחים על מעבר של...
פלסטינים שחיו מערבה מהמחסום וישראלים שחיו מזרחה מהמחסום .זה בעצם היה הבלגן שם.
ולא היה מעבר של פלסטינים שגרו ממזרח למחסום לכיוון מערב?
היה ,אבל כולם עם תעודות כחולות .בעצם זה היה המציאות היומיומית .בגדול ,לא היה פשעים
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גדולים נגד האנושות במחסום הזה .עצם הקיום שלו היה מאוד מאוד בעייתי .הוא היה בעצם עצם
בגרון של אוכלוסייה שבסך הכל לא עשתה דברים חריגים במיוחד חוץ מללכת לבית ספר וחזרה
הביתה .זה הולך מי שגר בתוך הבקעה ,פלסטיני שגר בתוך הבקעה אז מותר לו לעבור ,לא משנה
מה .בלי אישור עבודה.
מותר לו לעבור במחסומים בתוך הבקעה?
במחסום שלנו ספציפית ,בגיתית .במחסומים אחרים נראה לי שגם .כל בן אדם אחר צריך שיהיה לו
אישור עבודה .אם אין לו אישור עבודה הוא לא יכול לעבור .את האישור ,משיגים אותו מהמת”ק.
איפה המת”ק (מינהלת תיאום וקישור)?
יש מת”ק שכם ומת”ק יריחו ,אני חושב שהם מקבלים את זה ממת”ק יריחו.
הם יכולים להגיע למת”ק?
יכולים להגיע למת”ק ,כן .אה ,לא ,סליחה ,אבל הם לא צריכים ,החבר’ה של ...אני אפילו לא סגור
על איזה מת”ק הם צריכים להיות ,יריחו או שכם .יש מת”ק יריחו ויש מת”ק שכם ,הם מקושרים
לאחד מהם.
לרובם יש חתימות של שכם או יריחו?
זהו ,שאני לא סגור על זה.
אם זה שכם ,זה אבסורד.
למה?
כי אין לו אישור ,והאישור מעבר למחסום.
לא ,אם זה יריחו זה אבסורד ,כן .מהשטחים הם צריכים להגיע ליריחו .האישור עבודה הוא רק
לחבר’ה מהשטחים שצריכים לעבוד בבקעה.
ואם מישהו בבקעה צריך לעבוד בשטחים?
לכיוון ההוא זה חופשי ,כל אחד יכול לעבור .אם אתה בא מכיוון הבקעה ואתה גר ברמאללה ,אתה
יכול לעבור .אם אתה גר ברמאללה ואתה רוצה להגיע לבקעה אז אתה לא יכול לעבור אלא אם כן
יש לך אישור עבודה

16

מכוונים את הנשק על סטודנטיות
יחידה :שריון ּ מקום :נפת רמאללה ּ שנה2006 :

תגברנו את קו חלמיש ,עד שיבואו הנח”לאווים .פעם ראשונה שנחשפתי למחסום .הקימו שם
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מחסום .היינו ארבעה חבר’ה ,שלושה טירונים ומפקד צעיר שגם ,אף פעם לא היה במחסום .עומדים
שם ,באמצע הלילה ,בין כפר שקוראים לו ...מצפון לרמאללה -ענאתה ,אני חושב .עטרה? מחסום
מצפון לרמאללה ,איפה שכל הסטודנטים נכנסים ...ביר זית וזה .פעם ראשונה שהיינו שם ,כולם
פוחדים ,אף אחד לא יודע .אתה באמצע השטחים .לא היה לנו מושג מה אנחנו עושים ,למפקד שלנו,
בכלל אין לו מושג מה הוא עושה .וזהו ,עבר שקט .סתם ,לא הבנתי כל כך למה אנחנו בודקים אותם,
כי הם עוברים מצד פלסטיני לצד פלסטיני .לא נכנסים לישראל.
מה התדריך ,באמת? מה אומרים לכם לעשות?
כלום .יש אנשים ש ...יש אה ,גברים בין גיל שמונה עשרה לגיל ארבעים לא יכולים לעבור את
המחסום.
למה?
לא יודע ,אנחנו טירונים .זה לא אמור לעניין אותנו.
זה פשוט ככה נאמר?
ככה אמרו.
מצד פלסטיני לצד פלסטיני.
כן .לתוך רמאללה .מצפון לרמאללה ,לעיר .זה ציר שעובר מעל ציר של יהודים .זה ציר שגם
הפלסטינים נוסעים בו .אני לא כל כך הבנתי מה ...שאלתי ,אמרו לי  -אין מה לעשות .צריך למצוא
אותם .אתה יודע ,לא ...זה קצת ,התחילו לי שאלות ...לא משהו רציני ,אבל תמיד הכרחתי .אמרתי:
“חבר’ה ,אנחנו פה מתערבים להם בחיים” .הייתי רגיש“ :תגידו להם בוקר טוב ,תודה ,זה לא לעניין”.
אתה יודע“ ,תנסו ,בכל זאת מחכים פה הרבה בתור” .אז בלילה ,היה איתי בחור דתי שהיה במכינה
בשטחים .הוא היה בא ,הוא בא אליי אחרי המחסום הזה ,אמר“ :כל ערבי שעבר ,אמרתי לו בוקר
טוב ,נסיעה טובה” .החלטתי שזהו ,אני משנה את המצב בשטחים .דרך אגב ,לפני הצבא ,רציתי
להתגייס למג”ב .ביקשתי מג”ב .אמרתי“ ,אני הולך לשנות פה”.
במג”ב?
כן ,מזל שלא שלחו אותי ,בדיעבד הייתי באמת סובל .או שהייתי קצת משוגע.
למה ,אתה מרגיש שלא הצלחת לשנות בשריון?
הצלחתי .כן ...אבל הצלחתי לדבר עם אנשים שהיו מוכנים להקשיב .בכל מקרה ...זה המחסום
בחלמיש .בבוקר ,היינו מהלילה עד הבוקר .דרך אגב ,באותו לילה ניסו לדרוס אותנו.
מה זה? מי ניסה לדרוס אתכם?
אחד ,פלסטיני .עמדנו על הכביש במחסום .כשהגיע האיש מול המחסום ,התחיל להאיץ .האיץ,
האיץ ,והיה הוראות מפורשות  -לא יורים על רכב אחרי שהוא עצר .ברגע שהוא לא גרם לסכנת חיים
אסור לירות .האיץ ,אני והחייל מסתכלים לצדדים ,ירינו באוויר ויצא סיור.

אתה יודע איזו תמונה
עולה לחייל יהודי
מכוון את הנשק על
חבורה של אזרחים?
לא הבנתי כל כך למה
אנחנו בודקים אותם,
כי הם עוברים מצד
פלסטיני לצד פלסטיני.
לא נכנסים לישראל...
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והם לא מצאו אותו?
אני מניח שלא .ואז אחרי זה “אתה רואה הערבים שלך מה הם עושים”? ואז אני חושב לעצמי “חצי
הם צודקים ,מה הם עושים? הם רוצים להרוג אותנו” .ואז התחילו השאלות שלי מה אנחנו עושים
להם פה כאילו ,זה לא מצדיק הרג בשום מצב .בכל מקרה ...בבוקר ,התחיל הלחץ של המחסום
 ...גם המ”פ והסמ”פ ,שם .שמו אותי בבוטקה קטן ליד ,לא המחסום ...אני מכוון עם הנשק ,אני
בפנים ,רק הנשק בחוץ ,הקנה ,ואני עומד שם למקרה שמשהו קורה .ואני רואה מלא סטודנטים
וסטודנטיות ,בחורות נראות טוב ,הולכות לאוניברסיטה ואני מכוון עליהן את הנשק ...קיבינימט ,אני
עומד שם עם דמעות בעיניים ,מה אני מכוון עליהם את הנשק? ואני רואה את המ”פ שלי ואת ה-
ס’ (סגן מפקד הפלוגה) עם נשק ,מחזיקים אותו כמו הפלאנגות למעלה” :אתה ,בוא לפה!” בלחץ.
אנשים מהמסלול לחוצים וכולם צועקים והכול בלגן אחד גדול ,הפלסטינים דוחפים ורוצים לעקוף,
ומאחרים לעבודה .בלגן מטורף ואני עומד שם בבוטקה ,מכוון על כולם את הנשק .אתה יודע איזה
תמונה עולה תמיד ליהודי חייל מכוון נשק על חבורה של אזרחים? זה עלה לי בראש ,ונהיה לי
סוויטץ’ .אני לא משווה לרגע ,אבל אני רק מבין .ההשוואות האלה לא לגיטימיות ,אבל הפחד הוא...
אתה יודע ,גם זה התחיל מאיפשהו .מה שמפחיד אותי זה לא שיעשו באמת מעשים כאלה ,אני
קופץ קדימה למסקנות ,שכבר אין להם ערך של בני אדם רגילים.
לפלסטינים?
כן.
זה מה שהרגשת גם שם כשהיית?
פחות ,אבל זה כל פעם נבנה ,לא יודע ,בבית ספר נותנים להם ערך של בני אדם רגילים ,במשפחה
כן ,בצבא על פי החוקים גם כן ,בדרך כלל ,אבל כשאתה מתעסק ככה בחיים של אנשים ואתה שולט
ואתה יכול לקבוע מתי הוא אוכל ומתי זה ,לאט-לאט אתה מאבד את הערך .אחרי שנתיים כבר
אין להם ערך .בובות .אותו רגע זה היה תחילת התפנית של המחשבה שלי .סטודנטים שאני מכוון
עליהם את הנשק .זה כל כך מובן מאליו לכולם וזה בכלל לא מובן מאליו .הלכתי ,דיברתי עם המ”מ
שלי ,אמרתי לו שהיום...הייתי איתו ,אני יודע שגם כן הוא ממש בצד שמאל ...ביקשתי שידבר עם
כולם ,שיבינו שהם לא שולטים פה באף אחד ושיבינו ,שיתייחסו בכבוד .היה ממש טון בדיסטנס ולא
הצלחתי להבין אם הוא בעדי או נגדי .המ”פ היה דתי והקשיב לי ודיבר יפה והסכים איתי והכול,
הוא דרך אגב מתנחל .הכול היה טוב ויפה ודיברו עם חיילים ,לפני שבועיים נפגשתי עם חייל והוא
סיפר לי שהמ”פ שלנו הלך לדבר איתו באמת ,כי הוא היה חייל עם הרבה השפעה בפלוגה ,שידבר
עם החבר’ה ושלא ייתן להם לעשות כלום .הרגשתי סבבה :יש מענה במערכת
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הש”ג של הכפר הפלסטיני
יחידה :נחשון ּ מקום :דיר בלוט ּ שנה2001 :

הקו שלנו היה ביישוב שנקרא עלי זהב ,גזרת יקיר .הגדוד ישב ביקיר ואנחנו קיבלנו את עלי זהב,
מגן  ,50מחסום בכפר מאוד ציורי ,זה הכפר דיר-בלוט מצדו המערבי.
מה ציורי בו?
יש אליו מין שביל כזה .הכל מישור אבל השביל מתפתל ,כאילו זה איזה ארץ עוץ ,בלי שום קשר לתנאי
השטח .זה מחסום שבעצם מונע מעבר של רכבים פלסטינים אל הכביש החדש שמחבר את עלי זהב
ופדואל לחוצה שומרון  .אז בגדול ,המחסום שם כדי למנוע מעבר של רכבים פלסטינים לכביש היפה
הזה שעשו .פעם הכביש היה עובר דרך הכפרים שמה .זה נקרא “ציר רק” בטרמינולוגיה הצבאית.
והציר היה עובר דרך הכפרים שם ,א-דיכ וברוקין ,שהם מול עלי זהב .אבל בעקבות זריקות אבנים
עשו כביש עוקף ,ועל הכביש העוקף ,כמובן ,אסור לרכבים פלסטינים לנוע .המחסום שם כדי למנוע
הגעה של רכבים פלסטינים.
מההתחלה היה אסור להם לנוע?
כשאנחנו הגענו ,היה אסור להם לנוע .בפלוגה לא שינו .חוץ מהרעיון של לא לתת לרכבים פלסטינים,
אז גם בדקו שם כל רכב שעובר .בעצם היינו מין ש”ג לדיר בלוט ,היות ומהכביש הזה...
זה הכביש היחיד לדיר בלוט?
כן ,זה כביש לדיר בלוט שמשם אתה יוצא לכפרים ,יש לך שמאלה ,אם הם באים מדיר בלוט יש לך,
אתה יכול לנסוע לכיוון הכפרים רפת ובהמשך בידיא ,מסחה וכל זה ,או ימינה לכיוון רנתיס .לימינה
לא נתנו בהתחלה ,בהמשך נתנו .בקיצור ,ממש הרגשת שאתה ...בשלב מסוים כבר הכרנו את כולם
מהכפר .זה כפר מאוד קטן .כמו שעומד ש”ג בכניסה להתנחלות ,אז ככה זה היה מעין ש”ג לאנשי
הכפר שגם אם הם נסעו ,הבדיקה עצמה ,אם אתה היית עוצר וחושב עליה ,היא מיותרת היות והוא
יכול להגיע רק לכפרים פלסטינים שכנים .זה כביש שאין עליו תנועה יהודית ,ואין ממנו גישה גם .אז
זה מראה לך בפנים כמה אתה סתם עושה שם מחסום כל יום .למנוע מעבר פח”ע (פעילות חבלנית
עויינת) .כאילו ,בתדריך עלייה למחסום יגידו לך :למנוע מעבר פח”ע (פעילות חבלנית) ל’ציר רק’,
שזה הציר היהודי .ובאמת מונעים מהרכבים הפלסטינים לעלות עליו ,ובידוק של רכבים פלסטינים
למנוע זליגת פח”ע לגזרה.
נתפס שם משהו?
לא ,אין שם כלום .אין מה לתפוס ,הרי אין לו אינטרס להעביר .אין .זה מחסום נטו פלסטיני ,אין לאן
לברוח .אם הוא ימשיך ,הוא יכול לנסוע בכביש הזה כמה שהוא רוצה .הוא ייתקל בעוד מחסום או

הבדיקה עצמה ,אם
אתה היית עוצר
וחושב עליה ,היא
מיותרת ,היות והוא
יכול להגיע רק
לכפרים פלסטינים
שכנים ...זה כביש
שאין עליו תנועה
יהודית ...זה מחסום
נטו פלסטיני ,אין לאן
לברוח
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בעוד בטונדות ,הוא לא יתחבר לאף אחד ,הוא לא ימצא יהודים .היהודים הבאים שהוא יפגוש זה
חיילים .כאילו ,אין שם .בכל אופן ,מחסום מאוד מיותר ולכן נתנו אותו לפלוגת מסלול גדוד נחשון,
גדוד קטן ,לא מוכר כל כך .זה בסך הכל גדוד שהוקם ב ,’98-לא נתנו לו גזרה חמה במיוחד ,בטח לא
לפלוגה שעלתה לקו בדיוק .אז במחסום מהר מאוד נהיה אווירה של כאילו ...אני יודע שאני הייתי
במחסום אז בדרך כלל פשוט הייתי מעביר את הרכבים .כי עוד פעם ,הבדיקה היא די מיותרת .אפילו
היה כביש עפר שיכל לעקוף את המחסום.
ונתתם לעקוף?
יכולת לראות בעין שהיו רכבים שנוסעים שם ,ומי שאכפת לו מהאוטו ואין לו מה להסתיר היה בא
אליך למחסום .אבל עדיין ...אתה יודע ,אנשים עם ראש קשה ...בודקים מן הסתם את מי שבא אליך
ולא נסע בכביש עפר – שהכביש עפר ,אנשים נסעו בו – להראות לך את הגיחוך שבכל העניין .אבל
לא חשוב ,לא לזה התאספנו כאן .זה בקטע פילוסופי ,עד כמה הקטע מפגר

18
האוכלוסייה המקומית
לא עוברת בצירים
שאנחנו עוברים בהם,
שהיהודים עוברים שם.
הדבר היחידי שעשינו
שם היה להעיף
מתנחלים שזרקו
אבנים על פלסטינים
במסיק...

אין מעבר לפלסטינים
יחידה :נח”ל ּ מקום :ההתנחלות נווה צוף ּ שנה2002 :

בתור פלוגה צעירה לא נתנו לנו גם לעשות הרבה .היה מחסום והיה פטרול .והאוכלוסייה
המקומית שם ,אני מתכוון לפלסטינים ,הם בכפרים ואין להם אפשרות לעבור בצירים שאנחנו
עוברים בהם ,שהיהודים עוברים שם .אם כבר עוברים ,אז הם עוברים דרך השדות ובכלל חוצים את
הקו לעבוד בארץ .אבל לא יצא לנו להיתקל שמה בפלסטינים ,חוץ מדבר אחד שאני זוכר שם .זה
שלושה שבועות היה ,זה היה נורא קצר .דבר אחד שאני זוכר זה שהיה תקופה של המסיק זיתים
והיה שם בלגן עם המתנחלים של נווה צוף נדמה לי ,ועוד איזה מקום ,אני לא זוכר כבר ,שכל פעם
היינו צריכים לקפוץ ולהעיף אותם משם כי הם זורקים אבנים ,את המתנחלים ,כי דיווחו לנו שהם
זורקים אבנים על הפלסטינים שבמסיק .ממש קרוב לכביש ,המטעים .היינו מגיעים ,לא היה שם אף
אחד ,הם כבר היו בורחים משם .זה הדבר היחיד שאני זוכר שעשינו.
ובמחסום?
במחסום לא עברו ,לא היה מעבר לאוכלוסייה של פלסטינים
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כל יום שישי :שטח צבאי סגור
יחידה :כפיר ּ מקום :דרום הר חברון ּ שנה2005-2004 :

אז איך אתה זוכר את תקופת סוסיא?
בסוסיא היו כמה דברים .יש אזור בין היישוב למוצב ,המוצב לא יותר מדי רחוק מהיישוב עצמו אבל
יש דרך של איזה שני קילומטר בערך שהיו כמה משפחות שם באוהלים ,זה דבר אחד .היה גם הרבה
היתקלויות עם פעילי שמאל באזור הזה .כל מיני תלונות על יהודים שמפריעים להם למסוק זיתים
ודברים מהסוג הזה .הייתה תקופה שהצבא היה פחות או יותר כל יום שישי מכריז על האזור שסמוך
לסוסיא כשטח צבאי סגור.
אז איך המתנחלים הגיעו הביתה?
כמובן לא היישוב עצמו ולא הדרך גישה ליישוב ,אני מדבר על השטח שבין המוצב ליישוב ,שיש
שם רווח של איזה שני קילומטר בערך .ששם גרו כמה משפחות פלסטיניות וזה מה שעורר את
כל הבלגאן .כי היהודים חששו מהקרבה הזאת מצד אחד ומצד שני הפלסטינים התלוננו כל הזמן
שמפריעים להם בחקלאות שלהם ולא נותנים להם להגיע לשטחי מרעה שלהם עם הכבשים.
הפעילי שמאל באו לתמוך בפלסטינים והלכו איתם לשטחי מרעה ,והיהודים מצדם קראו לצבא
שירחיקו את הפלסטינים כי הם מתקרבים יותר מדי ליישוב.
ואז מה היה קורה?
מה שהיה קורה בדרך כלל זה שאנחנו היינו מרחיקים את האנשים ,זה נע כל מפגש בין פחות ליותר
קיצוני כשהפחות קיצוני זה שאנחנו עומדים שם חוצץ בין האזור שמתקרב ליישוב לבין איפה
שהרועי צאן הפלסטינים והפעילי שמאל נמצאים ומפרידים ביניהם .זה המקרים היותר מינוריים.
המקרים היותר רציניים זה שהיה סיבוב של הפלסטינים להתרחק מאזור מסוים שהם היו ,פעם
פעמיים שעצרנו את הפעילי שמאל בטענה של שטח צבאי סגור אז אסור לכם להיות פה .מה מעבר
לזה ...אני זוכר אחר צהריים אחד שהיה ויכוח עם אחד ה ...אנחנו חזרנו עם הרכב של המ”פ (מפקד
פלוגה) בשביל גישה וראינו רועה צאן פלסטיני שנמצא לא באזור שהוא אמור להיות בסמוך לכביש
גישה שלנו ,עצרנו לדבר איתו .אני לא יודע מה היה השיח ודברים ואיך זה התחיל ,פחות או יותר
אבל הוא סירב להתרחק ,הגברים מהמשפחה שלו הגיעו לאזור שלנו ,התפתח שם איזשהו מאבק
אלים...
מה זאת אומרת?
בשפה יותר פשוטה ,פשוט באיזה שלב מישהו אמר כמה משפטים לא נכונים והתחילו ללכת מכות.
מישהו מהפלסטינים אמר כמה משפטים לא נכונים?

הפעילי שמאל באו
לתמוך בפלסטינים
והלכו איתם לשטחי
המרעה שלהם,
והיהודים מצידם קראו
לצבא שירחיק את
הפלסטינים כי הם
מתקרבים יותר מדי
ליישוב

הפרדה

174
שוברים שתיקה

זה התחיל בסירוב הבסיסי כי זה היה באמת אחרי תקופה של כמה חודשים כבר ,אנחנו מכירים
אותו ,הוא מכיר אותנו ,הוא יודע בדיוק איפה מותר לו להיות איפה אסור לו להיות ,ומאיזו סיבה
באותו יום הוא החליט לעמוד על שלו ולהגיד“ :זה השטחי מרעה שלי ופה מותר לי להיות” .מה
שאני זוכר זה שמהר מאוד הגיעו גם המשפחה שלו וגם מאוחר יותר ,אחרי העימות הזה הגיעו גם
פעילי שמאל לאזור.
רגע אבל מה קרה בעימות הזה?
בעימות הזה היינו בשלב הראשון רק הג’יפ שלנו של המ”פ ,מאוחר יותר הגיע עוד האמר סיור,
כלומר היינו סך הכול שבעה שמונה אנשים בערך ,מהצד השני היו ארבעה חמישה אנשים ,והיה
עימות אלים .אם אני זוכר נכון זה גם הגיע לתקשורת .לא היו פציעות רציניות או משהו מהסגנון
הזה לשני הצדדים ,אבל הלכו מכות .אין דרך אחרת לתאר את זה.
ואחר כך?
אחר כך החבר’ה האלה הסתלקו ,באיזה שלב ברחו לאוהלים שלהם .מהצד שלנו הגיעו יותר כוחות.
מהצד שלהם הם ברחו לאוהלים שלהם .היה בחור אחד ,זה שהתחיל את כל העסק ,אותו רועה
צאן שכביכול עמד על שלו ,גם הגיעה משטרה לאזור ,אנחנו החלטנו שאנחנו מתקרבים לאוהלים
שלהם בשביל לחפש אותו .באיזשהו שלב אחד החבר’ה ,הסתובבנו שם עם שוטר מחברון אם אני
זוכר נכון ,הבחין בבנאדם הזה בתוך אוהל שהיה במרחק חמישים-שבעים מטר מאיתנו והמ”פ
יחד עם השוטר החליטו שהם ינסו לרדוף אחריו .הורידו את רוב הציוד שלהם והתחילו לרוץ אחריו
כמה שיותר מהר .גם היה קטע מצחיק ,קצת לא קשור .שוטר שלף את הנשק שלו ,הגיע איזה
כלב ,אחד הכלבים שהסתובב שם באזור של המשפחה כנראה ,בנביחות שכנראה איימו על ה...
התחיל לרוץ לכוון השוטר ,השוטר שחרר ירייה ליד הכלב בשביל להפחיד אותו .זהו בסופו של דבר,
הבנאדם באותו שלב הצליח לברוח ,המרדף הזה המשיך פחות או יותר כל הלילה .נוצר בכביש גישה
הזה עימות די חזק ,תמידי ,בין פעילי שמאל ,הצבא והמתנחלים .על בסיס כמעט שבועי .לא היה
כמעט מגע ישיר בין המתנחלים לפלסטינים .בדרך כלל מה שהם עשו זה שהם ראו את הפלסטינים
קרובים מדי ליישוב לטעמם ,או בשטחים שהם קבעו שמאיזושהי נקודה זה קרוב מדי ואסור להם
להתקרב ,ברגע שהתקרבו יותר מדי הם היו קוראים לנו.
עכשיו באותה פעם שהיה העימות הזה ,בדרך כלל זה דבר לא מתקבל על הדעת שפלסטיני יכה
חייל ,כאילו פה אתה מדבר על מצב שהם ממש הלכו מכות?
כן ,הייתה בהחלט הרמת יד ,את זה אני זוכר ,ההרמת יד הראשונית הייתה דווקא מהצד של
הפלסטיני ,משם הכל הדרדר ,כל אחד ניסה לעזור לחבר שלו .מצד אחד לא הייתה לנו דאגה ברמה
של להתחיל להשתמש בנשק ,למשל יריות באוויר או משהו כזה ,זה לא היה עוזר .אז האינסטינקט
הראשוני של כל אחד מאיתנו היה ברגע שאחד הפלסטינים נתן מכה ,הרים את היד על אחד
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מהחבר’ה שלנו היה לבוא לעזור ,מהצד השני הייתה את אותה הפעולה מהכיוון שלהם ,ואז התחלנו
להזעיק תגבורת כי מן הסתם ,כמו שאתה אומר ,זה לא מצב שהוא מקובל ואי אפשר להרשות אותו.
התגובה הייתה מאוד ...לא יודע אם להגיד חריפה ,אבל כן ,הגיעו לשם אנשים וכמה שיותר מהר
לדכא את העניין הזה

20

חוסמים את הציר למשך חודש
יחידה :כפיר ּ מקום :אזור עמנואל ּ שנה2005 :

כמה זמן הכביש חסום לתנועה של פלסטינים?
זה יכול להיות תקופות של חודש גם לפעמים.
חודש?
כן .לא רוצה סתם להגיד מספרים ,אבל זה יכול להיות הרבה זמן.
אבל מה הסיבות?
פיגועים על הציר.
יש חודש פיגועים?
לא ,יש פיגוע אז חוסמים את הציר לחודש.
איפה היה פיגוע?
אני יכול לספר לך ,אני לא זוכר מה היה הסיפור שם ...זה אותו סיפור ,בסדר ,זה מסתדר לי גם
כרונולוגית .זה היה כשהתחלתי להיות מ”מ ,כשהגעתי להיות מ”מ בקו ,עליתי עם החיילים שלי
לקו.
זה הפעם הראשונה שאתה מ”מ (מפקד מחלקה) בקו ארוך?
כן .פעם ראשונה שאני מ”מ בקו אחד .זה היה קו עתניאל ,דרום הר חברון .שבוע לפני שכל הפלוגה
עלתה לקו אני עליתי לשם לאיזושהי חפיפה .באותו יום היה פיגוע בבית חגי ,היה ירי של פלסטיני
מרכב.
צומת הכבשים?
לא ,לא צומת הכבשים ,קצת דרומה ,צומת .200
אתה זוכר מתי זה היה?
באזור יוני  .2005פיגוע שירו בו ,ירו בעצם מרכב חולף ,ירי מרכב חולף לכיוון טרמפיסטים .נהרגו
שם שני ילדים בני שבע עשרה שעמדו בטרמפיאדה ,רצו לנסוע מבית חגי שזה צפון לגזרה שלנו,

מגיעים שופלים וכאלה
ואתה חוסם את ...יש
כל מיני דרכי עפר
כאלה שמובילות
מכל הכפרים הקטנים
לתוך הציר ,חסמו
אותם ,ואז המטרה
שלך בעצם זה ...אתה
מוציא הרבה מאוד
צ’קפוסטים (מחסומי
פתע) שאמורים למנוע
מאנשים לעלות על
הציר
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קצת לפני חברון ,לכיוון עתניאל .הרכב בא ,הגיע לשם ,עשה סיבוב בעיגול תנועה ,חזר ,ירה בהם,
עשה פרסה ,נסע וברח .לא הצליחו לתפוס את הרכב הזה .וכתוצאה מזה עשו בעצם ,אמרו“ :סבבה,
רכבים פלסטינים אסור להם לעלות ,רכבים עם לוחית ירוקה או לבנה ,אסור להם לעלות על הציר
וזה יהיה ציר שהוא לתנועת ישראלים בלבד”.
ואז מתחילות החסימות מכל הכפרים?
כן .ואז מה שקורה זה בעצם מגיעים שופלים (טרקטורים) וכאלה ואתה חוסם את ...יש כל מיני דרכי
עפר כאלה שמובילות מכל הכפרים הקטנים לתוך הציר ,חסמו אותם .ואז המטרה שלך בעצם זה
אתה מוציא הרבה מאוד צ’קפוסטים (מחסומי פתע) שאמורים למנוע מאנשים לעלות על הציר.
אבל זה קרה בעוד כמה מקרים ,שהם שמו מטענים על הציר ,כל מיני דברים כאלה .עכשיו ,זה ציר
שהוא צפון-דרום ,זה ציר שנחשב על ידי הצבא לציר הכרחי בשטחים .זאת אומרת ,זה ציר שאם לא
יהיה בו תנועה של ישראלים ,שאם ישראלים יחשבו שהם לא יכולים לעשות בו תנועה על בסיס יומי
אז בעצם המטרה של הצבא למעשה נכשלה ,וזה לקיים אורח חיים תקין.
מאז המקרה הזה ,כמה זמן הכביש היה חסום?
אני לא יודע להגיד לך במדויק.
זה קרה עוד פעמים?
כן ,היו עוד כמה פעמים שהציר היה חסום .כל פעם שהיה מטענים על הציר ,כל פעם שהיה בעצם
סיבה ביטחונית שהיה צריך לחסום בגללה את הציר .כל פעם שעשו ,כל פעם שהם כאילו ניסו
לפגוע בציר או במי שעובר על הציר.
כל פעם שמצאת מטען אז חודש?
לא ,לא חודש .זה ֶּפר החלטה של ...בדרך כלל פחות מחודש .חודש זה הכי ארוך שאני זוכר .זה היה
בערך חודש .גם ,אני מניח שזה היה חודש ,אני לא יודע בדיוק כמה .בעיקרון זה בדרך כלל כמה ימים,
שבוע-שבועיים ,משהו כזה .אבל כן ,זה קורה הרבה בגזרה הזאת .לפחות בתקופה הזאת של קיץ
 2005זה קרה הרבה

21

שיחקנו בטום וג’רי
יחידה :לביא ּ מקום :אזור חברון ּ שנה2003-2002 :

היה כל הקטע של המשאית עם השיש .יש מחצבות שיש באזור בני-נעים וכל המפעלים בחברון,
בדרום חברון .וכל הנהגים ,אין להם אישורים לנסוע על הכביש ,נוסעים על הכביש ממילא ,עוקפים
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את כל החסימות .והמג”ד (מפקד גדוד) וגם המח”ט (מפקד חטיבה) השתגעו .המג”ד עולה מולך:
“למה יש רכבים פלסטינים על הכביש”? והוא משתגע .ואתה לא יכול לעצור אותם .הגיע לשלב
שהיינו לוקחים מפתחות ,תעודות זהות – דרך אגב ,לקחת לבן אדם תעודת זהות זה בלתי חוקי.
לקחת לבן אדם מפתחות גם זה בלתי חוקי .ופשוט אתה לא יכול לעצור את התנועה .ורוב האנשים
הם סתם אנשים תמימים ,רוצים להתפרנס ,כן? היה איזה פגישה ,המח”ט בא לדבר עם הסגל
ואמרתי למח”ט“ :אני מקבל פקודה שאני לא יכול למלא אותה .אם אתה באמת רוצה שלא יהיה
תנועה פה ,תן לי מחסנית אחת ,כדורים חיים ,אישור פשוט להרוס שתי משאיות ולירות בבן אדם
ברגל ,זה המחיר” .הוא אמר לי“ :מה? איך אתה יכול לעשות דבר כזה ,זה לא מוסרי” .אמרתי לו“ :כן,
נכון ,זה לא מוסרי ,אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות אם אתה רוצה שלא יהיה תנועה .תן לי כלים,
אתה נותן לי פקודה בלי כלים לעשות את זה וזה המחיר” .זה אחרי שהייתי שם ,אני יודע ,שמונה
חודשים ,שהכרתי את העסק ,כן? הוא אמר“ :אי אפשר לעשות את זה” .אמרתי“ :טוב ,אל תיתן את
הפקודה או אל תתעצבן כשאתה רואה משאיות” .לפחות הוא הביא שוק שזה ,כאילו לא הצעתי את
זה ברצינות ,כן? אני לא רוצה לירות בבן אדם ,אבל רציתי לנענע אותו קצת ,שמה שצריך לעשות אם
הוא באמת-באמת רוצה ,צריך להפעיל כוח ,להפעיל הרבה כוח יחסית .והוא אמר“ :טוב ,לא נפעיל
את הכוח” .עדיין היה את הפקודה ,אבל בסדר.
שם זה נעצר?
תשמע ,כל הקטע של התנועה הפלסטינית על כביש עוקף חברון זה משחק של חתול-עכבר ,באמת
ככה .זה באמת כמו שאתה בקרטּון של טום וג’רי .שבן אדם יוצא פה ,אז אתה הולך ,הוא עושה
ככה .וזה הגיע לשלב שהיינו מנסים להשבית את המשאיות .לפי מיטב ידיעתי זה לא הגיע לשלב
של השחתת רכוש .למה? כי אתה עוצר משאית ,אתה לוקח לבן אדם את המפתחות ,אתה לוקח לו
את התעודת זהות ,אתה מוציא את כל האוויר מהצמיג ,לא מנקב את הצמיג פשוט מוציא את כל
האוויר ,כן? אתה אפילו לוקח את הבן אדם.
לאן?
לפעמים אתה לוקח בן אדם לבסיס ...אזיקון ,פלנלית ,שם אותו בש”ג שהוא יתייבש ,כן?
נהג משאית שהביא שיש על ציר ?60
כן ,לפעמים שיש ,כל מיני .מישהו שעוקף את החסימות ונוסע בכביש בלי האישורים הנדרשים וכן
הלאה וכן הלאה ,פלסטיני .לפעמים אתה פשוט מביא את הבן אדם הזה לש”ג ,שם אותו בבוטקה
והוא יושב שם ,לפעמים שעה ,לפעמים חצי שעה ,לפעמים יום ,מהבוקר עד הלילה .אבל לא משנה
מה ,אפילו אם אתה לוקח את הבן אדם ,אתה עובר איפה שהמשאית היתה בצד הכביש שעצרת
אותו ,שעה אחרי זה ,לפעמים אפילו חמש דקות אחרי זה – אין משאית .קם והלך .תמיד .לא משנה,
אתה לוקח מפתחות ,נועל את המשאית ,משאית בלי אוויר בשני הצמיגים הקדמיים ,ויש להם איזה

מישהו שעוקף את
החסימות ונוסע
בכביש בלי האישורים
הנדרשים ...לפעמים
אתה לוקח בן אדם
לבסיס ...אזיקון,
פלנלית ,שם אותו
בש”ג שהוא יתייבש...
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מין קומפרסור אוויר כזה ,כן? ואתה מוציא את כל האוויר מהקומפרסור אוויר ,אתה לא חותך את
החוטים ,פשוט יש איזה ברז ,אתה פשוט פותח את הברז שכל האוויר הולך ,והקבינה נעולה והמנוע
מכובה ,זאת אומרת אין לו איכשהו לעשות עוד אוויר – אתה חוזר ,עשר דקות ,חצי שעה ,שעה,
המשאית נעלמת .מדהים ,פשוט מדהים .תשמע ,כשבן אדם יש לו מצוקה והוא צריך לפרנס ,בסדר,
הוא יעשה הרבה-הרבה-הרבה דברים .עד שזה יגיע למצב ...אם הוא יפחד שהמשאית שלו פשוט
ישרפו אותה ,אם הוא יפחד שיירו בו – אז הוא לא ייסע .זה סיכון גבוה מדי .אבל אם יקחו לו את
התעודת זהות? בסדר ,שיקחו את התעודת זהות ,מה אכפת .שיקחו לו את המפתחות? בסדר ,יש
לו עוד עשר מפתחות ספיר בבית .או לפעמים אתה מניע אותו עם מברג ,את המרצדסים הישנים
האלו ,מברג או מסמר ,אותו דבר .המניע שלו הוא גבוה

22
רק אלה מיריחו יכולים
לנסוע לכפר הזה...
לפעמים העלימו עין
ונתנו לעבור ולפעמים
אמרו לנסוע דרך
רמאללה

לצמצם את התנועה באזור
יחידה :מודיעין שדה ּ מקום :יריחו ּ שנה2009 :

הייתם במחסום בדרך ליריחו ,מישהו עובר שם בכלל?
יריחו ,צריכים להגיע לציר  60ועוברים שם .ישראלים לא עוברים שם.
מחסום בכניסה ליריחו?
כן ,תראה ,כאן יריחו וכאן יש כפר ורק אלה מיריחו יכולים לנסוע לכפר הזה כי למרות שמגיעים גם
כאלה מרמאללה שרוצים לקצר לכפר הזה ,אז הם נוסעים דרך יריחו אבל לא נותנים להם לעבור
אלא רק מסביב.
המחסום הזה הוא לשימוש אך ורק של מי שגר ביריחו?
כן.
תושבים פלסטינים אחרים שגרים ברמאללה צריכים לנסוע מסביב?
כן.
למה?
לא יודע .אני חושב גם שהמחסום הזה ירד בהסרת מחסומים האחרונה.
איך ידעתם שמישהו גר ביריחו?
לפי תעודת הזהות שלו .אגב ,לרוב נתנו לעבור.
בדקתם את הרכבים שעברו?
כן .לא היו משפילים – להוציא מהרכב ולפסק רגליים – אלא מדברים בצורה חביבה“ :אתה יודע
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שאסור לך לעבור פה” .לפעמים העלימו עין ונתנו לעבור ולפעמים לנסוע דרך רמאללה .אם היו
פונים אלי ושואלים אותי אם יש לו אישור מעבר – הייתי רואה מאיפה הוא מגיע ולאן הוא עובר
והייתי מפעיל שיקול דעת אם להעביר או לא .בסופו של דבר הייתי המצפון האחרון.
היו עוד הנחיות במחסום מלבד זה?
זה היה תפקיד המחסום.
לוודא שאנשים שנוסעים על הכביש הזה הם אנשים שגרים ביריחו.
כן ,בשביל לצמצם כמה שפחות את הנסיעה בצירים באזור.
למה לצמצם?
לא יודע

23

היינו מקבלים הוראות סותרות
יחידה :נח”ל ּ מקום :בית לחם ּ שנה2005 :

היה שם סיפור מטורף ,שגילינו הוראות סותרות של המת”קים (מינהלי התיאום והקישור) .זה
היה מזעזע .היה מת”ק חברון ומת”ק בית לחם .זה היה מזעזע .אז אלה באו עם הוראות כאלה,
אלה באו עם הוראות כאלה .וקיבלת הוראה ,וההוראות של המחסום נגיד היו לפי מת”ק חברון ,אז
החבר’ה של מת”ק בית לחם ,שבאים מבית לחם ,לא יכלו לחזור הביתה .כל מיני דברים כאלה.
אתם הבנתם את ההוראות?
לא ,לא הבנו כלום .אנחנו היינו צריכים לבד להבין את העסק .אנחנו הרגשנו שמשהו מסריח ,אנחנו
גילינו שיש את העניין הזה עם שני המת”קים והסתירות ביניהם .זה היה מזעזע
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מין שרירותיות מוחלטת
יחידה :צנחנים ּ מקום :אזור חברון ּ שנה2001 :

היו כל פעם פותחים וסוגרים את הציר עם שופל (טרקטור) ,את הציר שלהם ,בונים ערימה כזאת.
וכל פעם שפותחים אנחנו היינו צריכים לשמור על המעבר .זה מאות או אלפי מכוניות ,אלפי הולכי
רגל .אתה עומד שם ,שלושה-ארבעה חיילים עם נגמ”ש (כלי משוריין בעל זחל) .אין מה לעשות

ההוראות של המחסום
היו לפי מת”ק חברון,
אז החבר’ה שבאים
מבית לחם ,לא יכלו
לחזור הביתה...
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מגיעים נהגי משאיות
שלא יודעים שאסור
להם לעבור ,כי לפני
שעתיים ,או אתמול,
או שלשום ,היה מותר
לעבור ...כמה פעמים
ביום יכולות להתחלף
ההוראות

אפילו ,יש אחד לפחות שצריך לשמור על הנגמ”ש ,זה גם שטח ענק כי זה כאילו מחסום משני
הצדדים של הכביש ,בכל צד יש תור של ארבעה-חמישה קילומטר של מכוניות .ואז בעצם מה
שחשוב מבחינה מבצעית זה שלא יהיה חסימה על הכביש ,שלא ייווצר פקק בכביש.
בכביש של היהודים?
כן ,כן .ואז אתה נותן להם לנסוע ,מתחילים לנסוע ,ואין שם מקום לשתי מכוניות במקביל ,כאילו שני
כיוונים ,דו סטרי .אז מיד נהיה פקק ואז אתה מתחיל לכוון להם את התנועה ,כי אתה צריך לשחרר
את זה איכשהו.
ומה קורה במחסום? בודקים כל אחד?
לא .נוהרים בו אנשים ,אלפי אנשים.
במה הוא מחסום?
הוא מחסום בלהגביל את התנועה שלהם בלילה ,או בשעות שמחליטים לעשות עוצר .בודקים
דברים חשודים לפעמים .יש מכוניות שמותר להן להיכנס שכן מגיעות מכביש  ,60משאיות ,עם
מספר צהוב כמובן ,מספר אחר לא נוסע שם .כל פעם מתחלפות ההוראות מה כן יכול לעבור ,מה
לא יכול לעבור .אז עוד פעם מתחיל להיווצר תור כי מגיעים נהגי משאיות שלא יודעים שאסור
להם לעבור כי לפני שעתיים ,או אתמול ,או שלשום ,היה מותר לעבור ,ואז עוד פעם נוצר פקק.
כמה פעמים ביום יכולות להתחלף ההוראות .מן שרירותיות מוחלטת ,שאני בשלב מסוים ...מקרה
אחד אני זוכר בוודאות ,שהיתה איזושהי הגבלה של משאיות עם מספר צהוב שכך וכך ופה ושם לא
יכולות להיכנס יותר ,והתחיל להיווצר פקק .אני אמרתי שאני מכניס אותם .עד עכשיו הם נכנסו ,לא
מעניין אותי ,אני לא מסכן את הכביש בשביל זה ואת החיילים שלי
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אינפורמציה לא קוהרנטית
יחידה :עוטף י-ם (מילואים) ּ מקום :נפת רמאללה ּ שנה2004 :

דבר שמאוד-מאוד הפריע לי – ואני לא יכולה להתחיל לתאר לעצמי מה זה לעבור אותו במשך
שלוש שנים ,ועכשיו יש שם חבר’ה של המשטרה הצבאית ,גם אין מה שירענן אותם למעשה כי זה
כל השירות שלהם – זה החוסר סדר .במקרה אני יודעת ,יש לי חבר שהיה שם לפני זה ,הוא היה
מפקד מחסום לפני שהביאו לשם את המשטרה הצבאית .למעשה זה היה חבר’ה ,הם היו בשריון,
זה היה סוג של קו ,שאצלם זה היה תדריכים מאוד מסודרים ויודעים ,היום מעבירים מג’נין ,היום לא
מעבירים מפה ,היום מעבירים מפה ,התרעות לכאן ולכאן ...כשאני הייתי שם לעומת זאת ,שום חייל
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לא יכול לתת ...הוא נטרף לחלוטין .אתה במין מצב אבסורדי כזה שא’ ,בתדריך לא אומרים לך שום
דבר .תדריך ...סוג של לצאת ידי חובה :הגזרה ,פה ושם וזה ,ועולים למחסום .ואז מתחילות השמועות
של היום יש התרעות על זה ,אז אני לא זוכרת מי הגופים אבל נניח שהקמ”ן (קצין מודיעין) אומר
ככה והמת”ק (מינהלת התיאום והקישור) אומר ככה .אז כל אחד בטוח בדברים אחרים ,לא שזה כל
כך מעניין אותם ,זאת אומרת אני מדברת על החיילים עצמם במחסום .אז נניח שאתה בא עכשיו ,אני
סתם זורקת ,מבית לחם ,ואתה רוצה לעבור .יכול להיות שבטור הזה החייל שאליו תגיע לבידוק יעביר
אותך ויכול להיות שהחייל שבזה לא יעביר אותך בגלל שזה שמע דבר אחד וזה שמע דבר אחר .הם
יושבים אחד ליד השני אבל אין שום תקשורת .ואתה מרגיש שכל ...אתה נאלץ אחר כך להתווכח עם
בן אדם ,להסביר לו שהוא לא יכול לעבור ,על מה אתה בעצם מתווכח? זאת אומרת ,מה המנוף שלך
בוויכוח הזה אם זה שלידך סותר אותך לחלוטין? אתה מרגיש שכל מה שאתה נלחם בשבילו לכאורה,
שאתה רוצה שתהיה לך איזושהי תחושה של שליחות לאומית או מטרה בעצם זה שאתה נמצא שם,
למעשה אין לזה רגליים ,אין לזה שום בסיס .כי שום דבר לא מבוסס על איזשהי התרעה שאתה גם
יכול לסמוך עליה .כל האינפורמציה מצטלבת לגמרי ,וזה משהו שאותי חירפן לחלוטין .זה היה ממש
בלתי נשלט .ניסיתי ,אמרתי :טוב ,אם אני כבר שם אז ככה לעבור ,לנסות להבין ,לעבור עם פנקס בין
העמדות וככה לעדכן את החיילים ,אבל זה היה ממש בלתי אפשרי לקבל משהו ,איזושהי אינפורמציה
קוהרנטית .זה משהו שאותי מאוד הטריד ואני יכולה רק לתאר לעצמי שגם את החיילים שם ,מאוד
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הפקודות שם לא היו ברורות
יחידה :נח”ל ּ מקום :ההתנחלות תפוח ּ שנה2007 :

בתפוח ,מה עשיתם חוץ מהמחסום?
שבוע הייתי ביישוב בלי גדר ,שתים עשרה שעות בש”ג (שער הכניסה) עם חבר .היה כיף.
הכביש לישראלים בלבד שאמרת ,אתה זוכר איזה כביש זה?
יש שני צירים .להם זה מוביל לכפרים ,זה חסום והם לא יכולים לעלות .זה שימש להם להגיע לכפר
אחר ,בגלל שהם השתמשו בכביש הזה זה גרם להרבה מהומות ,אז סללו כביש ולהם אסור לעלות
עליו .הם צריכים ללכת שלוש מאות-ארבע מאות מטרים ולמי שלא היה כוח ,הם היו באים עם
רכבים .לא היה שם מחסום מסודר ,אז אי אפשר היה לעצור את הרכבים שלהם .הפקודות שם לא
היו ברורות ,לא היה שחור או לבן.
מה אתה עושה? מסובב אותו?

נניח שאתה בא עכשיו,
אני סתם זורקת ,מבית
לחם ,ואתה רוצה
לעבור .יכול להיות
שבטור הזה החייל
שאליו תגיע לבידוק
יעביר אותך ,ויכול
להיות שהחייל שבזה
לא יעביר אותך...
בגלל שזה שמע דבר
אחד ,וזה שמע דבר
אחר...
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כן ,אבל מה זה משנה? גם החטיבה לא הייתה סגורה על עצמה.
אז מה באמת עשיתם במצב כזה?
בהתחלה סובבנו כל מכונית לכיוון שהיא הגיעה ממנו .זה גם היה מסוכן לסובב ככה רכבים ,למשל
לסובב משאית

27
כל הזמן באו אליי
עם כל מיני מסמכים
רשמיים“ :תראה,
כתוב פה ...מותר להם
ללכת ברחוב הזה ,גם
שם זה חסום” .בסוף
אמרו שאיזה סגן אלוף
אישר ,שיש לזה תוקף,
הוא יכול לתת צו סגן
אלוף שאסור .ואז ככה
זה הסתיים...

“אני בסך הכל בורג במערכת”
יחידה :נח”ל ּ מקום :חברון ּ שנה2006 :

לגבי פלסטינאים ,איפה הם הולכים ,איפה הם לא הולכים ,אתה יודע?
לא ,זה גם היה ,היה לי הרבה ויכוחים על זה .היה כל מיני חבר’ה של כל מיני ארגונים כמו טי”ף,CPT ,
אתה מכיר את כל הארגונים האלה? טי”ף הם בסדר כי הם רק משקיפים והם לא מציקים לך ,אבל
 CPTהם מין חבורה של זקנים כאלה שמציקים לך כל הזמן .יכול להיות שהם מאוד נחמדים ,אני לא
יודע ,לנו הם מאוד הציקו .אז על זה גם היה לי כמה שיחות איתם ,כי הם כל הזמן אמרו שרחובות
כמו רחוב השוהאדה ,אז מותר בעיקרון לפלסטינאים ללכת בו .ואצלנו ,לנו אמרו שזה רחוב שאסור
לפלסטינאים ,רק ליהודים מותר ללכת שם .וזה מה שהיה גם :לא היה מעבר לפלסטינאים .וגם היה
שלב מסוים שבאו עוד פעם ,כאילו חוקי כזה“ :רגע ,מה אתם עושים? בכלל מותר להם (לפלסטינאים)
ללכת לשם!” ואז היה מין איזה שבוע של תחושה שעוד שנייה ירשו לפלסטינאים ללכת לשם ואז
אנחנו הולכים לאבטח את כל הרחוב .משהו ,כאילו שהולך להיות בלגן מטורף ונורא חששנו מזה ,כי
זה גם אומר לטחון (לשמור יותר) ,וגם אומר שיהיה מלא בלגנים והפרות סדר ומכות ולא יודע מה.
ובסוף אמרו שאיזה סגן אלוף אישר ,שיש לזה תוקף ,הוא יכול לתת צו סגן אלוף שאסור .ואז ככה זה
הסתיים .אבל כל הזמן באו אליי עם כל מיני מסמכים רשמיים“ :תראה ,כתוב פה ,מותר להם ללכת
ברחוב הזה ,גם שם זה חסום” ,כל מיני דברים כאלה.
מה אמרת להם? עלית בקשר וחיכית שיגידו איזה צו כלשהו?
לא ,בהתחלה ביררתי ,אחר כך כבר ידעתי שזה צו .מה שבדרך כלל אמרתי להם ,כי נניח הרבה החלטות
שנעשו ,או באותו רגע או בכלל ,הם באו אלי בטענות .מה שאני תכל’ס אמרתי הרבה פעמים זה שאני,
לי אין שום סמכות ,אני סך הכל בורג במערכת .ניסיתי להסביר להם מה שאני יודע ,אבל בסך הכל
שיפנו למפקד .המפקדים יכולים להשפיע בקטעים האלה ולא אני .וגם בקטע ההוא ,ניסיתי להסביר
עד כמה שיכולתי ,אין יותר הרבה מה לעשות .פשוט עד כמה שאתה יודע ,אדיב וסבלני להסביר שזה
המצב ובגלל זה וזה אז ככה זה .אני לא יכול יותר מזה .עוד מקומות שאסור להם לעבור? היה גם ברחוב,
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אני לא יודע איך זה נקרא ,איזשהו ציר ממערת המכפלה לכיוון ,מתחבר עם רחוב השוהאדה – שאני
לא סגור איך קוראים לרחוב הזה .השם השתנה כבר כמה פעמים .הרבה שמות החליפו ממקום אחד
למקום אחר .זה דברים נורא מוזרים .אני אפילו עכשיו לא זוכר את השם שלו כבר .הציר הזה כאילו ציר
אנך לרחוב השוהאדה ,אז גם בו היה הגבלה .מותר היה לפלסטינאים לעבור עד איזה מקום מסוים.
זה היה ,איפה שארבע-חמש (שמות של עמדות שמירה) .ליד זה יש מין משולש כזה ,בניין משולש .אז
הקו של הבניין ,עד לשם מותר לפלסטינאים לעבור ,משם והלאה אסור להם .רק ליהודים .מלא פעמים
באו אלי (פלסטינאים) ,כשהייתי בארבע-חמש“ :מה ,אני צריך לעבור לפה” ,שזה היה להם בדיוק מטר
ולא יכלו להגיע לשם .רצו לצאת מהקסבה (מרכז העיר) ,ללכת משהו כמו איזה חמישים מטר להגיע
למסגד שלהם שם או לבניין המשולש ,שזה היה אני חושב בית משפט ,והיה אסור להם להגיע .גם
היה ,אני זוכר פעם אחת שהם הגיעו ביחד עם  ,CPTוגם  CPTהם באו במין נימה צדקנית כזאת קצת
מעצבנת“ :אנחנו פה ונציל אתכם”“ ,הנה ,מה אתם עושים ,אסור להם” ,וכל מיני כאלה CPT .בכלל
היו מעצבנים ,הם מין באו בגישה מרגיזה כזאת .פעם אחת היה איזה סיור בתוך הקסבה ,של יהודים...
כאילו כל יום שישי יש סיור בעיקרון ,בתוך הקסבה .לא ,בשבת נראה לי .כל שבת יש סיור קבוע ,משהו
קבוע כזה .סיור של יהודים בקסבה .ואז איזה חצי מוצב הולך לאבטח שם את הכל ,להעיף את כל...
נראה לי מכניסים את כל הפלסטינאים חזרה לבתים שלהם.
זה מוסדר עם צה”ל?
בדיוק .זה קבוע.
כמה זמן זה סיור כזה?
שעה בערך .שעה שעוברים בכל ה ...ואז עוברים מצד אחד לצד שני והרבה עצירות וכל מי שרואים:
“כנס ,כנס” .ואז היה משהו כזה ,וחלק מהמדיניות זה שאתה רואה מישהו נניח עם איזה תיק או
משהו שנראה לך חשוד ,אתה מבקש ממנו :טוב ,תראה לי מה שיש לך פה .ואז ,אני לא הייתי ,הייתי
כזה ליד ,ואז איזה ילד עם שקית או משהו ומישהו אמר לו“ :תראה את השקית” והוא הראה את

השקית .ואז במקרה גם  CPTהיו שם ,ואז היא באה במין ,אתה יודע ,שולפת את הלחם כזהIt’s“ :
 ,”only breadככה ,במין צדקנות מרגיזה .בסדר ,נכון
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הכל נתון לפרשנות אישית
 יחידה :נח”ל ּ מקום :רמאללה ּ שנה2002-2001 :

דיברנו על מי שרצה לעבור לרמאללה.
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אומרים לך“ :אוקיי ,אם
יש מקרים הומניטריים
אז לאפשר לעבור”.
מה זה בדיוק מקרים
הומניטריים? זה מאוד
נתון לפרשנות של
הבן אדם שמפקד
על המחסום באותו
רגע .זה היה יכול
להיות לפי מה קורה
לבן אדם שמפקד
על המחסום או שלא
מפקד על המחסום
עם חברה שלו בבית,
או כמה זמן הוא סגר
עכשיו...

נניח בן אדם מגיע עם הילד שלו ,עם סבתא שלו ,עם מי שזה ,מראה לי טפסים ,צריך להגיע לבית
חולים ברמאללה ,יש לו תור לרופא .הנהלים לפי מה ,להבנתי ,בתור מישהו שהיה בתדריך ,זה
שמקרים כאלה צריכים לעבור .מעביר את הבן אדם ,ואחרי כמה דקות פתאום אני מקבל ,עולים
מולי מהמחסום הבא ,אומרים לי“ :מה פתאום העברת אותו?” .יש נהלים ,הוא יכול לעבור .הם ,לא
בא להם להעביר אותו ,אני לא יודע למה.
הם אומרים לך “לא בא לי” או “לא הבנת נכון את התדריך”?
לא ,זה הכל מאוד נתון לפרשנות מאוד אישית .התדריך הוא לא מגיע לרמה ,אומרים לך“ :אוקיי,
אם יש מקרים הומניטריים ,אז לאפשר לעבור” .מה זה בדיוק מקרים הומניטריים? זה מאוד נתון
לפרשנות של הבן אדם שמפקד על המחסום באותו רגע .שמה ,החבר’ה מהמחסום הבא ,התחילו
כל הזמן לקרוא לי האו”מניק ,כי כל הזמן הייתי מעביר להם אנשים שהם החליטו שהם לא צריכים
לעבור .הם אמרו“ :מה פתאום?” .הם כאילו ,זה ממש לא היה איזה עניין מסודר מי עובר מי לא עובר.
זה לגמרי היה ...זה היה יכול להיות לפי מה קורה לבן אדם שמפקד על המחסום או שלא מפקד
על המחסום עם חברה שלו בבית ,או כמה זמן הוא סגר (נשאר בבסיס) עכשיו .ממש לפי העניין
האישי של הבן אדם באותו רגע .זה אין ,זה כמובן לא מגיע לרמה שכאילו בן אדם שעובר אתה ,אין
מישהו שמרכז את זה ,לא החמ”ל .אין נוהל (של) לעלות מול החמ”ל ,לבקש“ :או.קיי ,יש בן אדם
כזה ...האם הוא עובר? לא עובר?” .לפעמים עושים את זה .לפעמים ,מי שבשטח מחליט .זה הכל
היה מאוד-מאוד ברדק
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חכמת צה”ל הגדולה
יחידה :שריון ּ מקום :בקעת הירדן ּ שנה2001 :

פלוגה א’ היתה במחסום שנקרא נועם שזה בדרך ליריחו .אני חושב שזה מפריד בין כביש הבקעה
ליריחו .היה חורף ,תחילת  ,2001והיה חורף די קשה עד כמה שאני זוכר ,גשום וקר .יש את הבסיס,
שהוא בעצם כמה בניינים ,איפה שנמצאת היחידה שמפעילה את המחסום ,ובחוץ יש איזה סככה
שזה בעצם המחסום .מחסום מאוד ...אני חושב שהוא היה מאולתר ,אני לא זוכר אם הוא היה ,זה
לא כמו המחסומים היום שיש לך כמו מסוף של שדה תעופה.
זה מחסומים מאוד ספציפיים.
כן .לא ,אבל אני חושב שהוא הוקם קצת לפני שאנחנו הגענו לשם .וישבתי שם עם קצין אחד ,מ”מ
של פלוגה א’ ,שהוא היה באמת בחור נדיר באיכותו יחסית לגדוד  .433וישבנו שם ועטפו את הסככה
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הזאת בניילונים כי ירד המון גשם .והיה לילה וחוץ מאיתנו אף אחד לא היה ער ,זה היה אמצע
הלילה .ובאמת ,עכשיו כשאני חושב על זה ,זה נורא מפחיד שאתה באמת יושב באמצע שום מקום,
רוחות שורקות מסביבך והניילונים שעוטפים אותך מפריעים לך לשמוע ולראות מה קורה מסביבך.
ובעצם אתה מחכה למכונית שתבוא ,ואיך תדע? לפי זה שיש ,לפי שתראה את האורות .ואנחנו
יושבים שם שנינו וההוראה – שוב ,גם כן ,חוכמת צה”ל הגדולה – ההוראה באותו יום היתה לא לתת
למכוניות שיש בהן רק גברים לעבור .כלומר ,צריך שיהיה או ילד או אישה באוטו בשביל שהוא יוכל
לעבור .כן ,זה כמובן סיכול ממוקד ,מאוד ממוקד.
שאלתם...
שאלנו למה? גם אם שאלתי ,הוא היה קצין ,זה היה תפקידו .כששאלתי למה ,אז התשובה היתה:
“אלה הפקודות ,מה לעשות” .אתה לא אמור לשאול למה בצבא ,וגם כשאתה שואל...
אבל יש הוראות שהן די מוזרות.
נכון ,יש הוראות שהן מוזרות ותפקידך כחייל לבצע אותן ולא לשאול למה.
היית מחפש את ההיגיון?
אין היגיון .אם הייתי מחפש את ההיגיון בצבא הייתי משתגע .היו מאשפזים אותי.
אז מה קורה? אתם עוצרים מכוניות?
אין ,כמעט אין מכוניות ,זה היה אמצע הלילה ,ירד גשם .אבל היתה מכונית אחת ,אני זוכר ,היתה סובארו
עם שני גברים פלסטינים בגילאי ארבעים ,אני מעריך .היו מאוד נחמדים .עמדו ,שאלו ,ביקשו לעבור.
ואותו קצין ,שהיה בחור באמת עם ראש על הכתפיים ,לא אמר להם את מה שכל איש צבא אחר יגיד,
וזה :לא ,אי אפשר ,אלא אמר להם“ :וולה מדאם ,וולה וולד” – או אישה או ילד .אז הם קצת התווכחו
וזה ,והוא אמר להם :אלה ההוראות ,מה לעשות ,וולה מדאם ,וולה וולד .הסתובבו חזרה ,נסעו לתוך
יריחו .עשר דקות אחר כך ,מגיעים חזרה עם ילד במושב האחורי ,והוא אומר להם“ :יאללה ,תפדלכום”.
מחייך אליהם ,הם מחייכים בחזרה ,כולם מבינים כמה שהסיטואציה הזאת דבילית ומגוחכת .כן ,אתה
יודע שזה סתם מוסיף לך עוד הוכחה לזה שכל תפקידו של צה”ל זה למרר את חייהם של הפלסטינים.
כי אם אתה חושב על זה ,אין לזה באמת שום צורך מבצעי .מה ההבדל אם אותם גברים ואותה מכונית
מביאים ילד .לוקחים ,תופסים איזה ילד ,משלמים לו שקל וחצי ,בוא איתנו לשעה-שעתיים .כן ,אז הנה.
אז זה נראה לי פשוט מגוחך ,זה לא נראה לי מזעזע .היום זה נראה לי מזעזע

ההוראה באותו יום
הייתה לא לתת
למכוניות שיש בהן
רק גברים לעבור...
היו צריכים או ילד או
אישה ...אז זה נראה
לי מגוחך ,היום זה
נראה לי מזעזע ...סתם
מוסיף לך עוד הוכחה
שכל תפקידו של צה”ל
זה למרר לפלסטינים
את החיים...
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30
מותר להעביר ,אסור
להעביר .בעצם על ידי
מי זה נקבע? זה נקבע
על ידי סמב”ציות...

אין אנשים שסתם רוצים לעבור?
יחידה :צנחנים ּ מקום :חברון ּ שנה2001 :

זה היה מחסום ראשון שעשיתי בחיים שלי .אז בהתחלה אומרים לך :רק אישור של המינהל
האזרחי עובר .טוב ,אתה בא ,בן אדם ראשון“ :יש לך אישור של המינהל האזרחי?” “לא”“ .מה יש לך?”
“תעודת סטודנט” .אתה אומר“ :רגע ,כעיקרון אסור לו ,אבל יאללה ,בוא נשאל” .אתה עולה בקשר,
עולה מול החמ”ל של הפלוגה .מי יושבת בחמ”ל של הפלוגה? *** הפ”פ (פקידה פלוגתית) .אתה
שואל את הפ”פ“ :תגידי ,תעודת סטודנט מותר להעביר או אסור להעביר?” וואללה ,היא לא יודעת.
אז היא מתקשרת לחמ”ל חטיבה ,הם בטוח יודעים .מי יושבת בחמ”ל חטיבה? *** הסמב”צית.
*** הסמב”צית יודעת? וואללה ,לא יודעת .כדאי שתשאל את הקצין .אז היא שואלת את *** ,קצין
המבצעים .קצין המבצעים לא יודע ,אבל בגלל שהוא קצין הוא לא יכול להראות שהוא לא יודע ,אז
הוא אומר“ :כן ,תעודת סטודנט מותר להעביר” .טוב ,בסדר ,תעודת סטודנט מותר להעביר .אתה
מעביר תעודת סטודנט .בא אחד אחר“ :יש לך אישור של המינהל האזרחי?”“ .לא ,אבל יש לי תעודת
מורה” .רגע ,אם תעודת סטודנט מותר להעביר ,אז מה ,תעודת מורה כדאי להעביר? לא יודע ,כדאי
שנשאל .שוב פעם ,ל*** *** .לא יודעת *** .מתקשרת ל*** .בדיוק *** ,קצין המבצעים ,היה באיזה
ישיבה ,אז *** אומרת“ :טוב ,אם תעודת סטודנט אפשר להעביר ,אז תעביר גם את התעודת מורה”.
אתה כמובן לא יודע את זה ,רק בדיעבד ,כשאתה עושה תורנות חמ”ל אתה יודע את זה .אז אתה
מקבל ,זהו .מותר להעביר ,אסור להעביר .בעצם על ידי מי זה נקבע? זה נקבע על ידי סמב”ציות
(החיילות שמאיישות את החמ”ל) ...מי מותר להעביר ,מי אסור להעביר .וזה כשאתה עוד צעיר
ואתה שם עליהם בכלל .ולאט לאט אתה תופס שבעצם אין בן אדם שיבוא לך למחסום ויגיד“ :שמע,
אני סתם רוצה לעבור .אני סתם רוצה לעבור כי ,לא יודע ,כי אני רוצה לעבור ,אני רוצה להגיע
לשמה” .הוא או חולה ,הוא או סטודנט ,הוא או מורה ,הוא או צלב אדום ,הוא או אונר”א .מוציאים
לך ניירות ,קשקושים ,עד שאתה קולט ,נופל לך האסימון .לי נפל האסימון אחרי חודש שבעצם ,זה
לא טיפה מוזר? אין אנשים רגילים בשטחים? אין אנשים שסתם רוצים לעבור? לא ,כולם או חולים,
או זה ,או פה ,או שם
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היום לא מעבירים חצץ
יחידה :גולני ּ מקום :שכם ּ שנה2002 :

מה היו הנהלים במחסומים?
כעיקרון זה משתנה מאוד .יש לך את הנהלים הרגילים של המחסום שהיה איזשהו תצפית מרחוק,
ואת האנשים שבודקים את הכלי עצמו ,ושכל דבר צריך לבדוק ,גם את האנשים וגם את הזה .זה
מחסום שגם כבר היה הרבה זמן אז תושבי המקום מתורגלים ,יודעים לעמוד בשורה ,יודעים לקחת
את המרווחים ,לא זה .רוב המחסום שם היה קשור לסחורות ,לא לאזרחים שעוברים ,חוץ מאזרחים
שעוברים לבית חולים .והסחורות ,אתה מקבל דיווח בבוקר מהחמ”ל (חדר פיקוד) המרכזי של
הגזרה איזה סחורות כן יכולים לעבור באותו יום ואיזה סחורות לא יכולות .אז זה דברים ...בן אדם

הדברים האלו
היו מאוד-מאוד
שרירותיים .מקריאים
לך בבוקר איזה
דברים מותר לעבור,
איזה דברים אסור
לעבור ,ואתה פועל
לפי ההנחיות האלו

יכול להגיע ,לעשות נסיעה שלמה ,עוקף כל מיני מחסומים וזה ,להגיע אליך ואז אומרים“ :אה,
אבנים וחצץ? היום זה כל דבר חוץ מ...לא יודע ,חוץ מאבנים וחצץ” .או מחר זה ...יש פתאום ,ברזל כן
מרשים .כל מיני דברים כאלה שאתה לא מבין מה העניין .אבל סחורות מסוימות כן יכולים לעבור
בימים מסוימים ,ויש דברים שלא יכולים לעבור .והדברים האלה כעיקרון היה להם איזשהו סדר ,של
יום ראשון ככה ,יום שני ככה ,יום שלישי ככה ,אבל הדברים האלה הם היו מאוד-מאוד שרירותיים.
כלומר ,אתה מקבל את זה ,מדי יום אתה מקבל את ההנחיות בבוקר ,מקריאים לך איזה דברים מותר
לעבור ,איזה דברים אסור לעבור ,ואתה פועל על פי ההנחיות האלה
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יש מוצרים שאסור להכניס לגדה
יחידה :משטרה צבאית ּ מקום :קלקיליה ּ שנה2008-2006 :

איך נקרא המחסום בקלקיליה?
יש הרבה :מעבר אייל ,מעבר אליהו שזה מחסום הפירות ,חסם צופים – שזה סיפור מצחיק .בעיקרון
זה מחסום חקלאי של פלסטינים בלבד אבל תושבי צופים שגרים ממש קרוב לשם ,חושבים שיש
להם פריבילגיות אז הם מתלוננים אצל הקצין שאחראי על התושבים באזור ,זה באזור השיפוט של
החטיבה .אז בעקבות התלונות החליטו שתושבי צופים יכולים לעבור שם.
זה השפיע על הפעילות של המחסום או על היכולת של הפלסטינים לעבור שם?
אני חושב ששער חקלאי זה שער חקלאי ,בולם  7זה שער חקלאי ,יהודים לא עוברים שם ,למה

אם הבחור של
מינהלת המעברים
הגדיר את הפריטים
כ”דו שימושיים” או
“מסוכנים” – הוא פשוט
לא עובר...
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שבצופים יעברו? למרות שזה לא היה רק תושבי צופים ,אלא אנשים שיש להם אישור ,לא זוכר בדיוק
מה .בכל מקרה ,זה מחסום שהוא די מצחיק לדעתי .מצד אחד ,לא הייתה בהתחלה בדיקה של בן
אדם שבא מהכיוון הישראלי של הגדר לכיוון הפלסטיני ,ואז מינהלת המעברים שזה בעצם גוף שקם
בשביל לפקח על מעבר של כל מיני סחורות .מכס למשל מטפלים בעניין של סחורות מסוימות כמו
טקסטיל ורהיטים ויש גם את פיצו”ח ,פיקוח צומח וחי .מינהלת המעברים טיפלו יותר בקטע של
חומרים מסוכנים .המבצע נעשה בצורה כזאת ששוטר צבאי שהוא הסמכות במחסום מסייע להם
כי אין להם תעודה .כל הזמן מספר האנשים שעובד במחסום השתנה .מבחינת סחורות שנכנסות
לשטחים ,היה חשש שיתחילו לייצר קסאמים ביהודה ושומרון ואני זוכר שעמדתי במחסום בכניסה
לטול כרם .הגיע ערבי ישראלי עם שתיים וחצי קורות ברזל וקיבל זימון לבית משפט כי בעיקרון אם
אתה מכניס חומרים דו שימושיים אז פעם הכנסת ברזל אבל אפשר לעשות עם זה ...
יש איסור על הכנסה של דברים כאלה לגדה?
אם אני לא טועה ,אסור לעשות עסקים בשטחים .לקנות ירקות ובשר ,לערבים ישראלים יש הגבלה
כמו למשל שלושה קילוגרמים בשר או שלושה כדים של שמן זית ,בתקופה של המסיק זה אפילו
חמישה ,זה הכול מוגבל .ערבי ישראלי לא ייכנס חזרה עם עשרים כדים של שמן זית.
ובמצב הפוך של להכניס דברים לגדה?
דברים כמו אלטע זעכאן אסור להכניס לגדה אלא אם הוא מאושר על ידי המינהלת .לפי מה שאני
זוכר ,הביקורת הייתה רק אם אתה בא מהצד הפלסטיני לישראלי .לרוב ,אם אתה בא מהישראלי
לפלסטיני ,אז אין יותר מדי ביקורת ,זה גם משתנה לפי החשיבות.
אתה אומר שאם מישהו מכניס ברזל ותופסים אותו זה קנס ומשפט ,גם אם זה מישראל לגדה?
בעיקרון אני הסמכות ,אם הבן אדם לא משתף פעולה ,בוא נגיד שכל מה שאני רוצה זה לתעד .אם
לבן אדם יש סחורה מסוימת ואין לו תיעוד ,אני לא יכול לדעת לאן זה הולך .אני לא יכול להגיד שיש
תעודת משלוח לאן הוא נוסע עם הסחורה .אני מקבל תעודת משלוח ורואה רק שמה שרשום שם
זה מה שיש לו .אתה לומד לזהות תעודת משלוח אם היא תקפה או מזויפת .בדרך כלל ,אם זה היה
מהצד הישראלי ,או שיש סחורה שמעבירים או שלא ,או שיש מצב שבן אדם על קורה או שתיים של
ברזל קיבל זימון והוא לא יכול להעביר .לא צריך תעודת משלוח או קבלה ,אם הבחור של מנהלת
המעברים הגדיר את הפריטים כדו שימושיים או מסוכנים – הוא פשוט לא עובר.
יש רשימה של מוצרים שאסור להעביר לתוך הגדה?
כן.
מה זה פריטים דו שימושיים או מסוכנים?
דו שימושיים זה כמו ברזל – מעבירים במשקל וגם באישור חטיבה בלבד ,כל מיני משאיות ,נגיד
מהצד הפלסטיני לישראלי – אתה מאשר .אם נגיד מגיעה משאית מלאה בברזל ,אין לי אישור
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מהחטיבה – אתה מסובב אותו .בן אדם שבא מהצד הישראלי ,אז אותם אנשים מהמינהלת עברו
קורס .גם ראיתי פעם רשימה של חומרים כאלה ,חומרים שאתה רואה ואתה מקבל חום כי אתה
לא יודע איך לקרוא אותם .אני לא יכול לפרט לך אותם אבל אני סומך עליהם כי זה אנשים ששירתו
כשוטרים צבאיים ועכשיו הם עובדים במינהלת .הם יודעים איזה חומרים כן ואיזה לא .אם זה
חומר דו שימושי ,אז כל פסולת ברזל כזו או אחרת גם בכמות קטנה ,לא תעבור ובמיוחד מהצד
הישראלי.
דשנים ודברים כאלה?
גם לא עובר .מן הסתם יש לך דשן ,אצטון – חומר נפץ.
ואלה דברים שאתה אומר שאפילו בכמות קטנה זה לא עובר.
יש מקרים מסוימים שדואגים שייאכף .הבחור של המנהלת יעשה את שיקול הדעת שלו ואני אגבה
אותו.
יש מקום לשיקול דעת ...יש סיטואציה שיכולים לקבל אישור להעביר לשטחים חומרים דו
שימושיים? למשל ,בן אדם בונה בית והוא צריך קורות מתכת ,מה הוא עושה?
מבחינת בנייה ,הם הסתדרו מצוין והם לא צריכים להביא דברים מישראל.
מאיפה הם מביאים?
לא יודע ,הם בונים שם אבל .טיפלתי הרבה במשאיות שמעבירות במשקל עפר ,בטון וכולי .כל
עוד יש להם תעודת משלוח שמפרט את מה שיש במשאית – לרוב זה חברות בנייה של ערבים
ישראלים.
בכל מחסום הייתה רשימה של מה מותר ומה לא או שרק במסופים?
בכל מחסום זה משתנה .אם אתה עומד ליד בית איבא ויש שם ליד מחצבה של אזבסט ,אני מניח
שהמשאית תוכל לעבור שם ,לא מהצד הישראלי אבל אם זה מהצד הישראלי זה כן יצטרך לעבור
בכל הדרגים .יש הגבלה גם על יהודים ולא רק על ערבים ישראלים.
אגב ,יש הבחנה בהעברת חומרים אם הנהג הוא ערבי ישראלי או יהודי?
יש בכל מחסום את הנהלים שלו .במעבר אליהו יש מסלול תו תושב שהוא רק לתושבי השומרון ,אז
במסלול האדום זה רק ערבים ישראלים וישראלים .במסלול שליד זה רק פלסטינים .פלסטיני יכול
גם להעביר סחורה אבל מג”ב (משמר הגבול) נותן לנו לשתף פעולה כשאנחנו בודקים את הסחורה
שלו ואת הסחורה הוא יכול להעביר רק כשיש לו אישור שמתיר את זה ,אם זה לעסק שלו – זה
בסדר .זה הכול לפי ההיתר.
מי מפיק להם את האישור?
מת”ק (מינהלת תיאום וקישור) .
מה זה מבצע שלושת המעגלים?
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מינהלת המעברים בדרך כלל עושה בדיקה אבל מבחינתנו מה שהיה רלוונטי ששוטרים צבאיים
מאבטחים אותם ,לפעמים אתה נתקל במישהו שהיה לוחם ואתה מאבטח אותו .שמים דגש
יותר על הכניסה מהצד הישראלי לפלסטיני .יש מחסומים שאף אחד לא עומד שם ,אז הבחור של
המינהלת יעשה את הבדיקה לבד אבל תהיה לו תעודה ,יש לו סמכות .או שיש איתו מישהו שיש לו
סמכות .בוא נגיד שלשוטר צבאי יש יותר סמכות במחסום מלשוטר כחול .פרט למשימות הרגילות
של השוטרים ,יש בכל מיני מקומות שוטר צבאי פה או שם כדי לתת ביקורת על כניסה של דברים
מהצד הישראלי .כמו שאמרתי קודם ,בגלל החשש להכנסת קסאמים.
תכל’ס ,המשמעות של שלושת המעגלים הייתה שבודקים מהצד של ישראל מישהו מהמינהלה.
יש מחסומים שיש לך בן אדם אחד של המינהלת וזה מצב בעייתי כי יש לך שני כיוונים במחסום.
יש מקומות שיש יותר .גם במקרה הזה זה לא משנה ,צריך שיהיה איתו מישהו שיש לו סמכות
במחסום .ככה הם בדרך כלל ירדו בצד של הסחורות שמגיעות לצד הפלסטיני .שוב ,כשמדברים
על סחורות זה בדרך כלל סחורות שמגיעות ברכב ישראלי .אם זה בא מהצד הפלסטיני ברכב
ישראלי אז תתבצע ביקורת בדרך כלל והבן אדם של המינהלת יהיה בצד של המחסום שמגיעים
רכבים פלסטינאים .בדרך כלל לא אכפת ממה שבא מהצד הישראלי ,אלא מהצד הפלסטיני .זאת
סחורה שאפשר לבדוק אותה .אם אתה מאמת זהות של סחורה של פלסטינים ,אצל ישראלים אתה
בא ומעיף מבט ואצל הפלסטינאים אתה בודק כל ארגז אבל בדרך כלל הכמויות הן עשרים אחוז
ממשאית גדולה ,פולקסווגנים כאלה.
בעצם מבצע שלושת המעגלים ,למעשה זה אומר ששמים דגש גם על בדיקה של משאיות שבאות
מהצד של ישראל.
כן.
היה יותר ממבצע שלושת מעגלים אחד?
כן ,נדמה לי שהיו שניים

33

לא תעביר אמבולנסים במחסום
יחידה :נח”ל ּ מקום :בית לחם ּ שנה2005 :

היה עוד נוהל שאמר שבמחסום הזה אמבולנסים פלסטינים לא עוברים ,אלא הם מגיעים לצד
אחד של המחסום ,מגיע אמבולנס מהצד השני והם מעבירים את החולה.
גב אל גב?
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לא .האמבולנס הפלסטיני נעמד מאחורי הבטונדות ,והחולה הולך איזה עשרים מטר לאמבולנס
השני ,או שמובילים אותו במיטה .עכשיו ,אני לא יודע אם ראית פעם אישה בת תשעים חוצה
מחסום עם אינפוזיה ביד ותרופות ,אבל זה לא מראה מלבב ,בטח ובטח שלא נחמד לאותה אישה
פלסטינית .הקטע העוד יותר פסיכי הוא שההוראות שלנו היו לבדוק את שני האמבולנסים .הגיע
לך אמבולנס ,שהוא בהגדרה רכב הומניטרי ,אתה נותן לזקנה לעבור כי יש להם את האישורים

אני לא יודע אם
ראית פעם אישה בת
תשעים חוצה מחסום
עם אינפוזיה ביד
ותרופות...

המתאימים מן הסתם ,והיא זקנה – זקן ,ילד ,לא משנה – והיא עוברת והכל טוב ויפה ,ואז אתה
בודק את שני האמבולנסים .עכשיו ,את כל הזמן הזה החולה גם כן ממתין .עכשיו ,זה לא ,אף פעם
לא היה ברמה של לסכן חיים של פצוע ,וכשזה היה מקרים שראינו שהם מאוד קשים אז פשוט לא
באמת בדקנו למרות שהיינו צריכים ,אבל בן אדם סובל בינתיים .זאת אומרת ,אין מה לעשות ,הוא
עומד שם וסובל .והמבט המאשים בעיניים של זקנה בת תשעים שכנראה שלא עשתה שום דבר רע,
זה דבר שהוא נשאר איתך
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להכניס משאית לרמאללה? צריך אישור!
יחידה :נח”ל (מילואים) ּ מקום :נפת רמאללה ּ שנה2005 :

לפני שנה עשיתי מילואים פעם אחת ,בקלנדיה .שבועיים זה היה בסוף ,חצי תקופה.
מה היה שם?
מה היה שם? היה רע.
למה היה רע?
דבר ראשון ,אני שמחתי לראות שכל שיטת המחסומים השתפרה ,לפחות מבחינת זה שיש נהלים.
שם זה היה מחסום הרבה יותר מאורגן ממה שזכרתי מהסדיר שלי .חיילים שמיועדים להיות...
חיילי משטרה צבאית שיש להם הכשרה להיות במחסומים ,ונהלים ועניינים .אני באתי ,זה היה
פעם ראשונה שקראו לי למילואים אחרי שלוש שנים .אבל זה עדיין היה מאוד מתסכל ,כי אמנם יש
נהלים ,אבל כבר אני אזרח ואני חושב על הנהלים האלה ולא אוהב אותם ,ומנסה לעשות משהו .יש
נוהל שאסור למשאיות להיכנס ,בלי אישור סחורה להיכנס לרמאללה .מגיע בן אדם עם משאית בלי
סחורה ,רוצה להיכנס.
אבל אין לו אישור סחורה.
אין אישור סחורה ,אין לו סחורה גם ,יש לו משאית ריקה .אני אומר“ :מה אתה רוצה?”“ ,אני רוצה
ללכת הביתה ,לאישה ולילדים שלי”“ .אתה לא יכול”“ .מה אני לא יכול?” .אני עושה“ :אתה לא יכול

פעם בא מישהו עם
משאית ריקה“ .מה
אתה רוצה?”“ ,להיכנס
הביתה ,לאישה
ולילדים“ ”.אתה לא
יכול .אתה רוצה? לך
תשים את המשאית
איפשהו ,תיכנס
במונית”

הפרדה

192
שוברים שתיקה

להיכנס עם המשאית .אתה רוצה ,לך תשים את המשאית איפשהו ,תיכנס עם מונית” .הוא בא,
אומר“ :תשמעו ,זאת משאית שלי ,עולה מיליון וחצי שקל ,אני לא משאיר אותה בשום מקום שהוא
לא לידי” .לא ,אין מצב ,לא מכניסים אותו .כל מיני דברים כאלה ,דברים שהם מתסכלים .היה לי
מחשבה כשבאתי למילואים ,שאולי ,וואלה ,אני אוכל לעשות משהו .יש את העניין הזה ,אסור שמי
שיהיה בשטח זה רק האנשים שרוצים להיות שמה .השמאלנים לא יילכו למילואים אז מי יישאר
שמה? זה יהיה האנשים שעושים את כל הדברים הרעים .אמרתי :לא ,צריך ללכת למילואים .אין
באמת מה לעשות שמה מבפנים

35
הם צריכים היתר
לתעסוקה ,ירוק ...אם
אתה רוצה להגיע
לארץ ,יש היתר כחול
כזה .אם היית נוסע
דרך הבקעה ,היית
צריך היתר כתר ...אם
אתה עובד ,אז יש לך
גם יותר שעות .אתה
יכול לנוע יותר :בין
חמש לשתים עשרה,
או בין חמש לעשר.

אז כמה היתרים בן אדם צריך?
יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :בקעת הירדן ּ שנה2006 :

היית אחראי על הנפקה של אישורים?
כן ,הנפקה של אישורים ,כרטיסים מגנטיים ודברים כאלו.
איזה אישורים הנפקתם שם?
לארץ ,לתנועה בתוך השטחים.
יש היתר מיוחד לפלסטינים שבאים משכם לעבוד בבקעה ,ביריחו למשל?
היה בזמנו ,עכשיו לדעתי זה פתוח .אל תתפוס אותי במילה כי אני לא שם שבעה חודשים .בתקופה
האחרונה שהייתי ,בבית-אל כבר ,אז לדעתי פתחו את התנועה משכם לבקעה אבל פעם היו
רשימות שהמועצה הייתה מגישה לנו.
איזו מועצה?
מועצת בקעת הירדן .לפלסטינים שעובדים בהתיישבות ,אתה מתכוון.
ולפלסטינים שלא עובדים?
אז הם צריכים היתר כתר ,היתר אדום .כמו כולם.
מה זאת אומרת?
היתר אדום.
אבל אם אתה עובר מג’נין ליריחו?
אתה לא צריך .פעם רק בשכם היה צריך .אם היית נוסע דרך הבקעה ,היית צריך היתר כתר .עכשיו
כבר לא צריך ,לדעתי .אם אני לא טועה .לדעתי כבר לא צריך .אבל היו מנפיקים את זה בשכם ,לא
אצלנו .תושבי יריחו יכלו לנוע חופשי ,כביכול .ההגבלה הייתה רק על תושבי שכם.
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ולא על ג’נין?
ג’נין ,אולי ...לא שאני זוכר.
כי גם ככה צריך לרדת מההר להגיע ליריחו ,בכל מקרה.
כן ,אבל מטובאס למשל ,היית יכול להיכנס ליריחו חופשי ,לא היית צריך היתר .נראה לי רק מגזרת
שכם ,לדעתי.
טובאס זה שכם.
טובאס זה נחשב לגזרת ג’נין .מבחינת חלוקת המת”קים (מינהלי התיאום והקישור) זה נחשב מת”ק
ג’נין ובגלל זה לדעתי ,רק לתושבי שכם ,כי אז היה גל של מחבלים מגזרת שכם .והחשיבה אז...
לדעתי זה היה אז רק מתושבי שכם .זה מה שאני זוכר .היו גם פלסטינים שעבדו בהתיישבות,
בחקלאות .אז היו מגישים רשימות והיו מקבלים...
היתרים.
לא ,לא היה צריך .היה את הרשימות באיזה קלסר והיו מביאים את הרשימה והיינו יודעים .עכשיו
גם הם צריכים היתר לתעסוקה ,ירוק .יש היתרים מיוחדים לתעסוקה.
אז כמה היתרים בן אדם צריך?
יש כמה דברים .אם אתה רוצה להגיע לארץ יש היתר כחול כזה .לתנועה אז משכם ...לדעתי ,מה
שנשאר עכשיו בהיתרי הכתר ,ההיתרים האדומים ,זה רק למוניות ותחבורה ציבורית .אל תתפוס
אותי במילה ,אני לא בטוח .אני כבר לא מעודכן .ויש היתר תעסוקה שאם אתה עובד ,אז יש לך גם
יותר שעות .אתה יכול לנוע יותר :מחמש עד שתים עשרה ,או מחמש עד עשר.
היתר הוא לפי שעות?
כן .עם שעות.
היתר כתר ,הוא היתר שניתן רק למוניות? אנשים פרטיים כבר לא מקבלים אותו?
אנשים פרטיים כבר לא צריכים אותו ,לדעתי .כבר בוטל הצורך בו לדעתי.
בתקופה שלך הוא בוטל?
הוא התחיל להתבטל ,הצורך .אני לא יודע אם ...לדעתי עדיין מנפיקים אותו ,אבל אני לא בטוח
שצריך .אל תתפוס אותי על המילה .אני לא בטוח.
מה הנפקת?
את כל האישורים האלה
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שני כפרים ,שני מת”קים נפרדים
יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :נפת שכם ּ שנה2008-2005 :

יש כלה שגרה בכפר מרדא באזור שכם וחתן שגר בדיר איסתיא .הם רוצים לצאת ברכב מהכפר
שלה לכפר שכן בשביל להגיע לסלון כלות .מפקד המחסום בבוקר העביר אותם וכשהם חזרו מפקד
אחר לא הסכים לתת להם לחזור ,שאל אותם‘ ,איך יצאתם?’ היא הייתה צריכה לחזור לכפר שלה
במרדא ואחרי שהיא חזרה והתארגנה היא צריכה לצאת עם בני המשפחה שלה לחווארה שם
החתונה בערב .התחבורה אמורה להתבצע על ידי משפחת החתן .מדובר פה על שני כפרים שהם
מת”קים נפרדים :אחד קלקיליה ואחד שכם .בסוף הכול עבר ואפילו הסכימו לפנים משורת הדין
להכניס עוד שמונה רכבים לטובת החתונה .אני זוכר שחצי יום טיפלתי בזה ,חצי היום האחרון שלי.
זה תיאום בין המת”קים?
לא ,רק מת”ק אחד טיפל ,זה בין חטמ”רים (חטיבה מרכזית) .יש פה שתי גזרות שונות של שני
מת”קים ,זה אזור מאוד מסובך .מרדא זה קלקיליה שזה בעצם שומרון ודיר איסתיא זה קלקיליה
ואפרים וחווארה זה שומרון ושכם .אתה יודע למה הגבולות לא תואמים? כי הגבולות של המנהל
האזרחי ,מה שהיה פעם הממשל הצבאי ,מבוסס על הפקודה הירדנית .כשהצבא כבש את השטחים
ב ,1967-הוא לא איחד את המפה ,הוא עשה מפה משל עצמו

37
הסטודנטים הצעירים,
לא נתנו להם להיכנס.
הם גרים בכפרים ליד
שכם .זה כמו שאתה
תושב נס-ציונה תרצה
לנסוע לרחובות ולא
יתנו לך

קוראים לזה “בידול”
יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :נפת שכם ּ שנה2006 :

ב ,2006-קיבלנו תלונה מקבוצה של סטודנטים מאוניברסיטת אל נג’אח בשכם שלא נתנו להם
להיכנס דרך מחסום בית איבא ,שזה מחסום שהיה פתוח לדעתי עד כמה חודשים לפני זה ופשוט
נסגר .אני לא זוכר למה .לדעתי זה קשור בהתנחלויות שם שהמחסום מוביל בין היתר אליהן.
המחסום נסגר כמעט לכל מקרה אפשרי .הצבא ,החטיבה ,קוראים לזה “בידול” .בידול זה אומר שלא
מכניסים תושבים בגילאים מסוימים .גברים מעל גיל מסוים ,נגיד סביב גיל שלושים וחמש ארבעים.
וגם נשים בגיל צעיר יותר .הסטודנטים הצעירים ,לא נתנו להם להיכנס .הם גרים בכפרים ליד שכם.
זה כמו שאתה תושב נס-ציונה תרצה לנסוע לרחובות ולא יתנו לך .אני זוכר את זה במיוחד כי זו
התלונה הראשונה שקיבלתי .התקשר סטודנט נחמד דובר אנגלית ,שמחתי שיכולתי לתקשר איתו
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בצורה טובה וזה מאוד מאכזב לתת לאדם תשובה ,יש בידול ,תעשה מועד ב’.
נתנו לך את הסיבה לבידול?
נתתי גם לו .הסברתי לו מה זה בידול ושהוא לא יכול בגיל שלו להיכנס .אני לא זוכר את הגיל
המדויק ,אבל שאם הוא היה בגיל אחר הוא היה יכול להיכנס .במקרה אחר ארבע נשים ,חלקן
חולות וחלקן מלוות ,עוכבו במחסום בית איבא .הן חולות וזקוקות לטיפול רפואי .זה חודשיים אחרי
הסיפור של הסטודנטים.
זה עדיין אותו בידול?
לא יודע להגיד ,אבל זה עדיין בידול.
אתה לא יודע את הגילאים?
פה אני לא יודע ,אז ידעתי בוודאות .הפעלנו לחצים אדירים גם אני וגם *** שהיא מתאמת במנהל
האזרחי .הפעלנו לחצים על מנת שלפחות הנשים החולות יעברו במחסום .המלוות היו צריכות
לעשות סיבוב ארוך של נסיעה למחסום עין בידאן ואז הן כנראה נפגשו.
מי נותן את הפקודה של הבידול ומתי היא יורדת ואפשר שוב לעבור?
יש בידולים שנמשכים חודשים .זכור לי במיוחד בידול שנמשך מכל השומרון ליריחו ,כל החלק
המזרחי שם .פלסטיני מרמאללה שרוצה לגשת ליריחו ,יש לו רק דרך אחת ,דרך ג’נין .תושב ירושלים
שרוצה לנסוע לים המלח? סע דרך עפולה.
דרך איזה מחסומים אתה יכול לעבור?
לא זוכר את השמות ,אני חושב דרך בקעות ,תיאסיר.
ידעתם בדיוק מאיזה מחסום אפשר לעבור?
כן ,וגם הפלסטינים ידעו.
מה הייתה הסיבה?
התרעות לפיגועים .הוסבר לי שזה במטרה למנוע פיגועים.
כמה חודשים זה נמשך?
לא זוכר .יש בידולים מסוימים בימים מסוימים ובשעות מסוימות ולפעמים זה נמשך שבועות.
מי מוריד את הבידולים?
יש מרמת אלוף אם זה ליותר מכמה ימים ,ויש עד לרמת המח”ט.
יש בידול שאין לו זמן מוגבל ,אם אתה רוצה לוודא מתי נגמר הבידול?
אני חושב שיש הגבלה מסוימת .יש קפ”ק (קבוצת פקודות) צבאי שאין טעם להיכנס אליו ,אבל יש
בידול ,קובעים לאיקס זמן ומאריכים את זה לעוד איקס זמן.
ואתה יודע כשהוא נגמר?
כן ,ואני אומר לפלסטינים .הפלסטינים יודעים כי אלה שמועות שרצות מפה לאוזן וגם מודיעים דרך
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ראשי הכפרים .דרך המשטרה הפלסטינית.
אתה פחות מתעסק בלהודיע?
אני לא מודיע בכלל ,אין לי קשר עם ראשי הכפרים .אבל אם פלסטיני מתקשר אלי ושואל אם הוא
יכול להעביר סחורה דרך שער אפרים שזה מחסום גב אל גב באזור טול כרם ,למרות שהיום יום
הזיכרון לחללי צה”ל ,אז אני אומר לו כן ,עד שתים עשרה בצהריים .אנחנו גם סוג של ( 144מודיעין
טלפוני) שאלה עוד כמה שיחות ביום שלא מתועדות.
זה סיפור להתנייד בין מחסומים...
הסיפור האמיתי הוא שהמחסום המחורבן הזה מגן רק על ההתנחלויות.
בית איבא?
כן .סיפור מעניין נוסף הוא סיפור של נהג מונית שהוביל חולה לבית חולים בשכם והוא רוצה לחזור
לבית שלו בבית פוריק ולכן הוא צריך לעבור את המחסום שם .המחסום נסגר בשמונה .ישראל
עוברת לשעון קיץ באפריל ,הפלסטינים עוברים לשעון קיץ שבועיים אחרי .הוא והחולה מחכים
במחסום אבל המחסום סגור .החיילים היו שם ולא פתחו להם והם עברו רק בבוקר .הם נשארו
לישון בשכם.
אף אחד לא עשה כלום?
לא .הנה ,פלסטיני ,חולה סרטן בן שישים .הוא הוזמן והיו לו היתרים לטיפולים בבית חולים אסותא
בתל אביב .במחסום ריחן חיכה לו מתנדב שיסיע אותו לבית החולים לתור שהיה לו בעשר בבוקר.
החיילים לא מאפשרים לו לעבור .זה היה בשבע בבוקר והוא היה צריך שלוש שעות נסיעה והוא לא
רוצה לפספס את התור .הסתבר שלאיש הזה היה היתר במחסום גלבוע ולא בריחן ולכן הובהר לו
שהוא מתבקש לסור למחסום גלבוע שזו שעה נסיעה לפלסטינים ומשם הוא יוכל לצאת לישראל.
אני יכול להגיד רק מילה אחת :למה? חולה סרטן בן שישים ,מה זה משנה אם הוא הגיע בטעות
למחסום אחר ,שלא בטוח דרך אגב שהוא יותר משתלם לו מבחינה תחבורתית .אם מראש הוא היה
נוסע בהיתר שהיה לו אולי הוא היה מגיע יותר מהר ,בלי קשר לזה שלא נתנו לו לעבור .אבל מה
יש לכם? פתאום זה לעבוד לפי הנוהל .מיותר לציין שהוא פספס את התור ולדעתי הוא בכלל חזר.
תינוקת בת עשרים ימים שחולה בצהבת .זה קרה .לא נתנו לאמבולנס עם התינוקת לעבור במחסום
א-זעים ,מחסום ירושלים .נתנו לה לעבור רק אחרי ארבעים וחמש דקות .תינוקת בת עשרים יום לא
עושה פיגועים ,למיטב ידיעתי .עוד מקרה .בג’נין במחסום ריחן ,זה מחסום שהיום הוא יותר ממוסד
אּודרּוּב .הם למשל לא נתנו להעביר ציוד
אבל אז היו שם ארבעה מג”בניקים שישבו שם ו-יאללה ְ
הומאניטרי לברטעה וריחן .התקשר אלי נהג משאית שמוביל ירקות או פירות ואומר לי“ :אני מגיע
מג’נין ,רוצה להיכנס לכפר כי אין לאנשים שם מה לאכול” .רק בסוף היום ,אחרי שהוא דיבר איתנו
בתשע בבוקר ,רק ברבע לחמש העבירו אותו.
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משאית או טנדר?
הוא ישב שם שמונה שעות והתייבש ואחרי זה העבירו אותו .היו שם כמה משאיות.
בדקו אותו?
בדקו אותו ,אבל זו לא פונקציה .פשוט לא העבירו אותו ,כי זו הנחיה של ההוא וההוא וזה נתקע
איפה שהוא .היו תלונות מאוד בסיסיות על זה שלא פותחים שערים חקלאיים .לא ראיתי כוונת זדון
שחיילים איחרו שעה ,שעתיים ,שלוש .זה אומר שפלסטיני מחכה שלוש שעות להיכנס או לצאת
מהאדמה שלו ולחזור הביתה וזה קרה לא מעט פעמים .זה קורה בגלל רשלנות של חיילים או של
החמ”ל או תעסוקה מבצעית סבירה שמונעת מהחיילים לפתוח .הרי מי פותח שערים חקלאיים?
חיילים

38

מציאות בלתי אפשרית
יחידה :נח”ל ּ מקום :אזור שקד ּ שנה2005 :

אני הייתי בשקד ,שזה פשוט סיורים על הגדר .שקד זה ליד ריחן .מהבחינה הזאת זה שוחק אחו-
שרמוטה ,אתה נגמר ,אתה עושה שמונה-שמונה ,נסיעות הלוך-חזור על הגדר עם האמר (ג’יפ)
ממוגן .מהבחינה הזאת זה היה אפילו יותר קשה מחברון בקטע הזה ,מבחינת שחיקה .אתה פשוט
עושה משהו לא מעניין בכלל .כמו סטטית בעצם.
היו שם אירועים?
כשאני הייתי לא ,אבל היה קבוע את הקטע הזה ,יש שם את המעברים של שערים חקלאיים .זה היה
קשה .זה גם היה תקופה שהייתי מפקד צעיר טמבל.
לא צעיר בכלל.
לא ,הייתי שנה וחצי בערך .הייתי צעיר טמבל ,עזוב .ממש .מפקד כזה שמנסה להראות לחיילים
איך להתמודד עם ערבים .ועשיתי שם דברים ,עוד פעם ,לא של גולנצ’יק מופרע ,אבל כן צעקות
ודחיפות .יש לך לפעמים שער שיש בו חמישים אנשים ,מלא ערבים.
מה התפקיד שלך?
התפקיד שלך זה לתת להם לעבור ,לבדוק רק ת”זים (תעודות זהות) ,אם מותר להם לעבור ,משהו
כזה .כי מי שהלך בבוקר צריך לחזור בערב ,אז יש מעקב על זה ,משהו כזה .פשוט אחד-אחד אתה
אומר להם ,לקרוא ,ת”זים .הכל שם שכונה ...אתה עומד באיזה בטונדה מסריחה ,עומד ככה כמו
איזה דביל“ :הלאה ,לבוא ,עצור ,תרים חולצה ,תסתובב ,תביא ,פה ,שם”.

זה מחסום ענק עם
מלא אנשים ואתה
שלושה חיילים ...איך
תשתלט? זה מועד
לפורענות
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בדיקה קפדנית?
לפעמים ,תלוי בבן אדם.
בודק אחד-אחד חמישים איש?
כן.
מחסום לכל דבר?
כן ,אבל זה הבעיה ,שזה מחסום מאולתר .המחסומים המאולתרים האלה מוציאים ממך את הכי...
אני לפעמים הרגשתי שם חוסר שליטה .בתור מפקד צעיר אתה מפחד ואז יוצא לך כל החרא ,אתה
מבין? כי ברגע שאתה מפקד צעיר שאתה מאבד שליטה ,אתה לא רוצה שהחיילים ירגישו חוסר
שליטה ,אתה לא רוצה אתה להרגיש חוסר שליטה ,אז אתה משתמש באמצעים שאתה לא רוצה
להשתמש בהם בדרך כלל ,אתה מבין? אחרי זה אתה חושב על זה.
מה קרה שם?
לא קרה דברים פסיכיים ,זה רק ההרגשה ,ההרגשה של הצעקות .היה שם פשוט הרגשה של צעקות
וכל הזמן :סתום את הפה וכאלה ,ותבוא לפה .לא היה מכות ,לא היה אלימות.
בשטחים החקלאיים ,אתם מוציאים אותם ומחזירים אותם?
כן ,יש שעות מסוימות שאתה יודע מתי יש פתיחת שער.
זה גדר התרעתית ,לא?
בצד השני לא ,זה רק צד אחד.
רק צד אחד התרעתי? הצד שלהם?
כן.
ואתם עובדים איפה?
גם וגם .אנחנו מכניסים אותם לישראל ומחזירים אותם חזרה.
הם נוגעים בגדר בשביל לקרוא לכם?
לא ,הם יודעים מתי השעות של הפתיחה.
לא היו איחורים?
לא ,בעיקרון לא ,אלא אם כן יש איזה אירוע.
היו מקרים שלא מכניסים?
לא שאני זוכר את זה .דווקא מאוד הקפידו על זה .הביזיון הוא שלפעמים זה מחסום ענק עם מלא
אנשים ואתה שלושה חיילים ככה ,איך תשתלט? תמיד יש שם בעיות ,תמיד יש שם צעקות ,חוסר
תקשורת ,קצת חיילים ,מפקד צעיר ,הכל שם ביחד .בטונדה מסריחה שאחד מאחורי הבטונדה
מנסה עם הדלת של ההאמר שתשמור עליו .זה מועד לפורענות ,באמת .אין מצב שהדברים ילכו
שם כמו שצריך .אני כל הזמן חשבתי על זה ,איך לשים את ההאמר כדי שזה ייצא אולי שיהיה יותר,
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לא יודע.
כמה שעות אתה עומד שם?
תלוי באנשים .שעתיים.
שעתיים להעביר חמישים אנשים?
משהו כזה ,שלוש .זה משתנה מפעם לפעם ,לפי לו”ז ולפי כמות של אנשים.
מה קורה בגשם?
כל הזין.
מטריות?
חלפ”סים (חליפות סערה) ,מה מטריות?
אבל הם?
הם לא יודע .אני לא זוכר מה היה איתם.
יצא לכם לעכב מישהו כי לא היה לו אישור?
בטח ,ברור.
כמה זמן מעכבים?
עד שיש אישור.
ממי?
מהחמ”ל (חדר פיקוד) החטיבתי ,קשקושים .הם בודקים ת”ז.
לכל אחד אתה לוקח ת”ז ומקשקש אותו בקשר?
כן .זה זוועה .אני כמעט בטוח .כן ,לכל אחד אתה לוקח ת”ז .היה רשימות ואני זוכר שהיה כל אחד.
תשמע ,זה לא היה תמיד חמישים אנשים .היה לפעמים חמישה ,היה לפעמים עשרה .אני זוכר
פשוט את הפעם שאני הסתכלתי ככה ,עוד פעם ,מפקד צעיר ואמרתי :יא אללה בחיית ,מה אני
עושה עכשיו? איך אני עושה את זה? אתה רוצה לתקתק את זה.
אבל זה גם בעונות .יש עונות של מסיק ,יש עונות של גיזום.
כן .הייתי שם כולה חודשיים ,אין לי מושג .ה”לשיקולכם” הזה זה הדבר הבעייתי שם ,זה ה”שכונה”.
זה למה אני הרגשתי מאוד שהצבא הוא לא ...יש הנחיות .אני לא מאשים כי אני מבין שזה באמת
לא אפשרי ,זה מציאות לא אפשרית .היה לי איזה חבר ,הוא היה סמל במחסום ריחן ,בחור דתי.
היה שם במחסום בארבעה חודשים האחרונים של השירות שלו ,בחור דתי ,גם היה בחברון ,מוסרי
בצורה שלא ראיתי כזה דבר בחיים .הוא באמת נדפק שם ,הוא לא יכל יותר .אני זוכר שהוא אמר את
זה לאיזה אלוף שביקר שם ,לאיזה מפקד בכיר מאוד“ :אני לא יכול ,אתם נותנים לילד בן עשרים-
עשרים ואחת אחריות יותר מדי גדולה .אני לא מסוגל לעשות את זה ,אני לא יכול ,אני לא יכול
להחליט מי עובר ,מי לא עובר” .הוא היה מפקד מחסום .הוא אמר“ :אני לא מסוגל לעשות את זה,
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לא יכול ,תעזבו אותי ,אני מתחרפן מזה ,אני לא מצליח” .כי למה? לדעתי כי יש שם הרבה אפור ,זה
לא שחור ולבן .ועוד פעם ,אין ברירה אבל זה המצב ,יש אפור .ולתת לילד בן עשרים ואחד להתמודד
עם האפור הזה ,זה לא יוצר דברים טובים לעולם .כי אם אתה הומני אז זה דופק אותך .אם אתה
לא הומני ,אז זה דופק אותם .מישהו נדפק ,אתה מבין? לא משנה מה קורה ,מישהו נדפק .אחד
מהצדדים נדפק ,לא משנה מה יהיה .בגלל האפור הזה ,בגלל ה”לשיקולכם”

39
פותחים שערים...
עושים רשימות מי
עובר ומי לא עובר,
מי עובר ולא חזר ,כל
מיני דברים כאלה...

אין מה לעשות :מי שמאחר ,לא עובר
יחידה :כפיר ּ מקום :נפת טול כרם ּ שנה2009-2008 :

סיור זה להיות כוח פעיל בשטח שאפשר לקרוא לו במידת הצורך ,פשוט להסתובב ואם קורה
משהו במחסום ,מייד מזניקים אותך כי אתה הכי קרוב .לפעמים זה לפתוח שערים.
מה זה אומר?
שזה מקומות שיש בהם גדרות של ערבים שצריכים לעבוד באדמות שלהם ,אז פותחים את השערים
בבוקר מתי שצריך .לכל אחד יש לו שעה שהוא קבע ,עושים רשימות מי עובר ומי לא עובר ,מי עובר
ולא חזר ,כל מיני דברים כאלה.
גישה לאדמות חקלאיות שלהם מהצד השני של גדר ההפרדה?
כן ,משהו כזה.
זה נעשה כמו שצריך?
זה נעשה כמו שצריך ,עם זה לא היה בעיה .למרות שלפעמים ,מלחץ המשימות ,אז יש אנשים
שמאחרים טיפה ואז אין מה לעשות ,הם לא עוברים כי הם איחרו .זה כבר לא בעיה שלנו .לפעמים
אנחנו טיפה מותחים את הגבולות של הזמן ומחכים לאנשים כמה דקות .אבל אם הם לא באים ,אין
מה לעשות
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חסמנו לו את הגישה לפרנסה
יחידה :נח”ל ּ מקום :נפת ג’נין ּ שנה2005 :

זה ידוע שאתה נחשף בשטחים להמון פרדוקסים ,דילמות ,כל מיני שטחים ש ....נגיד היינו באיזה
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פילבוקס (מגדל מבוצר מבטון) במבוא דותן שהיה אסור לעלות לגבעה מעל ,כי היא קצת שלטה על
הפילבוקס .אבל הגבעה הזאת היתה המטע של מישהו ,והיה אסור לו .וכל פעם הוא עלה ,ואמרנו לו
“לך” ,והוא אמר לנו ,וניסינו לעזור ,והוא אמר לנו :אבל זה השטחים שלי .אמרנו נשיג לו אישור ,ואז
הסמ”פ (סגן מפקד פלוגה) שלנו ממש ניסה להשיג לו אישור ,ופשוט נתקל ,אתה יודע ,בבירוקרטיה
ובאטימות .פשוט בן אדם שכאילו ,פשוט כי הקמנו שם פילבוקס אז חסמנו לו את הגישה לפרנסה
שלו .זה נשמע טריוויאלי ,זה נשמע זה ,אבל אתה יודע כאילו וואללה ,אם היו אומרים להורים שלו
שהם פתאום לא יכולים להתפרנס יותר ...זה מחריב בית ,אין מה להגיד ,זה פשוט מחריב
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החקלאים התפרצו לשטח בדמעות
יחידה :תותחנים ּ מקום :נפת קלקיליה ּ שנה2002 :

הפעילות הייתה שגרתית ,הפעילות של לצאת עם סיור של רכב לכפרים הערביים ליד .היו שם
המון עבודות עפר .וזה היה באמת מקום קורע לב ,כל הגדר ההפרדה .היינו בדיוק בשלב שחפרו את
הגדר ,שבאים תושבים שאתה עוקר להם את מטע התאנים או הזיתים ולי באופן אישי היה קשה
לראות את זה.
אתה חקלאי?
לא ,אבל אתה יודע ...בא איזה מישהו ואומר לך“ :טוב ,הבית שלך – זה שלי .השטח שלך – זה שלי.
כל מה שהשקעת בו ארבעים שנה” .אתה יודע ,אנשים מבוגרים ,חקלאים .זה אנשים שהעץ הזה זה
האוכל שלו .ואתה אומר לו“ :תשכח מזה ,לך מפה ,עכשיו זה לא שלך”.
פיקחת על העבודות?
לא ,אבל אבטחתי .לא היו שם תקריות אלימות .שוב ,מרוב הקירבה לישראל .ואם כן – אז הייתה
שם פעילות ענפה של יחידות אחריות יותר קרביות מאיתנו שנכנסו ממש לתוך העיר.
אתה זוכר את המפגש עם האנשים האלה שבעצם עקרו להם את העצים? הם הגיעו לשם?
כן ,אתה נפגש איתם .יוצא לך ...זה קשה ,כי בא לך בן אדם בדמעות.
אתה זוכר מקרה ספציפי?
ספציפית אני זוכר מקרה אחד .זה עושה לי צמרמורת רק לחשוב על זה .שבא בן אדם שעקרו לו את
מטע הזיתים והוא בא בדמעות ,סליחה את מטע התאנים ,והוא אומר לי “עשר שנים שתלתי את
המטע הזה ,חיכיתי עשר שנים שהוא ייתן פרי ,נהניתי ממנו שנה אחת ועוקרים לי אותו” .הבן אדם
עבד שלושים שנה ,הוא אמר לי “עבדתי שלושים שנה לקנות את השטח ,עוד עשר שנים שתלתי,

אתה ,כאזרח
המדינה עם תעודת
זהות כחולה וכל
הפריבילגיות ,אתה
מנסה להוציא מביטוח
לאומי ואומרים לך “לך
תחפש” ...כאילו ,אז מי
הוא?
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ואני רק מחכה שהעצים יתנו פרי” עברה רק שנה אחת שהוא נהנה מהפרי הזה ובא הדחפור של
צה”ל ואומר לך“ :תשכח מזה” ,במקרה הטוב אתה נתקל בדחפור שמוכן לשתול את העץ שלו
במקום אחר.
לא היה נוהל כזה של שתילה מחודשת?
לא ,ממש לא .המפעילים של הדחפורים היו ערבים ומי שעוד איכשהו הייתה לו קירבה ...שעוד
איכשהו צבט לו את הלב ,אז הוא לקח את הכף ,חפר ושתל את העץ בשטח שהוא בצד האחר שלהם
של הגדר .זה היה נדיר שבעל מקצוע כזה ...זה עולה הון תועפות ובעל הבית שלו אומר לו “מה אתה
משחק ,תפסיק לשחק” .אז זה קורה באותו יום וזהו ,אחר כך הם כבר חופרים.
כשאתה שם ,העבודות האלה מתחילות או שהן כבר קורות?
הן מתחילות .ממש פעם ראשונה שעולים לשטח.
עם המודדים?
כן ,בעיקר התפקיד שלנו היה בעיקר לאבטח את המודדים .כי התפקיד של המודדים זה בן אדם
עם מכשיר קשר שהולך קילומטרים.
המודדים לא רואים? אפילו לפני שבא הדחפור שפה עובר העץ? אתה יודע ,זה בשטח.
כן ,אבל בעל השטח לא קולט את הבן אדם שמטייל לו בשטח ,הוא רואה את הדחפור רק .וגם אם
הוא רואה – אז יופי...
לא דיברו איתם לפני זה?
לא חושב .אני לא יודע .אני מניח ...סך הכל אין להם דואר ופלאפונים ...בא לך רשות אחרת שבאה
ולוקחת לך את ה ...זה כמו שאני אביא לך ואקח לך את הפלאפון ...למי תדאג? “תלך מכאן ...אתה
רוצה תתבע אותי ”.אתה ,כאזרח המדינה עם תעודת זהות כחולה וכל הפריבילגיות ,אתה מנסה
להוציא מביטוח לאומי ואומרים לך “לך תחפש” ...כאילו ,אז מי הוא? אתה יודע שזה מה שקורה.
אתה יודע שגם אם הוא יתבע וכל זה – כינים הוא יקבל.
האנשים שם לא התנגדו או עמדו מול הדחפורים? עצים ,אתה יודע .סך הכל אי אפשר להחזיר את
זה .הרי אין פיצוי לדבר הזה.
הבטיחו להם שייתנו להם כסף או לא יודע מה...שטחים אחרים .סך הכל ,יש חוק במדינה שאם
המדינה לוקחת לך יותר מארבעים אחוז ,אתה זכאי לפיצויים מלאים .עד ארבעים אחוז לוקחים
לך ואתה שותק .על האחוז הארבעים ואחד אתה כבר מקבל פיצוי מלא .שזה חוק בכלל במדינה,
שזה לא מעניין אותם אם זה נוגע להם או מה בשטח הזה .אני בספק אם הם יקבלו את זה .אין מה
לעשות .מה זה אין מה לעשות? באסה לך לראות את זה ,כי גם הבטיחו לו – תחושה פנימית שלך
אומרת שהוא לא יקבל.
כמה זמן נמשכה העקירה והעבודה שם?
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כשאני עזבתי עדיין...
אז זה לקח זמן.
בניית גדר זה המון .כי אתה מדבר על הרים ...חופרים את השטח ,מודדים.
אז החבר’ה לא התנגדו בכלל?
בשלב הראשון כשבא דחפור לעקור את העצים ,התפרצו חקלאים לשטח בדמעות ,מנסים לעצור
את הדחפור או עומדים בצד ובוכים.
אין התנגדות פיזית ,הפגנות ,אפילו שלט?
כן ,ראית אותם עומדים בצד עם שלט ,אבל אתה מדבר על חקלאים ולא על פעילים פוליטיים .בן
אדם אחד ,שבאמת רע ומר גורלו .זה לא תגיד שאתה פוגע באוכלוסייה שלמה .כי בן אדם יחיד
חולש על ארבעים דונם אז עד שאתה לא מגיע לארבעים דונם הבאים אתה לא פוגש עוד בן אדם
כל פעם אתה פוגע פר בן אדם .זה לא כמו שאתה מגיע לאוניברסיטה ואז יש לך מלא אנשים אתה
לא פוגע במגזר אחד שמכיל הרבה אנשים ,אתה כל פעם פוגע בבן אדם אחד .אז גם הכוח שלו הוא
כלום  -הוא לעמוד בצד ולבכות .אין התאגדות ואין להם הסתדרות של החקלאים .זה היה קורע לב
לכשעצמו ,זה לא הוגן .אתה יודע שעם הטמטום של המדינה הזאת – לקחו לו את השטחים ומחר
יגידו שמבטלים את הגדר .שזה קרה לא מעט פעמים .שמחליטים שהגדר עוברת פה – בתוך השטח
של הבן אדם ,בתוך החצר ,על הבית הפרטי שלו ,אבל מחר החליטו ,אחרי שכבר בנו כבישים והרסו,
שהגדר לא טובה“ :בוא נוציא אותה מפה .תוציא ,לא טוב”.
היו הזזות גדר בגזרה שלך?
שינוי תוואי.
לא ,בגזרה שלך – שאתה היית שם.
שינו תוואי .התחילו לחפור ,ופתאום החליטו שלא טוב.
מה היה כל הקטע עם המודדים?
מודד מקבל הוראה .המודד זה החלק הזול ,איפה שעות העבודה של המחפרון?
אבל המודד בודק לפני.
בסדר .זה עובד בדיליי אצלנו במדינה .קודם עושים ורק אחר כך בודקים למה זה לא טוב.
לאן הזיזו את הגדר?
לפעמים עשרות מטרים ,ולפעמים בכלל החליטו לבטל אותה או להקיף ...כי מה זה גדר? זה להקיף
יישובים .פעם אחת היישוב נכלל בקו הירוק ,ופעם אחת לא .אם מחליטים להקיף את היישוב או לא
מחליטים להקיף את היישוב .ומה המרחק שלו מהיישוב ,התעסקות בקקי ,במילים אחרות
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הוא הסתכל לי בעיניים ואמר“ :אני חי
בתוך בית סוהר”

יחידה :משמר הגבול ּ מקום :גשר אלנבי ּ שנה2002 :
וזה אוכל אותך.
משפטים וסיטואציות
מהסוג הזה ...אתה
עומד מול בן אדם
שגר שעה וחצי מהים,
ואף פעם לא היה שם

במקום שנקרא גבול ,ניסיתי בשביל להמשיך ולהיות אנושית איכשהו לחצות את הגבולות .וכשאני
מדברת על לחצות את הגבולות זה ,לא יודעת ,קצת לדבר עם מוסא למשל .מוסא היה ...עבדנו שם
בגשר עם אנשים שהגיעו מיריחו ,תושבים פלסטינים שהגיעו מיריחו כל יום לגשר לעבודה .אז זה
עבודה ...עבודת ניקיון וכאלה.
בתוך המחסום?
בתוך המסוף .בוא נקרא לזה מסוף ,זה לא מחסום .לא הייתי במחסום ,או.קיי? בוא נקרא לזה מסוף
כי זה ,עוד פעם ,רשות שדות התעופה מממנת את כל העסק הזה.
זה חשוב לדעת.
לא ,באמת ,זה לא היה מחסום צה”לי .המסמכים שם הם צה”ליים .צה”ל ,זאת אומרת ,היה נוכח
בעקיפין ,לא היית רואה שם חיילים ,אבל זה היה מקום שהוא יותר אזרחי ,אזרחי-משטרתי ,לא צבאי,
או.קיי? מוסא הוא היה אחד הצעירים שבחבר’ה שבאו לעבוד שם :ילד בן עשרים ושתיים ,בעל לאישה
ואב לשני ילדים .עשרים ושתיים-עשרים ושלוש ,כן ,אתה יודע ,מתחתנים מוקדם כי אין מה לעשות חוץ
מ ...כשאתה במצור אין לך מה לעשות חוץ מלהיות עם האישה שלך בחדר ,ולהמשיך לעשות פרו-ורבו
ומעשים טובים .באחת השיחות שלי איתו – מה זה אחת השיחות? כמה שרציתי לשבת ולדבר איתו
נניח ,לא יכולתי לעשות את זה .אין מצב שיכולתי לעשות את זה .אז הכי הרבה ,הוא היה עובר ,אני הייתי
באה ,וזה להגיד בוקר טוב וסלאם עליכום וכאלה וזהו ,לא יותר מזה .אז באחד המעברים שהלכתי שם
ונתקלתי בו ,אז סתם שאלתי מה שלומך ,מה העניינים ,ואיכשהו הגענו ,ומשפטים שהוא אמר ,עד עכשיו
אני לוקחת אותם .זאת אומרת אתה עומד מול בן אדם שגר שעה וחצי מהים ואף פעם לא היה שם.
שעה וחצי מהים התיכון?
שעה וחצי מהים התיכון ,רבע שעה מים המלח .אני מאמינה שבים המלח הם היו לפני האינתיפאדה,
אבל זה דברים שהם ,לא יודעת ,הוא אמר לי ,הוא השתמש במושג בית סוהר .הוא אמר שכמה שהם
שקטים שם ביריחו גם מבחינת הצבא וגם מבחינת המחנות פליטים שליד יריחו וגם מבחינת האנשים
עצמם – זאת אומרת ,מדובר על אוכלוסייה שהיא דתית-חקלאית כזאת ,היא לא מעורה בהרבה בעיות
שהיו – ולמרות כל זה ,אתה עדיין קולט את הכעס הכבוש הזה בעיניים .הרגשתי שהוא מאשים אותי
ברגע שהוא אומר לי .הוא הסתכל עלי בעיניים והוא אמר לי“ :מה ,אני חי בתוך בית סוהר ,אני לא יכול
ללכת לים ,אני רוצה ללכת לתל אביב ,לקנות דברים לאשתי” .וזה אוכל אותך .משפטים וסיטואציות
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מהסוג הזה ,לאט-לאט אתה מתחיל לשנות את הדעות שלך .זאת אומרת ,אני נכנסתי ,אני התגייסתי
לצה”ל מאוד ,אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה ימנית ,אבל מאוד מגויסת ,ולעשות הכל למען...
והשירות הזה מערער ,זאת אומרת אני ,מה שאני חוויתי ,ערער אותי .ערער אותי פשוט.
מתי נפל לך האסימון?
זה לאט-לאט ,אני לא יודעת אם היה אסימון .מתי נפל האסימון?
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הנהג של המג”ד אמר“ :פוצצתי אותם”
יחידה :צנחנים ּ מקום :מחסום א-ראם ּ שנה2001 :

יש המון מקרים שאני לא יכול להיכנס לפרטים עמוקים ,מקרה נוסף שנחרט בזיכרוני ,זה הקש ששבר
את גב הגמל ,הייתה הפגנה בא-ראם ביום שישי של פלסטינים וישראלים ,הייתי עם הגל”ב (ג’יפ לסיור
בטחוני) .היינו בתוך בסיס בא-ראם ,בסיס קטן כזה ,חצי פלוגה הייתה בפנים .הייתה הקפצה .יום שישי
אחר הצהריים נסענו .הפגנה רגועה ,הולכים על הכביש ,מלא ילדים ומשפחות .הפגנה נגד הכיבוש .זה
היה לפני הגדר ,בשנת  .2001אני והמפקד עומדים וההפגנה מתחילה ללכת והמפקד שלי אומר להם:
“בבקשה ...לא לחצות את הקו הזה” ,בנחמדות ,זה היה על הכביש הראשי בתוך א-ראם .הם עברו את
הקו הזה .הם היו מאות אנשים .הם יצאו ממחסום קלנדיה פנימה .הוא נתן להם לעבור ואז הוא שלח
אותי ,ומאה-מאתיים מטרים מאחורה היו מג”בניקים ואני מגיע ואומר להם שההפגנה מגיעה .הם
מתלהבים ומוציאים את הארגזים של רימוני ההלם והגז ,יוצאים החוצה ומתחילים לזרוק .ואני בדרך
מהם למפקד שלי ,כולנו התמלאנו גז .ישר התחילו לזרוק רימוני הלם ,נפלה אישה זקנה על הרצפה,
התפוצץ לידה רימון הלם והיא התעלפה .המפקד שלי שלח את החובש ,הפלסטינים אמרו לא לגעת
בה ,אני הולך למפקד שלי ושואל אותו למה הם זרקו גז ,הרי לא קרה כלום ,אנשים הולכים על הכביש,
הכול היה בשליטה .יש אותנו וגל”בים בכוננות .וכמה ישראלים צעקו עלינו“ :נאצים ...נאצים ,”...ממש
התבאסתי ואמרתי למפקד שלי שאני לא מוכן להשתתף .המג”בניקים התחילו ,הם אלה שזרקו את
הכול .ישר זה התפתח לאבנים ותוך כמה דקות ,גל”בים אחרים הגיעו .אתה זוכר שירו  – ?0.25בלבנון
היו יורים למנורות ובאינתיפאדה השנייה ירו את זה על ילדים זורקי אבנים?
מה זה ?0.25
 M16שיורה כדורים קטנים-קטנים.
?0.22
 .0.22המג”ד אמר לי לירות ולא הסכמתי .הוא נתן את זה לאחד שאוהב לירות .הגל”בים שהגיעו,

הפגנה רגועה ,הולכים
על הכביש ,מלא
ילדים ומשפחות...
המג”בניקים התחילו...
הביאו תיגבור ,פצעו
שם שלושים ושלושה
אנשים תוך כמה דקות
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רואים שזורקים אבנים ואין להם מושג מה קרה לפני כן .הם ישר שוברים כדורי גומי ושמים אחד (ירי
של כדור גומי בודד הוא קטלני) .אני אומר להם “אני פה מהתחלה ,הם לא עשו כלום ,זה המג”בניקים
התחילו” .אני אומר את זה לחברים שלי ,הם יודעים שאני לא מבלף להם .הם אומרים לי “מה זה
משנה? יפה נפש!” מתחילים לירות .הגיע המג”ד עם הנהג שלו ונכנסתי לגל”ב ואמרתי שאני לא
עושה שום דבר .המ”פ שלי מביא לי גז ואומר לי לזרוק .אני אומר שאני לא זורק .בסוף זרקתי,
פותח את החלון ומולי שלוש מצלמות .זרקתי עליהם ,בתנופה .אמרתי לנהג לעצור ויצאתי החוצה
ואמרתי “ .”sorryהנהג של המג”ד מגיע ואומר לי “פוצצתי אותם” .הוא מביא את הנשק שלו שהיה
מלא דם בקת ,הוא פשוט הרביץ עם הקת לאנשים .יום למחרת הייתה תמונה בעיתון .בידיעות.
החובש שאיתי קיבל אבן בראש והתעלף .המג”בניקים זרקו את הגז ,הם התחילו לזרוק אבנים ,אבן
אחת פגעה בחובש והרימו את הסף של האלימות ומייד כל הגל”בים הגיעו.
כמה גל”בים?
שלושה-ארבעה ,לא זוכר בדיוק.
איך עלתה רמת האלימות?
ירו ישר .מרגע זה שירו .0.22
זה חי.
נכון ,הביאו תגבור ,פצעו שם שלושים ושלושה אנשים תוך כמה דקות .אני ראיתי את ההתחלה וזה
לא היה קשור בכלל .מאותו יום ירד לי ,באתי למפקד שלי ואמרתי לו “קח את הנשק”.
אמרת שנכנסתם לבתים ולקחתם מסבחות (מחרוזות) .מה היה שונה הפעם?
אתה רואה אנשים נפצעים בלא עוול בכפם .הם הלכו ופשוט ירו עליהם .המ”פ שלי הסכים איתי,
הוא היה איתי וראה שהמג”בניקים התחילו .שאלתי אותו למה השימוש בכוח ,הוא אמר “מה
אתה רוצה? החבר שלך נפצע” .החובש נפצע אז מותר להראות להם שהם פגעו אז נראה להם:
”מה פגעתם באחד מאתנו ”...אז הכל מותר .זו הייתה ההרגשה .זה היה מזעזע .גם למחרת ,בכל
העיתונים בארץ היו תמונות .יש לי את התמונה של זה בספר מסלול.
מה חשבו על זה אחר כך בפלוגה?
מה אכפת להם? אני אמרתי לכולם מה שקרה ,אמרו לי “מה אכפת לך? מה זה משנה”? מה זה
משנה מי התחיל.
בשלב הזה הרגשת לבד?
כבר לא היה אכפת לי .לבד מהבחינה הזאת שלאף אחד לא היה אכפת ,חפ”שניקים (חיילים
פשוטים)
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מרקם חיים
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ניהול חיי האוכלוסיה הפלסטינית “ -מרקם חיים”
העדויות בפרק הנוכחי מתארות את השפעת כוחות הצבא ורשויות השלטון הישראלי על
חיי הפלסטינים בשטחים .דובריה הרשמיים של מדינת ישראל מדגישים כי ישראל אינה
מונעת מהפלסטינים את צורכי החיים הבסיסיים ,אינה מביאה למשבר הומניטרי ואף
מאפשרת “מרקם חיים” פלסטיני בשטחים .טענות מסוג זה ,כמו גם טענות בדבר שגשוג
כלכלי בגדה המערבית ,אמורות להוביל למסקנה שחיים תחת כיבוש זר יכולים להיות
נסבלים ,ויותר מכך  -אין מניעה שחיים תחת כיבוש יהיו חיים טובים.
על בסיס טענות אלו גורסים סנגורי המדיניות הישראלית שכיבוש השטחים הוא אמצעי
הגנה מוצדק :הוא פוגע באופן סביר  -באופן “מידתי”  -באוכלוסייה הכבושה .נציגי הרשויות
הישראליות טוענים ,למשל ,כי באמצעות הענקת היתרי מעבר ואישורי כניסה למקרים
“הומניטריים” ישראל מאפשרת לפלסטינים לקיים מרקם חיים תקין .אולם דווקא תלותם
של מיליוני תושבים במנגנון מסורבל וסבוך שאין להם חלק בו ושאינו מייצג את עניינם,
מדגימה את מידת השליטה של ישראל במרקם חייהם .עדויות החיילים מלמדות שעל מנת
לקיים חיים סדירים הפלסטינים תמיד יהיו תלויים בשלטון הישראלי .פלסטינית המבקשת
היתר מיוחד ,למשל ,תלויה באישור מעבר החייל במחסום או היתר מקצין המינהל האזרחי
(למשל עדויות מס’  .)20 ,10בדרכם אל הרופא ,אל מקום עבודתם ,אל בני משפחתם -
פלסטינים מוצאים עצמם שוב ושוב מפצירים בנציגיה של מדינת ישראל שיאמינו להם
כי צרכיהם הם צרכים “הומניטריים” (למשל עדות מס’  .)22בניגוד לטענותיהן של רשויות
השלטון הישראליות ,מהעדויות בפרק זה מתברר שכוח זר ,שאינו מבקש את טובת
הפלסטינים ,שולט בכל רבדי החיים הפלסטינים (למשל עדויות מס’ .)6 ,5
הגוף המופקד על ניהול התחום האזרחי בשטחים הוא המינהל האזרחי ,הכפוף לשר
הביטחון .במינהל האזרחי משרתים חיילים וקצינים בצבא הסדיר ובצבא קבע ,כמו גם
אזרחים עובדי משרד הביטחון .גוף זה אחראי על ניהול וחלוקת התשתיות והמשאבים
בשטחים ,קביעת מעמדן של קרקעות ,מתן אישורי בנייה ,אישור תכניות מתאר בשטח
 ,Cמתן היתרי עבודה ומעבר במחסומים ,הסדרת המסחר ,רישום אוכלוסין ועוד שירותים
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רבים (עדויות מס’  .)9 ,7אל המנהל האזרחי פונים הפלסטינים בבקשות הומניטריות שונות,
כמו גם על מנת להגיש תלונות ותביעות בגין פגיעות בנפש או רכוש הקשורות לפעולות
צה”ל בשטחים .בין יתר העדויות בפרק זה מופיעות גם עדויותיהם של חיילים וקצינים
ששירתו במינהל האזרחי .עדויות אלו מספקות הצצה נדירה אל העולם הבירוקרטי שמעבר
לקו הירוק.
מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה ,בספטמבר  ,2000הידקה ישראל את אחיזתה באוכלוסייה
הפלסטינית בשטחים הכבושים .בנוסף למבצעים ההתקפיים ,שזכו לתשומת-לב ציבורית
ניכרת ,ישראל הקימה מכשולים פיזיים ומנגנונים בירוקרטים סבוכים .על מנת ליצור חיץ
בין ריכוזי האוכולוסייה הפלסטינית לבין אזרחי ישראל שמעבר לקו הירוק הגבילה ישראל
עוד ועוד את תנועת הפלסטינים .כך ,למשל ,תושב שכם שמבקש להגיע ליריחו לצרכי
מסחר או לביקור משפחתי זקוק להיתר מהמינהל האזרחי .מכשול ההפרדה ,שבנייתו
החלה ב ,2002-יצר חלוקה חדשה וסבוכה יותר של הגדה המערבית .בהתאם לחלוקת
השטח החדשה נוספו למנגנון הבירוקרטי הסבוך ממילא אישורים ,היתרים והליכים נוספים.
“משטר ההיתרים” המונהג כיום בשטחים משפיע כמעט על כל פן בחיי היום-יום של
הפלסטינים.
מהעדויות בפרק זה עולה עוד ,כי גופי השלטון הפלסטינים אינם יכולים להבטיח חיים
סדירים לתושביהם .אין זו הרשות הפלסטינית כי אם השלטונות הישראלים שמכריעים
מדי יום מי יעבור במחסומים ובמעברי הגדר ,אלו סחורות יעברו מעיר לעיר ,אלו עסקים
ישארו סגורים ,מי רשאים לשלוח את ילדיהם לבתי הספר ,מי יהיו מנועים מלהגיע אל
האוניברסיטאות ומי יזכה בטיפול רפואי נאות (למשל עדות מס’  .)15ישראל מחרימה את
רכושם של פלסטינים רבים מדי יום .פעמים הדבר נעשה משיקולים הנוגעים לביטחון אזרחי
ישראל ,פעמים אחרות הדבר נעשה משיקולים הנוגעים לסיפוח שטחים .במספר בלתי-
מבוטל של מקרים שרירות לב עומדת מאחורי ההחלטה להחרים מאדם את קניינו .בתים,
שטחים חקלאיים ,כלי רכב ,מכשירי חשמל ,חיות משק  -כולם עלולים להילקח לפי החלטת
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מפקד גזרה או שיקול דעתו של חייל בשטח (עדויות מס’  .)25 ,21על פי עדויות החיילים,
לעתים גם בני אדם “מוחרמים” ,למשל כאשר כוחות צה”ל מתרגלים ביצוע מעצרים ולשם
כך פורצים לבית באישון לילה ועוצרים את אחד הדיירים .שיבוש שגרת החיים חוזר ונשנה,
לובש ופושט צורות :החיים הפלסטינים מותנים בגחמותיהם של החייל במחסום ,מפקד
הגזרה ואחראי הביטחון בהתנחלות.
כוחות הביטחון הישראלים נדרשים לשמות הצופן “מרקם חיים” ו”מידתיות” כדי לתאר
ולאפיין משימות מסוגים שונים :מחסומים ,הריסות בתים ותשתיות ,פלישות לבתי פלסטינים
ואף חיסולים .עדויות החיילים בפרק זה מתארות את “מרקם החיים” הפלסטיני :אלו הם
חיים שרירותיים ארעיים ,ומשוללי כבוד.
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1
המפקדים אומרים:
“תזרקו הכי חזק
שאתם יכולים
לאמצע” .זרקתי
לאמצע ,זה פגע שם
בכלוב של תרנגולות,
של עופות .ההלם פגע
על הכלוב והרג את
התרנגולות

גז והלם לתוך השּוק
יחידה :נח”ל ּ מקום :חברון ּ שנה2002 :

יצא לך להטיל עוצר?
המון .היה תקופה ,זה היה חצי שנה אחרי “חומת מגן” ,משהו כזה .חצי שנה ,שמונה חודשים.
מה זה אומר? מה עם האוכלוסייה?
זה עדיין היה נורא רגיש שם כל המצב .רצו להרחיק את התנועה של הערבים מהאזור שהיהודים
הולכים ,מלמטה ,מאברהם אבינו לתל רומידה ,אז עשו עוצר.
מה זה עשו עוצר?
אז קודם כל זה מתחיל בבוקר ,כשהמג”בניקים (שוטרי משמר הגבול) עוברים עם הסופה (ג’יפ)
שלהם ,נכנסים לאזור שיש בו עוצר וקוראים בכריזה שיש עוצר מככה וככה שעה ,עד ככה וככה
שעות .ויש להם את הדרוזי שלהם או משהו כזה שהוא יודע לדבר ...הם מבינים הכל ,הם יודעים.
הוא אומר להם איפה סגור ועד איפה מותר להם להגיע ,איזה שכונות סגורות ,איזה חנויות סגורות.
אתה יוצא עם הפטרול יותר מאוחר ,אתה רואה ,הם בדרך כלל מסמנים את זה עם משהו ,או שיש
תלתלית (גדר תיל) על הכביש שתוחמת את כל האזור ,שחותכת בעצם את הרחובות שיש בהם
עוצר .אתה מגיע ,אתה רואה ,אין אנשים ,אתה מסתובב ,אתה בודק שהחנויות סגורות ,הכל סגור.
יש עוצר ,והתפקיד של הפטרול בעצם לוודא שבאמת אף אחד לא מסתובב איפה שיש עוצר.
ואם רואים שיש מישהו ,אם זה המון – המון זה קבוצה – קבוצה שעוברת שם ,עוברת את הקו של
התלתלית ,אז זה אלפ”ה ,כי אלפ”ה זה אמצעי לפיזור הפגנות.
גז ,גומי? מה יורים?
גז והלם במיוחד .גומי זה היה במצבים שזה היה יותר רציני.
יצא לך הרבה לזרוק גז?
גז כן ,וגם הלם .העניין שבגז והלם ,כשאנחנו היינו ,פשוט היה חופשי ,חופשי לגמרי .היינו מגיעים
לקו ,עד התלתלית ,חוזרים חזרה ומעיפים אחורה ,בלי להסתכל .זה היה באזור גם של שוק שיש
המון אנשים אז זה היה בכלל...
זורקים רימון גז לתוך השוק?
זורקים פנימה ,זה לא משנה לאיפה ,גם אם הם לא עברו .זורקים פנימה פשוט.
לשוק?
לפנימה ,כן ,לאיפה שזה .אני גם זוכר שזרקתי (רימון) הלם פנימה .גם המפקדים אומרים” :תזרקו
הכי חזק שאתם יכולים לאמצע” .זרקתי לאמצע ,זה פגע שם בכלוב של תרנגולות ,של עופות .ההלם
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פגע על הכלוב והרג את התרנגולות שם ,לא יודע .היו שם מלא צעקות וצרחות ואז התחילו אבנים
וזהו ,זה מידרדר כזה .ואז הם עוברים את התלתלית וזה עוד פעם ,זה מתגלגל .ועוד פעם גז ועוד
פעם הלם ,וככה .ואם נגיד רואים בעוצר בן אדם או שניים ,דברים כאילו קטנים כאלה ,אז לא ממש
מתעסקים ,צועקים להם לעוף והם עפים חזרה

2

רחוב סגור לפלסטינים
יחידה :נח”ל ּ מקום :חברון ּ שנה2008 :

ציר השוהדה היה חסום בעיקרון לערבים חוץ מלאנשים מסוימים עם אישור .זה היה הסיפור כי
הם היו מגיעים למחסום גרוס כדי לבקש אישור והיה בלגן אבל כמעט והם לא עברו שם .אני חושב
שעם רכבים בכלל אסור היה להם ואני לא זוכר סיטואציות שהם עברו שם.
בגזרה שלכם היו צירים שנפתחו לפלסטינים?
אבו סנינה וקסבה זה היה תנועה חופשית לפלסטינים ורחוב השוהדה היה סגור או סגור חלקית.
קשה להבין מה החוקים שם.
מה ההוראות שקיבלתם שם?
אסור לפלסטינים לעבור שם ,חוץ מאלה עם אישור.
היו השתלטויות על חנויות נוסח בית המריבה? היית שם אגב בתקופת בית המריבה?
כן .כשהיינו עוד היה הבית האדום אבל הוא פונה אחרי כמה חודשים ,בערך סביב אוקטובר לדעתי.
היו עוד בתים שהשתלטו עליהם מתנחלים בתקופה שהיית שם?
אם אני לא טועה ,כשהיינו שם לא קרה משהו חדש .לפני כן ,כן נסגרו חנויות אבל מעבר לזה לא

3

לשפוך ארגזים באופן “מדגמי”
יחידה :משטרה צבאית ּ מקום :נפת קלקיליה ּ שנה2008-2006 :

בדיעבד ,אם אתה מסתכל על הפלוגה שלך ,דברים התנהלו באופן קורקטי? האם יש פער בין מה
שלימדו אתכם וציפו מכם לבין איך שמחסום נראה בסופו של דבר?
אנשים בפלוגה שלי עשו דברים בצורה מחמירה ,בעיקר בריחן .בקלקיליה זה היה פחות מחמיר
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מבחינת הנהלים שלנו
זה היה לגיטימי...
לפעמים היו אנשים
שלקחו את זה באופן
אישי ,שבגלל שהוא
עצבן אותך ,אתה
שופך לו את כל
הארגזים

מבחינת מה שעשו במחסום .בריחן החמירו אבל בו בזמן גם לא היו יותר מדי חריגות.
איך מחמירים? איך זה התבטא?
המת”ק (מינהלת תיאום וקישור) מסדר לפלסטינים מסויימים ,בתיאום ,להעביר סחורות .בחור
שהיה לו מיני משאית של מרצדס ,העביר סחורה חקלאית בארגזים ,כל מיני ירקות .בגדול ,מה
שהיינו צריכים זה להעביר מגנומטר (גלאי מתכות) ידני על הארגז ,מעליו ומתחתיו .שמים את הארגז
בצד וממשיכים לארגז הבא .יש גם אפשרות להגיד לו לשפוך את התכולה של הארגז .זה לא ארגז
גדול ,ארגז פלסטיק ישן .כמובן שאתה לא עוזר לאדם לרוקן את התכולה של הארגז .אתה אומר לו
לשפוך את זה ואחר כך הוא אוסף .מבחינת הנהלים שלנו זה היה לגיטימי .אמרו לנו לשפוך מדגמית
כמה ארגזים .אותו בחור ,אני זוכר ,שהייתה לו המון סחורה .בילינו שעה מעבר לסגירת המחסום כדי
להמשיך לבדוק אותו .לגביו היו מספר פעמים שאני זוכר שאמרו לי לשפוך את כל הארגזים.
למה דווקא לו?
הייתה מישהי שבאה אליו במתקן ה*** במעבר הרגלי והוא היה אומר לה שהוא ייתן לאבא שלה
ארבעים כבשים אם היא תתחתן איתו אבל ממנה שמעתי שהוא מעצבן אותה .אבל זה שטותי,
אתה לא מחמיר בגלל זה ,אלא מחמיר מבחינה מקצועית .לפעמים היו אנשים שלקחו את זה באופן
אישי ,שבגלל שהוא עצבן אותך ,אתה שופך לו את כל הארגזים .אבל אנחנו אמורים לעשות את זה
מדגמית .לא שופכים לכולם.
כמה ארגזים היו לו?
במשאיות הקטנות אין ארגז אלא אמבט .יש משאיות של המרצדס למשל ,יש את האיסוזו שהן
קטנות ויש עליהן ארגז אבל פה יש לך משאית גדולה יותר ,בינונית כזאת ויש לך אולי מאתיים
ארגזים.
ובמקרה הזה הוא שפך מאתיים ארגזים?
במקרה שלה? כן.
זו “ענישה” רווחת?
זה סוג של ענישה אבל זה היה קורה לעיתים רחוקות יותר .זה קרה כי הוא עצבן אותה

4

נכנסים לעורקים של האוכלוסיה
יחידה :תותחנים ּ מקום :חברון ּ שנה2003 :

היה פעם בכמה זמן שהמפק”ץ (מפקד צוות) שלנו לקח אותנו כצוות אורגני כזה ,עשינו מין איזה
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סיור בעיר או לא יודע איך לקרוא לזה ,מיפויים ,או משהו כזה קטן.
מה זה מיפויים?
מיפויים זה כשאתה מקבל כתובת מלמעלה ,לא יודע מה ,ועובר כאילו ,עובר בית-בית .נכנסים
לבית ,לוקחים תעודות זהות .אני זוכר שעושים אחרי זה חיפוש בחדרים ואז אחד החבר’ה הוותיקים
בא ,הופך את הארון ,אז אתה גם הופך את הארון כי אתה חושב שזה מה שעושים .אף אחד לא
מסביר לך בדיוק מה עושים .אז הופכים-הופכים-הופכים ואז הולכים ,עוברים עוד בית.
מה מחפשים בעצם? זה נשמע מאוד מסודר.
כשהייתי חייל לא הבנתי מה זה .אחר כך נהייתי קצין ואז הבנתי שהמיפויים זה בעצם ,אתה אוסף
מידע בשביל ...אחר כך מעבירים את זה למודיעין ולשב”כ .שזה מידע שהוא ,שאתה יודע מי האנשים
בבית ,כמה אנשים ,מי גר שם .מין פרטים מאוד-מאוד ספציפיים על הבית .ואז ,באיזשהו שלב
לשב”כ יש מידע על כל העיר ,שהם יודעים כל בית מי האנשים ,כמה חדרים בבית.
זה לא משתנה? עכשיו אני בבית שלך ,אבל אני לא גר פה.
המיפויים לא ,המיפויים זה שגרה .אתה יכול ,השבוע יכולים לעשות לך מיפוי בבית וגם עוד חודש
או חודשיים.
אז כל חודש הופכים לי את הבית?
יש מצב.
זה סוג של מפקד אוכלוסין.
כן.
אז איך קורה שאתה הופך את הבית?
קודם כל ,זה משרת ממש ,זה משרת המון את הצבא ,כי הצבא צריך לעשות מעצרים אז הצבא,
השגרה הזאת שנכנסים לבתים ויוצאים מהם בתוך העיר היא לא זרה ,היא לא חריגה .אז ברגע
שאתה עושה מעצר אז בסדר ,אז עשית מעצר ,אבל השטח רגיל לזה .פעם היית נכנס לאיזשהו בית
בעיר ,אז כל העיר היתה על הרגליים ,זה היה משהו .אבל עכשיו הצבא הוא כל כך נכנס לעורקים של
האוכלוסייה שזה הופך להיות שגרה וזה משרת את הצבא .אבל מה הוא עושה כדי לשמור על עצמו?
הוא אומר לאזרחים“ :אוקיי ,נכנסו לך לבית ,הפכו לך את זה וזה וזה? יפה ,אתה הולך עם זה למת”ק
(מינהלת תיאום וקישור) ,אתה עומד שמה בתור כמה שעות ומשלמים לך פיצויים” .יש איזשהו סוג
של ...שומרים עליהם ,זאת אומרת ,נותנים להם פיצויים על כל מה שהיה להם ,שהרסו להם בבית.
ראית שנותנים להם פעם?
אני יודע שזה התפקיד של המת”ק ,אני יודע שזה מה שהם עושים .הם המקשרים .הם כאלה מין
סוג של או”ם של צה”ל .יש להם ,באמת ,סופות (ג’יפים) לבנות והם עוזרים להם.
אתה זוכר את הפעם הראשונה שעשית מיפוי?

עשינו “מיפויים” ...אחד
החבר’ה הוותיקים
בא ,הופך את הארון,
אז אתה גם הופך את
הארון ...אז הופכים-
הופכים-הופכים ואז
הולכים ,עוברים עוד
בית
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כן.
מה חשבת על זה שהופכים למישהו את הארון בפראות כזאת?
היה לי בראש שהם מחבלים או שהם ,שאנחנו ...לא ...אתה מגיע אחרי מסלול וזה ,אחרי כאילו י”ב,
מכניסים אותך לטירונות ,מסלול ואז אתה נכנס וזאת המשימה הראשונה שלך ואתה נכנס לבית.
אתה חושב שזה מאוד ...שאתה לא יודע מה – שאתה מציל את המדינה כרגע ,שאולי הוא מחביא
איזה נשק .כל רגע ,אתה בתוך העיר אז אתה חושב שהם לא יודע מה ,מחבלים או משהו .אתה לא
באמת מבין שהם תמימים וכל מה שאכפת להם זה לגדל את הילדים ולהביא אוכל הביתה.
מתי אתה מבין את זה?
אני מבין את זה כשאני קצין ואני עושה את המשימות האלה יום-יום ואני מבין שהמפקדים ,מח”ט
(מפקד חטיבה) ומג”דים (מפקדי גדודים) ,מסבירים לי בדיוק מה הולך לקרות .ואני גם מבין את
כל המערכת .הרי בתפקיד שלי במודיעין שדה ,היית בתור קצין חייב להבין את כל המערכת של
המודיעין של החטיבה ,את הכל ,איך זה עובד .אתה מבין איך שואבים מידע .אתה מבין שזה ,שהוא
יכול לעשות אן-דן-דינו על הבתים האלה.
מה זאת אומרת?
נגיד אני רוצה ,יש לי איזשהו יעד מסוים ואני צריך לבחור בית להיכנס אליו למשל כדי לצפות מתוכו,
מקום שולט או משהו כזה ,אז אני יכול ,אז אני מסתכל במפה ויש לי כמה בתים ,אז אני בוחר ,אני
בוחר את הבית הזה .יכולתי לבחור את זה שלידו ,זה לא משנה .ואז אתה בודק אותו אצל השב”כ
כביכול ,אבל מה הם בודקים? בסך הכל שאין עליו איזשהו ,שהוא לא מחבל או שהוא לא קשור
לאיזשהו...

5
אתה נכנס לבית ,מעיר
אותם משינה ,מתחיל
לשאול אותם שאלות
מביכות...

לא הבנתי את תכלית ה”מיפויים” האלה...
יחידה :צנחנים ּ מקום :דרום הר חברון ּ שנה2003 :

מה ששם זכור לי מאוד שחרה לי זה המיפויי הבתים.
למה?
כי מעצרים עוד הייתי יכול להבין .אומרים לנו“ :אוקיי ,אנחנו יוצאים עכשיו למעצר של בן אדם שיש
לו דם על הידיים ,הוא עשה פיגוע ,שותף בתכנון של פיגוע” .עוד הייתי יכול להבין את זה ,אוקיי.
כשהיינו יוצאים למיפויים זה היה מטריד אותי ממש כי לא הייתי מצליח להבין את התכלית ,את
הסיבה למיפוי הזה .זה היה נראה לי משהו שקצת עובר על הגבול.
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אתה מ”מ (מפקד מחלקה) עכשיו?
כן ,אני מ”מ .למה עובר על הגבול? כי אני מבין שלמיפוי יש איזשהו צורך מבצעי ושהוא עוזר לנו
איפשהו בפעולת ,במודיעין ובאיך שאנחנו יכולים להתמודד אחר כך אולי עם המחבלים .אבל היה
לי קשה נורא לבוא עם עוד איזה שמונה חיילים או עשרה חיילים באמצע הלילה ,לבושים באפודים
קרמיים ,קסדות ,נשקים ,מחסניות בהכנס ,להיכנס לבית ,להעיר אותם משינה ,להתחיל לחפש להם
בבית ,להתחיל לשאול אותם שאלות מביכות.
איזה?
“מי אתה ,ומה אתה ,ומה היא עושה פה ,וכמה אנשים גרים פה?” לא יודע ,שאלות על פי
הסיטואציה.
לא היה איזה טופס?
היה איזה טופס ,אבל מעבר לטופס ,לא תמיד הדברים עובדים בדיוק על פי הטופס .לפעמים גם...
בקיצור ,מה שבאמת היה מפריע לי שם זה האקט הזה של להיכנס לאנשים באמצע הלילה בצורה
המאיימת הזאת ,ואני זוכר שנורא חרה לי איך שהילדים הקטנים לקחו את זה .נורא חרה לי .אתה רואה
ילד קטן ,בן שלוש ,ארבע ,חמש ,ילדה קטנה ,נכנסים להם באמצע הלילה לבית ,באים ,לוקחים ...היא
רואה את האבא שלה כולו רועד – אבא שלה הגבר ,הדמות הסמכותית ,כולו רועד – באים ,לוקחים אותו
הצידה ,מתחקרים אותו ,שואלים אותו שאלות .אם יש איזה חייל ,לפעמים יש אנשים שעושים את זה
גם בצורה יותר אגרסיבית ,אם זה בדיבור ואם זה אולי גם באיזה דחיפה פה ,דחיפה שם ,אם הם נתקלים
בחוסר שיתוף פעולה מסוים .וזה היה נורא קשה לי .היה קשה לי נורא עם המיפויים האלה .כי עכשיו
המיפוי הזה הוא לצורך מודיעיני כלשהו ,אני לא הולך לעצור עכשיו מבוקש שידוע שלפני שבוע הוא
ירה פה על רכב חולף והרג כמה ,הרג אזרחים חפים מפשע .אז פה היה לי ממש קשה עם זה .ושמע ,לא
הייתי ,לא היתה לי כזו רמת השפעה שהייתי יכול להגיד“ :אוקיי ,לא יוצאים למיפויים” .אין דבר כזה לא
יוצאים למיפויים .אז הייתי מנסה ,כשאני הייתי עושה את המיפויים הייתי מנסה לעשות אותם בצורה
הכי טובה שיש מבחינה הומניטרית .לא הייתי מטריד יותר מדי את המשפחות ,לא הייתי זורק אבנים
על הדלת באמצע הלילה ומעיר אותם בבהלה כי ככה ,זה מה שעושים ,חלק מנוהל דרדור אמצעים.
דרדור אמצעים זה במעצר ,לא?
כן ,אבל גם שם יש איזשהו נוהל ,כי אם אתה דופק בדלת ואף אחד לא עונה לך ,אז אתה גם זורק אבן.
ואנשים כבר מתבלבלים בין מעצר למיפוי ,אז הם זורקים אבן.
ישר?
כן .לפעמים גם שוברים חלון ,זורקים אבן לחלון.
זה מיפוי באזור כפרי?
אזור כפרי ,כפרי-עירוני .אזור יטא ,אזור דורא .כל האזור של דרום הר חברון .מיפויים באזור הזה.
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יש באמת טופס רשמי? ראית אותו?
כן.
מה כתוב שם?
אני לא זוכר בפרטי פרטים ,אבל מספרי תעודות זהות ,שמות.
של כל האנשים בבית?
כל האנשים בבית.
גם הילדים?
אין לילדים תעודות זהות ,אבל כמה ילדים יש.
איך תמפה את הבית הזה שאנחנו יושבים בו?
כל מי שגר ,כל מי שנמצא בבית אני רושם את התעודת זהות שלו ,אני רושם את השמות.
בעברית ,כמובן.
כן .אני רושם איך בנוי הבית.
אתה משרטט?
אני לא משרטט אבל אני רושם כמה חדרים יש לו.
וזה לפי הטופס?
לפי הטופס ,כן .כמה חדרים ,איך הוא בנוי ,אם יש איזה מחסן ,אם יש איזה מבנה ,אם יש איזה עליית
גג .ממש ממפה אותו.
אם היית מקבל טופס כזה ,היית יכול להבין איך בנוי הבית?
לא תמיד ,אבל אני לא בטוח שממש עשינו איזה עבודה רצינית .יכול להיות שכן ויכול להיות שלא.
את זה אני כבר לא יודע .לא יודע גם מי מקבל את זה ומה עושים עם זה .כפי שאני מכיר את הצבא,
יש לזה איזשהו שימוש אבל לא משמעותי ולא תמיד .אני לא חושב שתמיד יש לזה שימוש .אני
בטוח שהרבה מהמקרים הם סתם נעשו ולא באמת משתמשים במיפויים .גם מיפויים נעשים על
בתים שכבר נעשו עליהם מיפויים.
איך ידעת את זה?
יכול להיות שהם היו אומרים“ :היו פה כבר ,כבר עשיתם את זה שבוע שעבר ,כבר פה ,כבר שם”.
ואתה בכל זאת עושה את זה?
כן ,כחלק מהמיפוי .הדף הזה אולי זה איזה כסת”ח אבל זה להיות שם שוב פעם ,להראות נוכחות,
להיכנס להם לבתים .העניין ,בצבא אומרים שזה כאילו ,אני זוכר מה שאמרו לנו ,שצריך לעשות
פעילות ,צריך לצאת החוצה ולפעול כדי שהם לא יבואו אליך .אז אתה צריך לפעול בשטח שלהם.
מה עוד אתה צריך לבדוק?
מי בעל הבית ,מי גר בבית הזה באמת ,מי נמצא שם .סתם ,אם יש שם מישהו שהוא לא גר בבית אז
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זה שווה בדיקה למה הוא שם .זהו בגדול .אולי במה הם עוסקים גם.
מה עוד שאלתם שלא היה בטופס? אמרת שאלות מביכות.
שאלות מביכות הן תלוי סיטואציה .כי אם פתאום עכשיו ,זה ממש תלוי סיטואציה .בטוח נזרקו
שאלות מביכות ,אני זוכר שנזרקו שאלות מביכות .אני לא יכול להגיד לך בדיוק מה.
היו שאלות שחדרו ממש לפרטיות?
בטוח שהיו כאלה .אולי לא באופן קבוע ,אבל היו כאלה.
היו מבצעי מיפויים?
כן ,לפעמים יש מבצעי מיפויים.
כמה בתים מיפיתם כולכם?
במבצע אחד?
לא ,בכלל .כיסיתם את כל יטא? זה מקום ענק.
לא כיסינו את כל יטא אבל המטרה היא לכסות את כל יטא .אז הפלוגה שלנו באים ,ממפים כמות
מסוימת ,ואז פלוגה אחרת באים ,ממפים עוד בתים .המטרה היא למפות את כל יטא .בטוח שמיפו
כבר את כל יטא כמה פעמים.
הייתם יכולים להיכנס ממש לתוך יטא ,לתוך הכפר?
כן.
הסתובבתם שם חופשי?
רכבים ,שני רכבים ממוגנים

6

המשימה :לשבש ולהטריד את חיי התושבים
 יחידה :נח”ל ּ מקום :חברון ּ שנה2005 :

כשהסתובבנו שם בחברון היה חרא ,אבל אני לא יכול להגיד שהיה משהו מיוחד .זה היה רמדאן
באמת ,ורדפנו כל הזמן אחרי ילדים שזרקו נפצים.
ערבים?
ערבים ,כן ,רמדאן .העניין הוא שאני הייתי ברמדאן הקודם בכפרים ערביים בישראל ,בדיוק טיילתי,
וזה סיים-סיים .זה בכלל לא קשור לחברון ,זה בכלל לא קשור לזה שהם שונאים אותך ,הם זורקים
נפצים כולם על כולם .חיילים זה יותר נחמד לזרוק עליהם .אבל המ”מ שלנו לא חשב ככה ,הוא חשב
שהם כולם מחבלים בפוטנציה אז רדפנו אחריהם .שבועיים ולא תפסנו ילד אחד .זה היה ממש פתטי.

רודפים אחרי ילדים...
נכנסים לבתים ,עושים
חיפושים אקראית
לגמרי...בשטחים
מי שסובל זאת
האוכלוסיה

226
שוברים שתיקה

שבועיים רדפתם אחרי ילדים בחברון?
כן ,ולא תפסנו אפילו אחד.
אני עכשיו נוסע עם רכב בחברון ,תופס ילד...
עם רכב ,אבל היינו סיור רגלי.
איך שבועיים ,מה עשיתם?
נו ,מה? עובדתית לא תפסנו ילדים .היינו רודפים אחריהם .זה נורא מזכיר לי תמיד את הרומאים
שנכנסו למערות עם כל הציוד שלהם ונתקעו בפנים .כאילו אתה עם כל השכפ”ץ (לבוש מגן)
והקראמי וכל החארטה הזה ,והם מחזיקים את הנפץ והם בורחים .עובדתית לא תפסנו .אני לא זוכר
שתפסנו .אולי תפסנו פעם אחת .האמת ששמעתי פעם אחת שהמ”מ (מפקד מחלקה) תפס ילד
וכאילו לא היה לו מה לעשות איתו .תפס אותו ,צעק עליו ושחרר אותו .מה כבר אפשר לעשות? זה
היתה המשימה בעצם בפועל .בהגדרה ,אני זוכר עלינו שם לזה ,הגדירו לנו :המשימה היא לשבש
– ניסוח כזה – לשבש ולהטריד את חיי התושבים .זה הגדרת המשימה ,כי המחבלים הם תושבים,
ואנחנו רוצים להטריד את הפעילות של המחבלים ,והדרך המבצעית לעשות את זה היא להטריד
את חיי התושבים .אני בטוח בזה וזה רשום לדעתי עד היום אם לא שינו את הפקודה .להטריד את
חיי ...לא להטריד ,לשבש ,ונראה לי להפריע או איזשהו מונח כזה ,את חיי התושבים בהגדרה ,כי ככה
מפריעים לפעילות של מחבלים .זה העניין.
איך זה בפועל?
בפועל מה אתה עושה? מה עושים תכל’ס? מסתובבים בעיר כמו ...חבר’ה שהיו שם אומרים שאין
להם מה לעשות? זה פשוט ככה .מסתובבים בעיר ,נכנסים בדרך כלל לבתים נטושים ,נטושים אני
מניח שלא בטובתם אבל כשאנחנו באנו הם כבר היו נטושים ,לפעמים נכנסים לבתים לא נטושים,
עושים חיפושים אקראית לגמרי .כשלפעמים ,העניין הוא שנגיד שמשם ראינו ילד זורק נפצים ,אז
לשם הלכנו .אבל זה נורא מונפץ ,יכולנו גם סתם לבחור בית .זה לא שהיה איזה מידע מודיעיני על זה
שמסתתר שם מחבל .סתם מידע כזה מהראש .עושים חיפוש בבתים והתושבים רגילים לזה לגמרי.
הם לא מופתעים ,הם לא בלחץ .הם מתעצבנים ,הם מבואסים ,אין להם כוח לשטויות האלו ,אבל הם
רגילים לזה כי עושים להם את זה כבר די הרבה שנים .באים ,הופכים את הבית ,הופכים פה ,הופכים
שם והולכים החוצה .זה מה שעושים בעצם .לפעמים עושים כל מיני תצפיות כאלה .יש שם איזה
בית קברות אז יושבים בבית קברות ומתצפתים על כל מיני זוגות ,לא יודע ,כאילו מי שעובר שם .זה
מה שעשינו די הרבה זמן .ולפעמים גם עושים צ’קפוסטים (מחסומי פתע) כאלה למכוניות .עומדים
באיזשהו צומת ובודקים מכוניות בתוך השכונה ,זה העיסוק.
מה מחפשים במכוניות?
זה מצחיק ,אבל זה כאילו לא ברור .כאילו מחפשים אמל”ח (אמצעי לחימה) ,אני יודע ,אבל אף אחד
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לא באמת מאמין שנמצא שם.
גם המפקד לא מאמין?
נדמה לי שלא .תלוי במפקד .אם זה קצין מורעל אז כן.
לא הרגשת מטופש לעשות את זה?
אחושילינג ,זה מה שאני אומר .זה אחת הסיבות שלא רציתי להיות מ”כ (מפקד) .הרגשתי גם כמה
המ”כים אין להם כוח ,כמה הם ברגים קטנים במערכת כמעט כמו החפ”שים ,ואז כאילו אמרתי:
למה שאני אעשה את זה לעצמי?
אתם עושים את זה והאוכלוסייה סובלת.
נכון ,כל הזין .זה בדיוק העניין .זה מה שחרא בזה ,שכל עוד שהיינו בקו צפון אז מי שסבל זה אף אחד,
זה העצים שלא ראינו אותם או כן ראינו אותם .אבל בשטחים מי שסובל זה האוכלוסייה

7

כל אירוע גרר גם “צמצום צעדים אזרחיים”
יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :כללי ּ שנה2004-2001 :

היו אירועים אחרי מבצעים גדולים ,פיגועים גדולים או נהרג מישהו ,שקרה משהו ואז פתאום
המינהל מקשיח את היחס כלפי התושבים?
זה טבעי ,לא?
כן ,אבל אתה זוכר דברים כאלה שהתרחשו?
לא זוכר אירוע ספציפי – למה התקופה הזאת הייתה רוויה – אבל כן ,כל אירוע גורר גם ענישה
אזרחית ,אין מה לעשות .זו לא ענישה אזרחית ,זה צמצום צעדים אזרחיים.
כמו מה?
כמו למשל הפחתה של היתרים לישראל ,שזה צעד שהמינהל נוקט בו ,שאין מה לעשות .צמצום
שעות בגב אל גב של מעבר סחורות ובעיקר צעדים כלכליים :לא להעביר כסף דרך בנקים ...זה
נשמע לך פעוט ,אבל זה לא פעוט.
איך זה קשור למינהל?
המינהל מאשר העברות כספים בין בנקים ,פלסטינים לפלסטינים ,בין בנק חיצוני לפלסטיני ,בין
בנק ישראלי לפלסטיני.
יש מחלקה ב DCO-שאחראית על זה?
אז היה כלכלה ,כן ,היה מאשר את כל ההעברות .ענף כלכלה ,נראה לי שעשו שם רה-אורגניזציה ,אז

הפחתה של היתרים
לישראל ...צמצום
שעות בגב אל גב
של מעבר סחורות,
ובעיקר צעדים
כלכליים :לא להעביר
כסף דרך בנקים...
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אני חושב שעדיין כלכלה נמצא ,אני לא יודע.
מה קובעים?
זו מדיניות מדינית ,אין מה לעשות ,זו מדיניות.
שאיך היא מוגדרת? אתה אומר לא קראו לזה ענישה?
זו לא ענישה.
אלא? מה זה ,איך הגדירו את זה?
לא הגדירו את זה .זו לא ענישה .לא להעביר כסף זה לא דבר הומניטרי ,אבל זו לא ענישה .ענישה
זה לא להעביר לך לחם ,קמח ,שמן וביצים .זו ענישה ,וזה לא קרה אף פעם .לא עושים כאלה דברים.
כסף זה דבר שהוא לא אלמנטרי ,אין מה לעשות .עוד פעם ,אתה לא מעביר כסף שבוע .זה לא
שאתה לא מעביר כסף חודשים ואז זה הומניטרי .אבל כסף זה לא דבר של ...תאמין לי שאף פעם לא
קרה שלבנק היה חסר כסף למשיכה .זה לא קרה ,לא שמעתי על זה .זה לא זה .ואם זה היה קורה,
אני מבטיח לך שגם היו מעבירים כסף.
איזה עוד סוג של צעדי תגובה? אתה יכול להשפיע על תנועה על צירים?
כן ,אז הייתה את התכנית המפורסמת של הפרדת צירים ,של ...שהיא לא יושמה עד כמה שאני יודע.
מה הייתה התכנית?
התכנית הייתה להפריד צירים פלסטינים ויהודים .אז הוגש בג”ץ גם לעניין הזה ,אני לא זוכר מה
היה בבג”ץ.
בעקבות מה זה היה?
זה היה בשנת  ,2002סוף  ,2002פיגועים על צירים ,פיגועי ירי ,תקופה של פיגועי ירי והחליטו פשוט
להפריד את הצירים .לא עשו את זה בסוף ,הייתה תכנית ,ישבנו עליה המון ,המון ,המון זמן ו ...בסוף
לא יצא ,אני לא חושב שיישמו אותה אי פעם ,כי פשוט צריך לבנות תשתיות.
מה הייתה התכנית?
ציר פלסטיני וציר ישראלי ,על פי הרעיון שככה בעצם תתאפשר תנועת פלסטינים בגדה באופן
חופשי ,לא יהיה ניתוק בין גושים ,תהיה תנועה הומניטרית מבלי שהם יצטרכו לעלות על צירים של
רכבים ישראליים ,ולבצע פיגועי ירי ...יותר קל לאבטח ציר שנוסעים עליו רק ישראלים .זה לא יעזור.
יש שיקולים ביטחוניים היום.
מי הוגה התכנית הזאת?
נדמה לי שזאת הייתה הנחיה של אלוף הפיקוד ,ומי הגה אותה? איכשהו האוגדה ,אבל בעיקר
המינהל האזרחי ,זה מה שנקרא אגף תשתית .הפרידו צירים ובנו צירים אפשריים .מנהרות ,גשרים
ואולי חלק מזה יושם – אני לא באמת יודע
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8

אתה יודע מה זה עוצר ימי בשבילם?
אין אוכל כמה ימים...

יחידה :חיל הים ּ מקום :רצועת עזה ּ שנה2005 :

הרוב עובד על הענשה .זה אני הכי שונא :הם עשו לנו ואנחנו נעשה להם .אתה יודע מה זה עוצר
ימי בשבילם? אין אוכל כמה ימים .זה יכול להיות נגיד כמו למשל שהיה פיגוע בנתניה ,עוצר ימי
של ארבעה ימים על הרצועה .לא יוצא אף כלי שיט ,עומד דבור בכניסה לנמל ,הם מנסים לצאת
ותוך שנייה יורים להם על הראש ואם זה לא אנחנו אז אפילו מקפיצים מסק”רים (מסוקי קרב) וזה
בכלל מפחיד אותם .היו לנו הרבה פעולות עם מסוקי קרב ,הם לא יורים יותר מדי כי הם מעדיפים
לתת לנו לטפל בזה ,אבל הם באים להפחיד ,הם עושים סיבוב מעל הראש שלהם .פתאום קוברה
שעומדת מעל הראש ,זה מרחף נמוך ,עושה לך רוח ומעיף את כל הדברים .היו הרבה מקרים כאלה.
כאלה הרבה עבדו איתנו.
והעוצר הזה ,כמה זה היה נפוץ?
נפוץ מאוד .יותר מבידוד מיוחד שהיה נדיר יחסית .לא הייתי אומר יותר מפעם חודש אבל היה יכול
להיות חודש שיכול לקרות  3פעמים ואחר כך שלושה חודשים שלא היה כלום .תלוי בזמנים.
זה יום ,יומיים ,שלושה ,ארבעה או יותר מזה?
אני לא נתקלתי ביותר מארבעה ימים .יותר מזה ,ימותו שם ואני מאמין שבצה”ל מבינים את זה.
שבעים אחוז חיים על דגים ,אין לך ברירה .בשבילם זה לא לאכול .יש משפחות שלמות שבגלל זה
לא אוכלות במשך כמה ימים .אוכלים לחם עם מים .כמו בשואה

9

איך עושים כל כך הרבה עוצר וחושבים
שאנשים יכולים לחיות?

יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :חברון ּ שנה2003-2002 :

זרקת קודם חצי משפט על תלונות שיכולת להבין אותן.
כן.
כמו מה היה מגיע?
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לא אליי ספציפית אבל על דברים ששמעתי בתקשורת ,שמעתי על דברים שקרו ,על עיכובים ,שלא
רצו להעביר אישה בהיריון ,סיטואציות שסביר להניח שהן קרו .פתחו מחסומים כל הזמן ואחת
ההתעסקויות הגדולות שהיו לי שם היה גם להבין איפה נמצאים כל המחסומים .הם היו פותחים
באופן רנדומלי מחסומים על הדרכים ,וזה היה מן הסתם לא נוח ,והתלונות היו בקטע שלא יכלו
להגיע לעבודה .אני זוכרת משהו שלי אישית הפריע ,לא הבנתי את כל העניין של העוצר .בחברון
היה המון עוצר ,לא זוכרת מספר ימים אבל אני זוכרת שפשוט הייתי בהלם מאיך אנחנו עושים כל כך
הרבה עוצר וחושבים שאנשים יכולים לחיות .זה ממש לא הבנתי איך הם מצפים שאנשים יתקיימו.
אם אתה כל כך מקשה על החיים של אנשים איך אתה חושב שאתה מקדם סוג של פיתרון לבעיה,
אתה הרי רק מייצר עוד הרבה אנשים שנוטים במעמקי ליבם לנטור לך טינה לשארית חייהם .אני
בטוחה שאם אותי היו שמים בעוצר של  360יום ,מה הייתי עושה בדיוק? זה לא היה ריאלי מבחינתי
ואני זוכרת שדיברתי על זה ואף אחד לא הבין על מה אני מדברת .אמרו לי “סיכון ביטחוני” .סבבה
סיכון ביטחוני אבל הם אנשים והם צריכים לחיות .מאיפה הם מביאים את האוכל? איך אתה יכול
להרוויח כסף לאוכל כשאתה בעוצר?
דיברת עם הקצינים ,חברים?
הייתי מדברת עם קצינים וחיילים .עשיתי  8( 8/6ימים בבסיס 6 ,בבית) והיה לי הרבה זמן לשכוח
שאני בצבא .השישה ימים שאתה נודד בארץ מאוד בקלות אתה שוכח מה אתה עושה .השמונה
ימים בבסיס עוברים מהר כי אתה ישן שם...

10
במחסום “טרמינל”
אתה צריך להדריך
אותם דרך הקופסה
ולא תמיד אתה יודע
מספיק ערבית...

שלושת אלפים פלסטינים על חמש עמדות
יחידה :משטרה צבאית ּ מקום :נפת קלקיליה וטול כרם ּ שנה2006 :

איך ריחן עובד? יש אתכם ,את הלוחמים?
הלוחמים איתנו במחסום ,אז היו תותחנים ,הייתה תקופה מסוימת שהייתה אחת מיחידות (חטיבת)
כפיר .כל מי שהגיע ,קיבל בידוק מלא וזה עבד יותר על מודיעין ,כי היו התראות מודיעיניות חזקות
ומדויקות .אמרו שתגיע טרנזיט כחולה עם נשק ובאמת נמצא שם נשק .המודיעין היה מדויק,
הבידוק היה איכותי ומורגש יותר .עכשיו ,באיזור אייל ,זה כמו בקניון – בודקים בגאז’ ונוסעים .לכן
גם היה מרמור...
חלק מהחיילים בטרמינל הרכוב וחלק ברגלי?
כן.
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בוא נדבר על הטרמינל הרגלי עם קופסת הזכוכית ,כי הוא הדבר הכי חדש באיך שמחסומים היום
פועלים .מגיע בן אדם ,איזה שרשרת הוא עובר?
נכנס למעבר עצמו ,עובר בידוק רגיל – מגנומטר גדול שמזהה צפצוף נשקים וחגורות נפץ כדי שלא
יהווה איום במעבר עצמו .אחר כך הוא מגיע למשקף ולמגנומטר שם הוא מוריד את כל הציוד עד
רמת שקלים ומטבעות ואז עובר שם .כל הציוד שלו נבדק במשקף ,מתלבש חזרה ,עובר לבדיקת
תעודת זהות ועובר .בריחן היה לחץ ,מדי פעם העברת שלושה-שלושה (פלסטינים) והם לא חיכו
הרבה זמן .באייל ,בבוקר ,היה סיפור אחר כי היה את ה”פיק” של הבוקר ,שלושת אלפים פלסטינים
על חמש עמדות תעודות זהות .הייתה תחרות מרוב שעמום של מי מכניס יותר פלסטינים לארץ,
כדי שהמשמרת תעבור מהר .שם באמת היו חמש שעות בלי מנוחה ,אולי רק בחצי השעה האחרונה,
אבל עבדת והרצת אנשים .קמת בשתים וחצי ,בשלוש-ארבע אתה כבר במעבר עם עיניים נפוחות
מריץ פלסטינים מול העיניים שלך.
באיזה שעה הם מתחילים להגיע למחסום?
לפני ארבע (בבוקר) ,המחסום נפתח בארבע.
מתי יורד העומס?
אחרי ארבע או ארבע וחצי שעות.
זה ככה כל יום?
כן .חמישה ימים בשבוע וביום שישי יש פחות לחץ כי הרוב לא עובדים .יום ראשון הוא היום הלחוץ
ביותר ,בצורה קיצונית .ביום ראשון לפעמים לא היית מקבל הפסקה עד הדקה האחרונה .היית
מקבל הפסקה רק אחרי חמש שעות .היו שם משמרות מתפצלות ,הייתה אפשרות לעשות עשר
רצוף או חמש משמרת ,חמש הפסקה ,ושוב חמש משמרת .זה היה מחרפן כי היית תקוע בקופסה
קטנה ,לבד ,ההוראות הן בלי מוסיקה ,בלי כלום .אחרי השעות של הפיק היית מתאבד ,דומם.
החיילים היו זורקים זין והיו מביאים  MP3ואני אפילו הבאתי  DVDנייד כדי להעביר את הזמן.
הראש שלי נשרף ,הרגשתי דברים שבחיים לא הרגשתי .כשהשתחררתי ,בירכתי את היום שברחתי
מהדבר הזה כי שנאתי להיות במעבר ברמות על...
אני חוזר לטרמינל של הולכי הרגל בריחן .הם עוברים שיקוף ואין שום מגע אדם?
אין .רק דרך המיקרופון .אתה מדבר איתם וזה מחרפן כי לפעמים הם משחקים אותה מטומטמים,
לפעמים הם יודעים מה הם עושים והם סתם רוצים לעצבן ואתה מתחרפן כי אתה לא יכול להראות
להם ,אתה צריך להדריך אותם דרך הקופסה ואתה לא תמיד יודע מספיק ערבית כדי להסביר להם,
אתה מאלתר משפטים.
גברים ונשים ביחד במחסום?
כן ,אבל ברגע שיש דרישה לבידוק יותר מעמיק ,הורדה של בגדים ,הם היו הולכים לתא נפרד ששם
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חייל או חיילת היו בודקים אותם ,בהתאם למין.
אם יש מכונת שיקוף ומגנומטר ,מתי צריך בידוק יותר מעמיק?
כשהמגנומטר לא מפסיק לצפצף או שהנבדקים לא עושים מה שאומרים להם ,אז לוקחים אותם
הצידה.
בשלב האחרון אמרת שיש בדיקת תסריחים (אישורי מעבר) ,אישורי מעבר ,כולם צריכים תסריח?
כן ,אחרת אין להם אישור לעבור.
מאיזה גיל צריך תסריח? ילדים בטח לא צריכים.
אני פחות זוכר את הנהלים שם ,אבל ילד עבר עם ליווי מבוגר או צילום תעודת זהות של אבא שלו
כדי להראות שהוא שייך לערים האלה או שמותר לו לעבור.
מבחינת כבודה ,מותר להם להעביר מזוודה?
מותר היה להעביר הכול חוץ ממוצרי חשמל ,כי אי אפשר היה לבדוק את זה .במשקף היו אנשים
שידעו לראות אבל את זה הם לא יכולים לראות.
בן אדם שבא עם אוטו?
אם יש לו תסריח של רכב ,הוא יכול לעבור ב(אופן) רכוב.
תסריח של רכב מאפשר העברת סחורה?
הייתה רשימה של מי שמותר לו להעביר סחורה.
מה ההגדרה של סחורה? אם לאדם יש תסריח רכב אבל לא תסריח סחורה והוא בא ברכב עם חצי
ליטר שמן אז הוא עובר?
כן .זה יותר כבשים ,ממתקים ,ירקות ,דברים כאלה.
זה מתייחס לסוג הסחורה או כמות?
כמות .אני זוכר עשרים וארבע תבניות למשל.
הכול היה מוגדר?
כן
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שעות מוגדרות למעבר במחסום
יחידה :משטרה צבאית ּ מקום :נפת קלקיליה ּ שנה2008-2006 :

במחסום צופים ,היו מעברים גם להולכי רגל או רק לרכבים?
בטח להולכי רגל .היו הולכי רגל במחסום צופים .בבוקר זה היה אנשים שהיו בצופים או תושבי
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קבע.
שלהם התנועה חופשית?
עם בידוק ,אבל כן.
המעברים החקלאיים תמיד פתוחים?
ברור .חסם צופים פתוח עשרים וארבע שעות בגלל התושבים .בגדול ,השער החקלאי פתוח בשעות
מסוימות .חוץ מזה ,בכל אזור יש מתקן שעושים בו בדיקה להולכי רגל.
תושבי קבע לא יכלו לעבור בשלב הזה?
הם כן .זה קצת מעורפל.
מגיע פלסטיני בשתיים בלילה ,עובר?
לא .יש שעות מוגדרות במחסום גם אם אתה תושב קבע.
אבל יהודי שיבוא אחריו יעבור?
כן .בריחן ,כמה שהעבודה מתבצעת בהקפדה ,גם כן היו אנשים שהיו עוברים כל עוד היינו במחסום.
רק אם היו באים מהצד הישראלי למשל ,הם כן עברו כי אין טעם להשאיר אותם בצד הישראלי .זה
בגלל שספציפית לנו הייתה שם את סמכות הבדיקה ולא לאף אחד אחר.
אמרת שהיו לכם חסמים בין הכפרים הפלסטינים ,עזון-עתמה ובית אמין.
זה כמו בחווארה ,אתה משחק בינגו ,יש לך מקוצרת ,ארבע ספרות אחרונות ויש לך את התוכנה
במחשב .אתה בודק ,בגדול אין יותר מדי סיבה .הקטע הוא שאין לך גדר שמונעת מאנשים שגרים
בעזון-עתמה לעבור לצד הישראלי כי הם נמצאים שם .אם הם יצאו מהכפר – הם לא יכולים לצאת
מהכפר כי יש איסור כי הם פלסטינים – אבל אם ייסעו מערבה הם ייחשבו שב”חים (שוהים בלתי
חוקיים) .הקטע של המעבר הוא למנוע מעבר פלסטינים שרוצים לבקר בעזון-עתמה שאין להם
תסריח או לתפוס מבוקש שרוצה להגיע לשם.
אם הוא לא תושב עזון-עתמה  ,מותר לו להגיע לשם?
לא
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הטור לא היה ישר ,הקצין ירה באוויר
יחידה :שריון ּ מקום :דרום הר חברון ּ שנה2001 :

יש מחסום בצומת דאהריה .דרום דאהריה .משם עוברים לעבוד בבאר שבע .צריכים לעבור ,חלק
ברגל ,עשרות פלסטינים ביום .אחד הקצינים אצלנו רצה לשמור על סדר ,רצה שיעמדו ישרֶּ ,פ ֶלס.
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הוא נתן לו ת’קת של
הגלילון בפרצוף,
בעט לו בביצים ,ירק
עליו ,קילל אותו...
היו שצילמו שכפתו
פלסטיני אחד כאילו
הוא נערת גומי...

רץ לידם (הפלסטינים) ואמר להם ליישר .הם לא עשו את זה כל כך טוב .אז הבן אדם הראשון שהוא
ראה בהתחלה ,בן חמישים ומשהו ,על ידו ילד בן  ...שמונה או משהו כזה ,ילד קטן ...הקצין ירה
באוויר וזה הסתדר.
בשביל ליישר את הטור?
בשביל ליישר את הטור .ופעם אחרת הוא פשוט פוצץ ת’בן אדם הזה במכות ...הוא נתן לו את הקת
של הגלילון (סוג רובה) בפרצוף ,בעט לו בביצים ,ירק עליו ,קילל אותו ...התחרא עליו פשוט .ליד
הילד הקטן שלו .הוא פשוט השפיל אותו .זה היה נדיר ...זה היה קורה ב...
קצין מהפלוגה שלך? משריון?
כן ,היה לנו גם חייל אחד ...שהכין אלה מיוחדת .השקיע בה שבועיים ,כדי שיוכל לתת מכות לערבים.
ופשוט כל מי שלא היה ...שלא עשה בדיוק מה שהוא אמר ,מי שלא היה צייתן – הוא הכניס לו בברך,
ברגל ,בבטן ,בראש וכל מי שלא ענה לו תשובות ישירות“ :איפה התעודה”“ ,מאיפה אתה”  ...כמו
הבריונים האלה שמפוצצים אותך ...כל דבר שלא נראה – מכות .יש אנשים שצריכים את הכוח הזה
ומקבלים את השיגעון כוח הזה ונהיים אלימים .ואני לא מדבר על ערבים שבאמת בורחים וירו
לידם ,אלה שעקפו ...אבל בעניין של המכות ,זה היה באמת מטופש.
וכשאתה עומד ליד זה ,אתה..
באותו רגע אתה שותק ...ואתה ..לא יכול להפסיק את זה .אתה בסדיר גם .במילואים זה לא היה
קורה .אם הייתי רואה כזה דבר עכשיו ,לא הייתי נותן לזה להמשיך .עם מג”בניקים (שוטרי משמר
הגבול) רבנו ,ניסינו להרחיק אותם משם ,רבנו איתם ממש .זה היה קשה .תראה אנחנו ...הרוב זה
אנשים טובים ,זה לא שהרוב בעייתי ,יש מיעוט בעייתי .הבעיה שאז זה היה לגיטימי .אז לתת לערבי
מכות ,לקלל ,להשפיל אותו ...לכוון לו את הנשק לפרצוף ולירות אחרי שניה לאוויר ,זה דברים שהיו
לגיטימיים .זה די היה אינדיבידואלי ,זה לא היה בואו ניכנס בו ארבעה חמישה חיילים ו ...אבל היו
אנשים שידעו שכל יום הם היו הולכים להכניס למישהו .מספרים על זה חופשי ,מצלמים ...היו
שצילמו את זה שכפתו פלסטיני אחד כאילו שהוא נערת גומי ...דברים מזעזעים
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היו מעמידים אותם בשורה ,צועקים עליהם
יחידה :נח”ל ּ מקום :נפת רמאללה ּ שנה2002 :

נתקלתם ,תפסת אנשים ,עיכבתם אנשים ,רכב שנסע בעוצר?
כן ,כן ,היה שם הרבה .היינו נכנסים לוויכוחים איתם ,היינו רודפים אחריו עם נגמ”ש (כלי משוריין
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בעל זחל) כי היינו רואים אותו נוסע בעוצר .היינו עוצרים ,היינו עושים כל מיני מרדפים כאלה,
היינו עוצרים לפניהם ועוצרים אותם .לוקחים להם מפתחות ,כמו שהיינו עושים אז ,עוד בתחילת
השירות שלי ,לוקחים להם מפתחות ,אומרים לו“ :לך הביתה .אתה מבין?” והיינו לא מחרימים ,היינו
משאירים את הרכב שם ,באמצע רמאללה לא משנה איפה ו”לך ,לוקחים לך את המפתחות” .בכלל,
באותו סיור ,אם אותו קצין היה זוכר את הרכב שהוא כבר פעם שנייה מסתובב שם אז בכלל ,היו שם
מעמידים אותם בשורה ולא יודע מה.

פעם מישהו עשה להם
מין מסדר כזה ,כמו
לחיילים“ ...אתם לא
עומדים לי בזמנים...
אתם זורקים עליי
זין”...

מה?
מעמידים אותם בשורה .אני אומר לך ,לא היה אלימות פיזית כלפיהם .בכל הפעמים שאני הייתי,
לא ,אני זוכר שבקטע הזה לא היו מכניסים להם קתות וזה .אני שומע סיפורים ,בוא נגיד ככה ,זה
בעיקר .לא נתקלתי בהרבה דברים כאלה ,אבל היו מעמידים אותם בשורה ,צועקים עליהם .היה
פעם אחת שמישהו עשה להם מין מסדר כזה כמו חיילים“ ,אתם לא עומדים לי בזמנים” וכאלה ,על
ערבים כאילו ,על פלסטינים“ ,פעם אחרונה שאתם ,”...אתה יודע.
מה פירוש עשה מסדר ,העמיד אותם בחי”ת כאילו?
שסמלים מדברים“ .אתם זה,
לא ב(צורת) ח’ ,בשורה .עושה להם“ :אתם זורקים עליי זין” ,זה כמו ָ
אתם פה ,אתם שם” .והם לא יודעים על מה הוא מדבר בכלל ,הם לא קולטים .וככה היו עושים להם
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אמרו לנו“ :תייבשו אותם”
יחידה :נח”ל ּ מקום :נפת טול כרם ּ שנה2001 :

היה את הפיגוע בדולפינריום בדיוק .רצו אז להקים את חטיבת קו התפר .אז שלחו אותנו לאזור
טייבה .ישבנו באבני חפץ והתפקיד שלנו היה לפטרל ,למנוע מעבר של שב”חים (שוהים בלתי
חוקיים) .יש שם איזה שדה פתוח צפונית לטייבה ,שם היינו .לא היה מה לעשות עם האנשים .רוב
האנשים שעוברים כמובן הם אנשים שהולכים לעבוד .אף פעם לא תפסנו ...חוץ מאיזה נרקומן שגר
במערה ,שזה אולי הדבר הכי מעניין שמצאנו שם ,רוב האנשים ,כל האנשים שעצרנו שם ,זה אנשים
שניסו להסתנן לישראל לעבוד .ולא היה מה לעשות איתם ,לא היה מתקנים לכלוא אותם .אי אפשר.
אז הנוהל היה פשוט לקחת להם את התעודות זהות ,להשאיר אותם כמה שעות ,שיתייבשו ,ולשלוח
אותם חזרה הביתה..
והייתם מחזירים להם את התעודות זהות?
כן ,אחרי כמה שעות .תופס מישהו ,מעביר את המספר ,כן ,שב”כ (שירות ביטחון כללי) – אף פעם

קשרו לו ידיים מאחורי
הגב ,פלנלית על
העיניים ,הצטלמו
איתו ...כל מיני תנוחות
של נשק באוויר
ודברים כאלה כאילו
הם תפסו איזה מחבל
רציני או משהו .וזה
היה סתם מישהו בדרך
לעבודה...
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לא קרה שעצרו מישהו מהאנשים האלה – משאיר אותו על הסלע כמה שעות וממשיך בשלי .היו
כמה חבר’ה ,הרוסים ,המשוגעים .אני זוכר ,הם סתם תפסו ...ראיתי פעם אחת ,הם בדרך כלל היו
יושבים באיזה עמדה אחרת ,הם היו יושבים בינם ,בסידור ,הרוסים הולכים ביחד לעמדה .ואני הייתי
צעיר ,הייתי הולך לאיפה ששמים אותי .אז פעם אחת הם תפסו מישהו וסתם – החליטו שהם
“מתייחסים” אליו ,יענו לא סתם לוקחים לו את התעודת זהות .הם היו בעיקרון בעמדת תצפית
שהם בדרך כלל – אנחנו היינו למטה ,הם היו מתצפתים – אומרים לנו“ :יש מישהו שעובר שם”.
אנחנו היינו הולכים ,תופסים .או שהיה לנו איזה אביר (סוג רכב) ,או שהיינו עושים את זה רגלית:
הולכים ,תופסים אותו ,לוקחים תעודת זהות ,כמה שעות בשמש או בצל או לפי הקפריזה באותו
רגע ,ושולחים אותו הביתה .כן ,זה יכול להיות בין שעתיים לשש-שמונה שעות ,תלוי באיזה שעה
תפסת אותו .לא היה נהלים מאוד ברורים כי לא ידעו מה לעשות עם האנשים האלה .אמרו לנו:
“תייבשו אותם” .לייבש אותם זה מאוד כללי ,זה משאיר מקום לדמיון....
( )...אז הרוסים האלה ,אז הם היו בעיקרון בעמדת תצפית ,שזה היה עמדה יותר “זולא” (זיונים ולא
אימונים) .הם לא היו צריכים לרוץ ממקום למקום .אז במקרה עבר מישהו קרוב לעמדה שלהם ,אז
הם תפסו אותו .ואז הם תפסו אותו – אזיקון ישר .אנחנו כשהיינו תופסים אותם ,היינו מושיבים
אותם ,היינו נותנים להם מים....
מושיבים אותם ביחד או כל אחד איפה שתפסתם אותו?
לפעמים ככה ,לפעמים ככה .לפעמים גם היינו תופסים כמה ביחד אז היינו מושיבים אותם ביחד,
או שהיינו מחליטים שאנחנו לא רוצים שהם יישבו ביחד“ :אתה תשב שם ,אתה תשב שם” .אז
כשהרוסים תפסו אותו ,קשרו לו ידיים מאחורי הגב ,פלנלית על העיניים ,הצטלמו איתו ,כל מיני
תנוחות של נשק באוויר ודברים כאלה ,וכל מיני כאילו הם תפסו איזה מחבל רציני או משהו ,שזה
היה סתם מישהו בדרך לעבודה.
היו שם מקרים של אלימות?
חוץ מהמקרה הזה שבאמת ,שאני לא יודע בדיוק מה היה שם כי אני רק באתי בסוף .כשבאנו
לאסוף אותם אז ראינו שהם ,הם אמרו“ :כן ,שנייה ,אנחנו צריכים לשחרר את הבן אדם ,לחתוך לו
את האזיקון”..
בסוף המשמרת עם האביר ,צריכים לחזור למוצב?
כן ,אז אספנו אותם .ואז ראינו שהם תפסו את הבן אדם הזה ,ומה הם עשו לו .אני לא זוכר שם
מקרים של אלימות .כן ,יש כאילו עניין שיידעו שאנחנו בשליטה ,כן? אבל ממש יענו אלימות?
שמה זה כולל?
זה כולל שהם לא מדברים איתך – אתה מדבר איתם .אתה אומר להם מה לעשות .מי שמדבר
– “סתום את הפה! לא מעניין אותי מה יש לך להגיד” .כי הם תמיד מספרים לך ,המשפחה שלהם
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וזה ...ו”אני צריך לעבוד ואני צריך זה .”...לא מעניין אותך – “סתום את הפה ,תשב!” ,ונעלם להם...
לוקח להם את התעודת זהות ,ונעלם“ .תשב פה ,חסר לך שאתה לא פה כשאני חוזר” .תמיד הם שם,
כשאתה חוזר .אף אחד לא זז לשום מקום בלי התעודת זהות שלו

15

לקחת בן אדם ולהשתלט על החיים שלו
יחידה :לביא ּ מקום :דרום הר חברון ּ שנה2003 :

היה מקרה אחד שזה אני חושב הדבר הכי ...אישית ,אני הכי מתחרט עליו .דבר הכי ...בכל הקטע
של השירות בשטחים ,הכי לא בסדר שאני אישית עשיתי .זה בן אדם שיצא מיטא ,עבר חסימה .הוא
היה בדרכו בין יטא לחברון ,למחלבה .היה לו משאית עם מיכלים עם חלב .היה עוצר ,אני חושב,
בחברון באותה עת .בקיצור ,היה אסור לו לעבור .תפסתי אותו בדיוק כשהוא עובר את החסימה,
וזה היה הפעם השלישית באותו שבוע שאני תופס את אותו בן אדם ,בנסיבות שונות אבל אותו בן
אדם ,פחות או יותר באותו מקום .וקפצו לי הפיוזים קצת ,כי הוצאתי אותו – כאילו ביקשתי ממנו
לצאת מהרכב ,זה ,פה ושם – הוא התחיל להתווכח ולצעוק קצת .אז שני דברים ישר :אזיקונים,
פלנלית ...נכנס לג’יפ ,הבאתי אותו לש”ג (שער הכניסה למוצב) .זה היה ,אני יודע? עשר בבוקר,
משהו כזה ...בין אחת עשרה לאחת לפנות בוקר שחררו אותו .זאת אומרת – זה היה בקיץ – זאת
אומרת ,כל היום .והיה לו איזה אלפיים ליטר חלב .כל החלב שלו החמיץ .זה כל היום ,הוא פשוט ישב
בש”ג עם פלנלית ואזיקון .כשאני מסתכל על זה ,אני מרגיש בושה משתי בחינות .א’ ,מבחינת איך
שאני התנהגתי בין אדם לחברו .פשוט לקחת בן אדם ולהשתלט על החיים שלו ככה? פיזית לקחת
אותו ,לכבול אותו ,להביא אותו למקום ,להגיד“ :טוב ,אתה תשב פה” .לקחתי אותו שבי כביכול .ולא
בן אדם אחר היה אחראי על המעשה הזה .זה לא כמו שקיבלתי פקודה ,כן? לא ,זה היה מה שאני
החלטתי .ודרך אגב ,זה היה מקובל .מבחינת כל הממונים עלי לא היה בעיה בזה .בסדר ,עיכבת.
מבחינת בין אדם לחברו ,וגם מבחינת כל הקטע של הרכוש ,זאת אומרת ,היה חלב .היה משהו בעל
ערך כספי שהלך .זאת אומרת ,אני גרמתי לאותו בן אדם לא יודע כמה שקלים ,אבל בוא נגיד לפחות
חמש מאות שקל השווי של החלב .בטח הוא היה צריך לנקות את המיכלים ,לא יודע מה הוא היה
צריך לעשות ,אבל זה גרם לו הפסד כספי של חמש מאות שקל .בכפר יטא זה הרבה כסף .באמת.
בסדר ,לא לקחתי את הכסף מהכיס שלו ,אבל המעשים שלי פשוט גרמו לו להפסיד את כל זה.
ובעיני זה פחות חשוב מכל היחס האישי .זה לא בסדר .כי הרי מה הביג דיל? הוא לא טרוריסט ,הוא
לא היה מבוקש ,הוא לא בן אדם שמתקומם נגדי פיזית או מאיים עלי עם נשק .בן אדם רגיל .בתור

קפצו לי הפיוזים
קצת ...הוא התחיל
להתווכח ולצעוק
קצת ...אז שני דברים
ישר :אזיקונים,
פלנלית ...הוא פשוט
ישב כל היום בש”ג...
היה לו איזה אלפיים
ליטר חלב .כל החלב
החמיץ
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אחריות אישית ,מה היה התועלת במעשים שלי? שום דבר .זה תרם לביטחון המדינה? לא .פשוט
גרם לבן אדם עוול .וזה לא בסדר

16
אחת המטרות שתמיד
היו זה “גרמתי לו
לבכות מול הילד
שלו”...אני חושב שאם
קצין יגיד שהוא לא
ידע ,זה יהיה שקר
מטורף

“גרמתי לו לחרבן במכנסיים”
יחידה :משמר הגבול ּ מקום :ואדי ערה ּ שנה2003 :

העבודה עם האוכלוסייה זה היה הבידור .לפחות בקציר ,אני לא יודעת באותה תקופה מה היה
בג’נין ,אבל זה היה הבידור .לעבוד מול האנשים זה היה...
“לעבוד מול האנשים” זה ביטוי יפה.
כן .על האנשים .וזה היה המה לעשות .ופתאום שבנו את הגדר ,אז אין אוכלוסייה .יש את האוכלוסייה
הישראלית שצריך להיזהר איתה ,יש את ברטעה שעדיין אפשר מעט...
אז הפעילות עברה לברטעה?
קצת יותר ,כן .אבל שוב ,אז היה נטייה של ברטעה ,שמרו את ברטעה לצה”ל ,אז העבודה היתה
בעיקר על הגדר.
וכשתפסו מישהו?
אז נכנסו .אם הם תופסים אז אפשר להיכנס .באמת רוב התקופה שבה ראיתי את האלימות זה היה
בתקופה של קציר לפני הגדר ,שזה היה פשוט שגרה .היה לשפוך לילדים את השקיות ולשחק להם
גם בצעצועים .אתה יודע ,לתפוס את הזה ,ולהתמסר עם הצעצועים שלהם ככה ביניהם.
הילדים בכו?
כל הזמן .הם בכו והם היו מפוחדים .זאת אומרת ,זה אי אפשר היה לפספס את זה.
גם מבוגרים בכו?
בטח .להשפיל .אחת המטרות שתמיד היו זה“ :גרמתי לו לבכות מול הילד שלו ,גרמתי לו לחרבן
במכנסיים”.
ראית מקרים שאנשים עשו את הצרכים במכנסיים?
כן.
למה?
מכות בעיקר ,מכות רצח ואיומים וצעקות שאתה פשוט נכנס לפחד .בעיקר אם זה מול הילדים שלך,
וצועקים ומאיימים ומפחידים אז אתה מפחד גם על הילדים .היה פעם אחת ,שוב ,שזה היה איזה
מבוגר שעצרו אותו עם הילד שלו ,שהיה ילד גם קטנצ’יק ,בן איזה ארבע .לא הרביצו לילד ,אבל
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השוטר התעצבן על זה שהמבוגר לוקח איתו את הילד כדי שירחמו עליו .אמר לו“ :אתה לוקח את
הילד כדי שירחמו עליך ,בוא נראה לך מה זה” .ונכנס ,פוצץ אותו מכות ,צרח עליו ,אמר לו“ :מה ,אני
אהרוג אותך מול הילד שלך ,אולי תרגיש יותר .”...וזה פחד מוות .ושוב ,והרבה סיפורי כבוד.
והוא השתין במכנסיים מרוב פחד?
כן.
מול הילד?
כן .והרבה סיפורי כבוד ש”בוא’נה ,גרמתי לו לחרבן ,גרמתי לו זה ”...כל הזמן דיבור על זה בשגרה,
זה לא איזה...
איפה מדברים על זה ,בחדר האוכל ,מול הקצינים? זה היה בריש-גלי?
זה היה בריש-גלי .אני חושבת שאם קצין יגיד שהוא לא ידע ,זה יהיה שקר מטורף .לפחות הקצינים,
הקצינים הבכירים ידעו .שוב ,המ”מים פחות התעסקו בזה אבל המ”פ (מפקד פלוגה) ,הסמ”פ (סגן
מפקד פלוגה) ,הקמב”ץ (קצין מבצעים) – עודדו את זה אפילו ברמות ,שוב ,לא באופן ישיר ,לא באו
ואמרו יאללה תרביצו מכות ,אבל כן היה איזה לגיטימציה ,אחרת זה לא היה קורה .שוב ,עובדה
שבג’נין זה קרה פחות ולא רק כי היה פחות עבודה מול אוכלוסייה לדעתי

17

הייתה לנו בפלוגה מעין מכלאה...
יחידה :צנחנים ּ מקום :נפת שכם ּ שנה2003 :

אני מ”כ (מפקד כיתה) בשלב הזה .גם כן אחת התקופות המטורפות .אותו סיפור של חברון
רק בתוך שכם .לא עמדות סטטיות .אני זוכר שהייתי אומר לחיילים שמעניין להם ,שיגידו תודה
שהם לא בחברון .כי אותו דבר( 8/8 ,שמונה שעות שמירה ,שמונה שעות מנוחה) ,רק עם שלושה
מחסומים שונים וקצת יותר פעילויות מעניינות .מחסום אחד נקרא חווה  ,7בית פוריק ,מחסום אחד
נקרא מתג  ,3שזה ביציאה הצפונית בין שכם לעין-בידאן ,צפון-מזרחית ,ואחד מה שנקרא עמק
הברחנים ,שזה מעלה לי הרבה זכרונות שלא זכרתי כשעכשיו אני חושב על זה .עמק הברחנים...
ברוב המחסומים שם לא קרו דברים חריגים בגלל שהיה שם מ”כ .הדברים החריגים התחילו לקרות
כשהסד”כ (סדר כוחות ,כמות) של המ”כים ירד ,ואחרי זה החיילים התחילו להיות מ”כים ,ואז תמיד
מתחילה “השכונה” ...המחסומים המרכזיים בשכם ,חווה  ,5חווה  ,7חווה  ,6בדרך כלל לא קורים
בהם דברים חריגים כי הם מאוד פתוחים לתקשורת .תמיד יש בהם את האנשים האלה ,את מחסום
ווטש ,בצלם וכו’ ,וקשה לעשות שם תופעות חריגות .סוג המחסומים שקורים בהם דברים חריגים

אתה צריך לשמור
על שררה ,אתה צריך
לשמור במחסום על
יחסים שהם יכבדו
אותך .מה לעשות ,זה
נשמע נורא רע וזה
מאוד רע .זה המציאות
של מחסום...
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הם המחסומים המבודדים ,דוגמת חסם שומרונים ,מתג  .3מחסומים שהם לא על כביש ראשי,
מחסומים שהם מאולתרים .מחסומים שיש לך נגמ”ש (כלי משוריין בעל זחל) ,שהמחסום לא ברור
איפה הוא ,מחסום זז ,מה שנקרא צ’ק פוסט ,או מחסום לא קבוע ,שאתה מנסה בעזרת נגמ”ש
לסגור שטח ולמנוע מפלסטינים לצאת משטח שהוא רחב .אתה כל הזמן מפטרל או מציב את
המחסום כל הזמן בעמדה אחרת ,ושמה אף אחד לא רואה אותך ולא יודע איפה אתה ,וזה שטחי
הפקר .גם שמה לא קרה יותר מדי בזמן שאני הייתי שם .אבל שם יכול לקרות ,כי שם אין השגחה
אמיתית.
יש דברים שהם נוהל ,למשל עיכובים“ ,ייבושים” ,החרמת מפתחות .זה דברים שאתה מכיר?
או-קיי ,כן .תראה ,במחסום ,עיכוב זה הדבר הכי נכון לעשות .אני יכול להגיד את זה גם היום בכל
פרספקטיבה ,שעיכוב זה הדבר העדיף וזה הדבר הכי פחות נורא .במחסום חייל נמצא במצב שהוא
מסכן את החיים שלו .אם יש חוסר סדר במחסום אז חייל עלול למות .וזה עניין של חיים ומוות ,כי
המחסומים שם הם כולם מסוכנים מאוד ,זה עמדה מאוד פגיעה כשאתה במחסום .אתה חייל ,אתה
סטטי ואפשר בקלות לתקוף אותך .ברגע שמפקד מחסום לא דואג לכך שהמחסום שלו מסודר,
ואנשים ,הם לא עומדים בתור ישר ,אנשים מתקרבים אליו בצורה חופשית והולכים בכל האזור של
המחסום בצורה חופשית ,יש סיכוי טוב שמישהו יבוא ויתפוצץ עליו או יירה עליו וינצל את הבלגן.
מחסום שהוא בצורה שגרתית בבלגן ,או מפקד מחסום שיש לו בצורה שגרתית בלגן ,זה רק עניין
של זמן עד שהטרור ,במיוחד באזור מסוכן כמו שכם ,יזהה את זה ויתקוף .ואז השאלה היא מה
הכלים של מפקד להשיג סדר במחסום .אז הכלים של מפקד להשיג סדר במחסום יכולים להיות:
א’ אלימות פיזית ,שזה עובד ,בהחלט עובד .אכזריות עובדת .אם אתה לוקח בן אדם שהתפרע
ודופק לו קנה בראש ,זה עובד ,זה שיטה יעילה .זה שיטה מאוד לא מוסרית ומפקדים בדרך כלל
לא משתמשים בה .ובגלל זה המפקדים משתמשים בעיכוב .שזה שיטה פחות יעילה ,היא פחות
מפחידה אותם ,אבל וואלה ,היא גם כן עובדת.
מה היא אומרת?
אומרת שבן אדם שעשה לך בעיות במחסום ,שהפר לך את הסדר במחסום ,שדיבר בצורה ...אתה
צריך לשמור על שררה ,אתה צריך לשמור במחסום על יחסים שהם יכבדו אותך .מה לעשות ,זה
נשמע נורא רע וזה מאוד רע .זה המציאות של מחסום .על מחסום נאמר ונכתב כבר הכל ,מי שרואה
את הסרט “מחסומים” מבין את העניין הזה נראה לי .אבל בסופו של דבר אתה צריך לשמור על
איזשהו כבוד כלפיך ,ואתה צריך לשמור על סדר במחסום .אז אתה לוקח את אותו בן אדם שיצא
מהתור ,את אותם כמה אנשים שעשו לך בלגן ,אתה קושר אותם באזיקון מאחורי הידיים ומושיב
אותם עשר שעות ,חמש שעות.
מי מחליט? מפקד המחסום?
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מפקד המחסום במקום .אני עוד פעם חייב להגיד ,שכל עוד קיימים מחסומים – וזה דיון אחר אם
צריכים להיות מחסומים או לא צריכים ...כנראה שצריך ,כי אין כל כך ברירה במקומות מסוימים ,ויש
מקומות שאפשר לבטל מחסומים .זה ברור לי .וכשיוכלו לפנות התנחלויות בכלל יהיה אפשר לבטל
הרבה מחסומים .אבל יש איזושהי כמות של מחסומים שיהיו קיימים .וכל זמן שקיימים מחסומים,
עיכוב זאת הדרך הכי הכי הומנית ,מכל הדרכים האחרות שהן הרבה פחות הומניות ,לייצר סדר
במחסום .ומה לעשות ,צריך לשמור גם על החיים של החיילים.
בתור מפקד מחסום ,מי מנחה אותך שאתה יכול לעכב ,לא יכול לעכב?
זה בתדריכי מ”פ (מפקד פלוגה) .הדרך שלנו אמרו שמקובלת זה לעכב .אף אחד לא נותן לך לגיטימציה
לאלימות פיזית.
איזה עוד שיטות ענישה או סמכות מופעלים?
במקרים היותר קיצוניים לוקחים אנשים לפלוגה .היתה איזה מכלאה כזאת בפלוגה ,מאולתרת,
שאנשים היו יכולים לשבת בה גם יומיים .זה למקרים שאנשים שם ממש עשו בעיות .אתה לוקח
אותם לג’יפ ,מושיב אותם יומיים באיזשהו מכלאה כזאת מאולתרת שהקמנו ,עם גגון פח ,עם
מזרונים.
הם עצורים?
כן .קשורים בידיים מאחורי הגב ,יושבים בתוך המכלאה לאיזה יום .נותנים להם מים ,נותנים להם
אוכל ,אבל הם קשורים שם איזה יום במכלאה של הפלוגה ויש מישהו ששומר עליהם .איזשהו גגון
פח עם מזרון מתחתיו ותיל מסביב.
מה היו הקריטריונים כדי לזכות ביום או יומיים במכלאה?
אני לא זוכר .זה דברים ברמה של מי שעשה יותר :עיכבת אותו והוא המשיך לעשות בעיות ,מתחיל
להתפרע ,מתחיל לזוז ,מתנהג באלימות ,או מישהו שבאופן קבוע אתה תופס אותו

18

הוא קצת רטן ,נתתי לו את הקת של הנשק בפנים
יחידה :הנדסה ּ מקום :נפת רמאללה ּ שנה2005 :

הגעתי ומייד עשו לי חפיפה על מחסום קלנדיה ,זה היה מחסום קלנדיה הישן לפני שהוא הפך
למסוף .בעקבות האירועים שקרו לנו – המחסום עבר למסוף .המחסום הזה כלל עשרים וארבעה
חיילים במשמרת ,שנים עשר במחסום הרכוב ושנים עשר ברגלי ,שהם בעיקר בכוננות וכצוות
התערבות .המחסום הרגלי היה כבר סטרילי ,לא כמו בעבר .כשאני הגעתי לשם ,המחסום הרגלי
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לכל בית שנכנסנו
שברנו את הנורות
עם הקת של הנשק
בתואנה מבצעית
שהאור מפריע לנו.
המחסום הפך אלים
בצורה בלתי רגילה...
החיילים שלחו ערבים
להביא להם אוכל
מתוך רמאללה .כמובן
שלא שילמו להם

היה סטרילי ורק דרך מעברי זכוכית ומ”צ (משטרה צבאית) ,יחידת המעברים .היה שם רק כוח
כוננות של התערבות והכוח השני תפס את המחסום הרכוב .אני הייתי במחסום הזה ופעם ראשונה
הבעתי התנגדות אקטיבית למה שאנחנו עושים .על ההתנגדות הזאת – לקח אותי לשיחה ,המ”מ
(מפקד מחלקה) שלי ,שהוא נאלץ להדיח אותי מכל תפקיד ולהוציא אותי מהפלוגה ותוך שבוע
ימצאו לי פלוגה חדשה ,כנראה מפקדה ,בגלל שהבעתי דעות פוליטיות בניגוד לנוהלי הצבא.
ה”דעות הפוליטיות” שלי היו שאצלי אף אחד לא מרים יד .זה מחסום שיש בו נשות ווטש במשמרות
קבועות של עשרים וארבע שעות ,אז היה ,ואף אחד לא פונה אליהן או מדבר איתן ולא נתקל בהן
בשום צורה כזו או אחרת ומה שהן עושות זה לגיטימי וזו זכותן .מדברים איתם דרך דובר צה”ל,
לנו אין שום סמכות לדבר איתן .אלה פקודות הצבא וייצגתי אותן נאמנה .החיילים לא הקשיבו
לי ,והרימו יד גם על נשות ווטש ,קיללו אותן ,שברו להן את העצמות .ההתעללות במחסום הייתה
קשה .... .זה היה דצמבר-ינואר ,החורף היה חורף קשה ,לא כמו החורף הזה .ברמאללה קר ומיותר
לציין שזה מחסום מעייף ,אתה עומד שתים עשרה שעות על הרגליים ,כדור בקנה ,זה נחשב מחסום
מסוכן ...אתה עם קסדה על הראש וציוד קרמי וכל הציוד עליך ,כל הזמן על הרגליים ,שתים עשרה
שעות או שמונה-שמונה ,אבל זה אותו דבר ואתה כל הזמן עובד .אתה קופא מקור ואתה רואה
אותם באים באוטו החמים שלהם .פיתחנו תחביב :רוב המכוניות הפלסטיניות היו ישנות והבגאז’
לא נפתח מבפנים ,היינו אומרים להם לצאת ולפתוח את הבגאז’ ,שייצא לקור ולגשם .הרגיז אותי
לראות אותם במכוניות עד ששכחתי שהם לא רוצים לראות אותי שם .פעם אחת בחור בשם אמג’ד
ג’מאל נאצר ,אני זוכר אותו טוב ,ביקשתי ממנו לצאת ולפתוח לי את הבגאז’ והוא שאל למה ,הוא
אמר שהוא יכול היה לפתוח מבפנים .היה ברד ,הייתי קצת חולה ואמרתי לו לצאת ולפתוח את
הבגאז’ .הוא סירב .זה הסתדר עם הנהלים ,הוא אמר שהוא לא יוצא ,החרמתי לו את האוטו ,לקחתי
לו את המפתחות של האוטו ,אמרתי לו לעצור בצד .הוא קצת רטן ,נתתי לו את הקת של הנשק
בפנים וככה חזרתי למעגל האלימות .החיילים שלי לא ידעו את נפשם מרוב התלהבות .אני הייתי
מפקד משנה במחסום הרכוב וזו הייתה עליית מדרגה של כולנו ,האירוע הזה .המחסום הפך אלים
מאוד ,בגלל מזג האוויר ותת התנאים שהיו בו .האוכל היה מאחר באופן תמידי וגם בזה היו אשמים
הפלסטינים .החיילים היו שולחים ערבים להביא להם אוכל מתוך רמאללה ,כשלא ראיתי ,כמובן
שלא היו משלמים להם .היו אוספים מסבחות (שרשרות תפילה) ,לוקחים להם .באותו זמן לא הבנתי
שזה נקרא פשע מלחמה ,לקחת מסבחות או לקחת מהאבטיחים .התנגדתי לזה התנגדות חריפה.
לא לקחתי בזה חלק אבל זה קרה באופן מתמיד .הרבה מ”כים וסמלים לקחו בזה חלק .אני צריך
לציין שהקצינים התנגדו לזה ושפטו כל מי שהיה מעורב בדברים האלה .הייתה התנגדות קשה.
אלה הדברים שלקחו?
מסבחה ,אוכל בעיקר .לא לקחו כסף .היו עוד דברים ,אני לא זוכר מה בדיוק.
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סיגריות?
סיגריות .הרבה פעמים שעצרו משאיות עם פאקטים ,זה היה כמו שוחד ,כמו שרואים במחסום
המקסיקני ,לקחו שני פאקטים ונתנו להם לעבור.
ואם הוא לא רוצה לתת?
אז הוא לא עובר ,גם אם הוא בכניסה לבית שלו ,אבל הוא נותן .כמעט ולא נתקלתי במצבים כאלה.
היינו שם עם היד על ההדק כל הזמן תרתי משמע .הבהירו לנו שזה מקום מאוד מאוד מסוכן והכול
נכון ,גם היום זה ככה .זה לא היה כמו שטיפת המוח שעשו לנו ביקיר ,ששם היה פסטורלי ויפה .שם
היה מסוכן והרגשנו את זה .אחרי חודש בקו הזה ,יום לפני שהייתי אמור לצאת הביתה ,חבר שלי
שהיה בעמדת קלעים של מאבטח ,נורה בארבעה כדורים שפצעו אותו קשה מאוד .בנוסף ,נורה
עוד חייל במוצב שנהרג .זה שינה את חוקי המשחק לגמרי .עצרו את כל המחסום ,המחסום נסגר
הרמטית לארבעים ושמונה שעות ,אין יוצא ונכנס לרמאללה .נכנסנו לרמאללה ללא כל הצדקה
ביטחונית .הפכנו את רמאללה בשנאה אמיתית ,עשינו כשמונים מעצרים באותו לילה .התפרענו.
מה זאת אומרת?
לכל בית שנכנסנו ,שברנו את הנורות עם הקת של הנשק בתואנה מבצעית שהאור מפריע לנו ,עם
הקת של הנשק ,הקנה של הנשק ,אלימות פיזית ברמה שאי אפשר לתאר .זו הייתה עליית מדרגה
חריפה ,המחסום הפך אלים בצורה בלתי רגילה ,מבחינתנו הם פגעו בחבר שלנו .הוא היה חבר טוב
שלי אישית ולקחתי את זה אישית .אני שילחתי כל רסן לחיילים שלי במחסום .האלימות הפכה
לדרך קבע .הוצאנו אנשים מהרכב עם מכה מהקנה .ההוראה של הקלע שעמד למעלה הייתה
לא להוריד את הטריג’יקון (כוונת) מהאוטו הנבדק ,כדור בקנה ,תמיד עם עין על הבן אדם .אם
משהו משתבש – מבחינתך ,אתה יורה .שם כבר התחלנו לירות לרגליים של פלסטינים שלא צייתו
להוראות שלנו .הייתה תקרית או שתיים כזאת שירינו לרגליים .הם לא שמעו להוראות שלנו לעצור
חמישים מטרים לפני ולהרים את החולצה ולהסתובב .זה הפך לנוהל .פעם אחת לא פגענו ,הבן אדם
ברח ותפסנו אותו .פעם אחת פגענו ברגל ,גרמנו לו נזק .מיותר לציין שהוא היה אזרח תמים ולא
חמוש .בזה סיימנו את רמאללה שהיה אגב ,הרמאללה הרגועה יותר .בפלוגה הייתה נורמה רבת
שנים ,האלימות הייתה גאוות הפלוגה .פלוגה שחורה ומשוגעת ,לא כמו רובאית ד’ שהם אשכנזים
חמודים שמלטפים פלסטינים.
ברמה של המג”דים (מפקדי גדודים) ,מח”טים (מפקדי חטיבות) ,כל האלימות הזאת ,מה שהיה
הולך בקלנדיה ,הם הכירו את זה?
לא .המג”ד של  605התנגד לזה מאוד .אני חושב שהוא ידע לפעמים ,והוא גילה והוא גם העניש והיה
נגד טיוח .הרוב לא הגיע אליו .זה נשאר ברמת סמלים ,מ”מ .גג סמ”פ-מ”פ

244
שוברים שתיקה

19
הוא פשוט הודה .אמר
לי“ :כן לקחתי ,כדי
שילמד לקח ,כי אחרת
הם לא לומדים לקח.
רק ככה הם מבינים”

“רוצה את המפתחות? תנקה את המחסום”
יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :נפת בית לחם ּ שנה2002 :

הגיע פלסטיני ל ,DCO-אמר“ :לקחו לי את המפתחות של האוטו במחסום”“ .למה לקחו?”“ ,ככה,
כי ”...התחיל לדבר .אמרתי לו“ :שמע ,אני רוצה לצאת לראות את זה בעיניים שלי” .זה היה מחסום
אל חאדר .נכנס לג’יפ שלי ,נסענו ביחד למחסום .אמרתי לו“ :בוא תראה לי את הקצין” .הראה לי
את הקצין ,סגן בצנחנים .ניגשתי אליו (לקצין) ,אמרתי לו“ :לקחת לו את המפתחות?” ,אמר לי:
“כן” .אמרתי לו“ :למה?” .הוא אמר לי“ :כי הוא עצר פה והוריד אנשים למרות שאסור להם להוריד
אנשים” .אז אמרתי לו“ :ומה החלטת?” .הוא אמר“ :להעניש אותו ,שילמד לקח” .אמרתי לו“ :מה
הלקח?” .אז הוא אמר“ :שינקה לי את המחסום ,יעשה פה סדר באנשים ,ואחרי שיעשה את כל זה
אני מחזיר לו את המפתחות .עד שהוא לא יעשה את זה אין לו מפתחות” .זה היה מחריד .טמבל
אחד .אז כמובן שאמרתי לו שיחזיר את המפתחות עכשיו ,לקחתי את הפרטים שלו והעברתי את
זה הלאה ,גם למח”ט (למפקד חטיבה) וגם להכל .לא יודע אם הוא נשפט אפילו .עשו איזשהו תדרוך
בעקבות זה .זהו ,זה לגבי הסגן הזה .הוא פשוט הודה .אמר לי“ :כן ,לקחתי ,כדי שילמד לקח ,כי
אחרת הם לא לומדים לקח .רק ככה הם מבינים” .פשוט אמר לפלסטיני“ :תעשה לי פה סדר ,ותסדר
את האנשים בתור ,ותדאג שיהיה פה מסודר ,ותנקה לי את המחסום ,ורק אחרי זה אני אביא לך את
המפתחות”

20
בהתחלה היו עוצרים
מאוד ממושכים...
פשוט חסמו המון
צירים...

כל יומיים פותחים ל 4-שעות
יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :כללי ּ שנה2000 :

בתחילת האינתיפאדה ,היה פורענות בנוגע לעוצרים למשל ,היו פשוט משתיתים עוצר ונגמר.
עכשיו ,לך תשכח מתי פתחת ,מתי זה .למשל ,המינהל האזרחי ,אז נקבעו תקנות לעניין הזה ,שכל
יומיים צריך לפתוח ארבע שעות ,ושמרו על זה שפתחו ארבע שעות ,ולא הודיעו לאוכלוסייה ולא
הודיעו ברדיו שארבע שעות או למשל לוודא בתחילת האינתיפאדה ,...פשוט חסמו המון צירים.
לוודא שאין כפר חסום ,שאמבולנס לא יכול להיכנס ולכל כפר יש יציאה וכל מיני דברים כאלה מאוד
קטנים.
ואיך אתם יודעים שכפר חסום? איך אתם מבינים את זה?
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קודם אמרתי לך שאנחנו מעמיקים קשר עם אישים פלסטינים פרטיים .יש לך פשוט איש שהוא
לא ...הוא איש קשר ,אתה מתקשר אליו ,שואל מה המצב בכפר ,מה זה ,מה ההוא ,מה הולך .הוא
אומר לך .ואם הוא אומר לך שמשהו לא בסדר ותמיד יש לו את הטלפון שלך ,כן? הוא מתקשר .אם
הוא אומר לך שמשהו לא בסדר ,אז חובה שלך לטפל בזה.
עוצרים ,איך זה הלך בהתחלה?
בהתחלה ,גם בחברון זה היה ,יש טבלאות ...במשרד הביטחון אתה יכול לבקש את זה ,אפילו ייתנו
לך ,אנחנו עשינו את זה בזמנו וזה בלשכת שר הביטחון ,זה היה מועבר לשם .אבל בהתחלה ,היתה
תקופה ממושכת בלי פתיחה ...אני חושב שכל שבוע בערך .אני הייתי עוד בבית אל ,אבל בהתחלה
העוצרים היו מאוד ממושכים ,אחרי זה באמת פתחו :כל ארבעים ושמונה שעות לארבע שעות ...יום
שישי ,לאשר את התפילה .גם יום שבת בדרך כלל ,היו פותחים ,בגלל שיש נוכחות נמוכה של צה”ל
בשטח .לאט-לאט זה הסתדר.
מי מחליט על עוצר?
מח”ט (מפקד חטיבה).
אין מנגנון ,הליך שצריך להתייעץ עם המינהל?
לא .קודם כל ,הוא תמיד מתייעץ עם המינהל .אבל הסיבה להטלת עוצר היא סיבה ביטחונית ,אין
מה לעשות .ולכן המח”ט מחליט והוא צריך ליידע את מפקד האוגדה ,אבל הוא לא ...ויש לו כללים
מסודרים .יש פשוט כללים.
ואיפה המינהל בא לידי ביטוי בדבר הזה? אם נגיד קצין מינהל אומר...
אם למשל ,אחרי ארבעים שעות ...קודם כל לחוק הזה יש ...זה תקנה שהוציא היועץ המשפטי
ביהודה ושומרון .היועץ המשפטי הצבאי ביהודה ושומרון .זה תקנה שהוא הוציא ,יש לה חריגים.
זאת אומרת ,אם קרה אירוע קשה ,אפשר להעלות את זה לאישור אלוף הפיקוד ,הוא יכול לאשר
לך יותר מארבעים ושמונה שעות .אבל המקרים האלה היו חריגים ,באמת היה צריך פיגוע מאוד
גדול ,כדי לעשות את זה .והמינהל ראוי שיזכיר למח”ט כל ארבעים ושמונה שעות ,או לקראת “אתה
צריך לפתוח לארבע שעות ,בין השעות טה-טה-טה” .וזהו .זה גם דברים שאומרים אותם מראש,
כדי שהאוכלוסייה תתכונן ותצא.
איך אתם מודיעים?
מתקשרים לרדיו ,אומרים לשדרנים .אפילו לשדרנים של התחנות של הפת”ח .אז לא היה תחנות
של חמאס .נדמה לי שהיום יש.
והם מעלים את זה?
כן
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21
כשגנדי נרצח החליטו
שזהו ,אף אחד לא
עובר ,גם המשאיות
מים

כפרים ללא מים
יחידה :נח”ל ּ מקום :נפת שכם ּ שנה2001 :

...בית פוריק ובית דג’ן הם שני כפרים שאין בהם מים .הם מביאים מים במשאיות משכם.
מה זאת אומרת “אין להם מים?”
המקום לא מחובר לרשת המים .לא ידעת שיש כאלו דברים? אז זהו ,יש להם משאיות ,כל היום
מסיעות מיכלים כאלו ,נוסעות לשכם וממלאות ומרוקנות .לפי מה שהסבירו הנהגים ,יש לאנשים
בבתים בור מים ,משהו כזה ,והם ממלאים.
היו מקרים שהיו מונעים כניסת משאיות מים פנימה?
אז ,באותה תקופה נרצח גנדי (חבר הכנסת רחבעם זאבי)  ...באופן כללי היה מעבר די חופשי
למשאיות וגם כשהיה עוצר לאחרים ,משאיות מים עדיין יכלו לעבור .ואז כשגנדי נרצח החליטו
שזהו ,אף אחד לא עובר ,גם המשאיות מים .אני זוכר שכשהייתי במחסום הצקתי למ”פ (מפקד
פלוגה) שלי שזה לא מצב שיכול להימשך ודווקא עוד באותו היום אחר הצהריים או עוד יום אחד הם
היו בלי אספקה של מים .אני לא זוכר מתי בדיוק ,אבל די מהר השגנו רשימה של נהגים מורשים ,זה
היו כמעט כל הנהגים .היו כמה שלא היה להם אישור ,ורק נהגים עם אישור הורשו לעבור

22
העברת סחורות
זה היה עניין מאוד
בעייתי .מתקופה
שבאמת הכל הלך,
הכל יצא ,ופתאום
לתקופה שבה “אם
אתה מרשה למשהו
לצאת מבחינה
ביטחונית”...

מעין אווירה הומניטרית...
יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :כללי ּ שנה2001 :

המינהל האזרחי בעצם לא ,אני חושב שהוא לא מתעורר עד אמצע  ,2002הוא לא מבין את המעבר
מהסכם אוסלו לאינתיפאדה .לוקח לו בערך שנה  -שנה פלוס להבין את המעבר הזה .שהוא צריך
להיות יותר לוחמני ופחות להתעסק בעניינים של קישור מול הפלסטינים .אז האווירה בהתחלה ,הייתה
אווירה של איך מנהלים ,קטענו את הקשר עם הפלסטינים ומה אנחנו עושים מעכשיו .המינהל לא
מצא את עצמו ,אבל לאט-לאט הוא מצא את עצמו ,הוא מצא את עצמו פשוט בחזרה של ממשל חלקי.
מה זאת אומרת לא מצא את עצמו?
הסכם אוסלו בעצם קובע שבעצם מנהלות תיאום וקישור יעשו קישור עם הפלסטינים .בטח
כשאנחנו מדברים על  DCOועל אנשים וכאלה שהיו צריכים לעשות קישור בטחוני ,הדברים האלה,
האינתיפאדה פורצת וזה לא קיים .עם מי אתה יושב? אסור לך לשבת ,יש הוראת ממשלה שאסור
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לך לשבת .אז מה אתה עושה? מה התפקיד שלך? ואז לאט-לאט אתה יוצר לעצמך תפקיד חדש.
אז מה בשטח היה? הייתה לכם מצד אחד הוראת ממשלה ומצד אחד את העבודה שלכם.
לא ,אז המינהל האזרחי עיצב לעצמו עבודה של יותר מה שנקרא לשמור על מרקם החיים
הפלסטיני ,גישות ,צירים ,כל מיני דברים אזרחיים שהם בסך הכול למען האוכלוסייה הפלסטינית
ולשמור בעצם על מעין אווירה הומניטרית ולא להגיע לאסון הומניטרי או דברים כאלה .זה בעצם
המטרה של המינהל האזרחי בתקופה הזו .ולצד לחזק קשרים עם אישים פלסטינים ,כבר לא עם
הממשלה הפלסטינית .כבר לא רואים את הממשלה הפלסטינית ,רואים יותר אישים פלסטינים.
יוצרים קשרים עם גורמים שהם לא רשמיים כביכול.
במה זה בא לידי ביטוי?
למשל בהתחלה של האינתיפאדה ,אז למשל העברת סחורות זה היה עניין מאוד בעייתי .מתקופה
שבאמת הכול הלך ,הכול יצא ,ופתאום הופך לתקופה שבה “איך אתה מרשה למשהו לצאת ,להיכנס,
מבחינה ביטחונית”? אז למשל כל ההסדרה של ההכנסה והוצאת סחורות.
איך זה נעשה?
במשטחי גב אל גב ,כמו שיש בתרקומיא (מחסום באזור חברון) ,אתם בטח מכירים .למשל ,מקימים
משטחי גב אל גב ,עד שהאחרון ביניהם שהקימו זה בביתוניא (מחסום בגזרת רמאללה) ,אחרי ,2002
או למשל לאפשר העברת סחורות ,לעשות בקרה על העברת סחורות ,לראות שבאמת נכנס אוכל,
באמת נכנס מלט ,באמת נכנס דלק.
כל ההנחיות נקבעו על ידי המינהל?
כן ,המנהל זה גוף שהוא די צל ,אבל יש לו הרבה כוח .בתחילת האינתיפאדה מאוד זלזלו בו ,אבל זה
גוף שיש לו המון כוח.
אז נגיד ,מפסיקים להעביר סחורות באיזשהו שלב ואז...
לא ,פשוט לא מצאו דרך ביטחונית להעביר בה סחורות ולכן המנהל האזרחי ,במימון ממשלתי
כמובן ,לוקח ובונה משטחי בטון .בתרקומיא זה היה קיים ,אבל במקומות אחרים כמו חווארה ,כמו
ביתוניא ,כמו ג’למה זה לא היה שם .היום יש בקלקיליה ,אני לא סגור על זה ,לא הייתי שם הרבה
זמן .זה מה שהוא דואג ,הוא דואג להעברת סחורות למשל...
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23
אני זוכרת שאנשים
חיכו לעבור והיה שם
כל כך צפוף ,והיה שם
בן אדם שנלחץ יותר
מדי לסורגים...

אחד הפועלים נמעך למוות במחסום
יחידה :מחסום ארז ּ מקום :רצועת עזה ּ שנה2003 :

כל פעם שהיו צריכים להעביר אמבולנס – היו מגיעים מכל צד אמבולנס ,פלסטיני וישראלי
ומעבירים מאמבולנס אחד לשני.
איזה מקרים מעבירים למשל? למה צריך העברה לישראל?
אני משערת לבתי חולים ,למשל היריון או מישהו פצוע ,אני יושבת בחמ”ל (חדר פיקוד) אז אני לא יודעת
בדיוק לפרטי פרטים .אני יודעת שיש חולה ,שם ,מספר ואני בודקת במת”ק (מינהלת תיאום וקישור)
ואם הוא בסדר אני מאשרת להעביר אותו ואני לא יודעת מה ההיסטוריה הרפואית של הבן אדם.
לא ,אבל את שומעת ישנה אישה בהריון ,יש חולה..
אומרים לי נגיד על מקרים מיוחדים של קוצב לב ,כי את כולם מעבירים במגנומטר ויש מכשירים
רפואיים שלא מסתדרים עם מגנומטר .יש בדיקה אחרת שעושים להם.
מה ,כולם עוברים במגנומטר? -גם גב אל גב? מה היה אופי המקרים? – אם זה אישה בהריון ,עד
שעושים את הגב-אל-גב ,יוצא ילד חדש לעולם...
אני משערת שנגיד אישה בהיריון זה אישה בתהליכים והיו כל מיני חולים ,ילדים שצריכים טיפול רפואי.
מתי פותחים את המחסום?
בבוקר ,משמונה עד עשר .ושוב בצהריים .יש מעבר לישראל ויש מחסום קטן מעבר לעובדים
שעוברים מהרצועה לתוחמת .הם הולכים ,עובדים וחוזרים.
אז איפה את היית?
הגדוד אחראי על שניהם ,זה גדוד מעברים ,אחראי לכל המעברים ,לכל מה שעובר .לפעמים היו
מנחים לשנות את השעות ,אבל בגדול ,בבוקר שעתיים-שלוש ואחר הצהריים שוב שלוש שעות.
כמה אנשים עוברים?
לא יודעת מספרים .אני יודעת שהרבה .הם לא מדברים איתנו על כל אחד שעובר .הם אומרים:
“נפתח המעבר ,נסגר המעבר”.
לא היית סקרנית לראות את הדברים בחוץ?
כשרק הגעתי ,הייתי משהו כמו שלושה שבועות בגדוד ואז הורידו אותי לפלוגה .כשהייתי בגדוד,
הלכתי פעם אחת למחסום לראות על מה מדובר ועם מי אני מדברת כל הזמן ,ואני זוכרת שאנשים
חיכו לעבור והיה שם כל כך צפוף ,והיה שם בן אדם שנלחץ יותר מדי לסורגים ,והעבירו אותו את
המחסום בשביל לטפל בו והוא נפטר ,נמעך למוות במחסום.
מה זאת אומרת? הוא לא היה חולה או משהו?
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עד כמה שאני יודעת ,הוא לא היה חולה ,אבל המחסום בנוי – פה יש ברזלים ,יש דלת מעבר
מסתובבת כמו שיש באוניברסיטה – שאתה לא יכול לצאת ולהיכנס ויש כיוון לצאת .הם מחכים
שיפתחו את המעבר והם דוחפים אחד את השני מהלחץ ואחד מהם פשוט נמעך על הברזל.
את זוכרת מה רוחב המעבר בערך?
החלק של הדלת המסתובבת זה מעבר לאחד אחד ,הם עומדים ליד ,יש גדר ברזל די רחבה ,אם כל
המתחם של המעבר הוא בגודל החדר הזה והוא מחולק לשני נתיבים ,יש דלת ועוד אזור המתנה.
כל החלק הזה היה מלא באנשים.
מה קרה שם?
לא יודעת .הייתי חודש וחצי בצבא וזה הדבר הראשון שראיתי וזה עשה לי הלם .הוא התעלף ,ניסו
לטפל בו ,הביאו חובש והוא לא הצליח.
איפה אוספים אותם? – איפה הוא משתחרר מה?...
אני לא התעסקתי בזה ,עמדתי בצד ,הגעתי באמצע הבלגן .אני משערת שאם בן אדם מתעלף פה,
אז כבר מעבירים אותו.
ואז מה עשו?
אני הלכתי אחרי שהחובש לא הצליח לטפל בו ,הלכתי ,הספיק לי .אני לא צריכה לראות יותר
והלכתי ,מן הסתם פינו את הגופה והעבירו אותה לגורמים המתאימים בטח דרך המת”ק.
מה אמרו אחר כך בתחקיר?
אני לא יודעת מה היה בתחקיר.
אבל דיברו על זה אחרי זה?
זה לא היה משהו שדיברו עליו בחמ”ל והתעסקו אתו ,אני משערת שבמת”ק דיברו על זה יותר כי זה
רלוונטי לעבודה שלהם .אני משערת שגם במחסום .למרות שוואללה ,אם עומד חייל במחסום לפני
שהוא נפתח וכולם דוחפים אחד את השני ,הוא לא יכול להגיד :טוב ,תפסיקו לדחוף ...הם כמו ילדים
לפני כניסה להופעה שממשיכים לדחוף אחד את השני גם כשאומרים להם לעמוד יפה .יחי ההבדל
כמובן ,אני חושבת שבמקרה כזה ,הכי הרבה שאפשר לעשות זה שהחייל שעומד שם יכול לנסות
להגיד להם להתרחק או לזוז .אבל לא יותר מזה .אין משהו ממשי שאפשר לעשות בקטע שהרבה
אנשים רוצים לעבור בזמן מוקצב.
הסיפור של הבחור שנהרג התפרסם?
עד כמה שאני יודעת – לא .אבל לא חיפשתי ואני חושבת שאין מה לעשות ,אבל בחדשות היומיומיות,
מה שיותר מעניין את הציבור הישראלי ,זה אם היה פיגוע או כמעט פיגוע או סוכל פיגוע מאשר ערבי
שנהרג .לרוב בחדשות מנסים להראות את הצד שלנו ומה שקורה בינינו ואיך תוקפים אותנו
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24
שבעים אחוז
מהאוכלוסייה של עזה
חיה על דיג ...אם אין
דגים – אין אוכל .הם
הגיעו בבוקר מוקדם
לאזורים הסגורים ...כל
בוקר היה נוהל לירי
לעברם כדי להפחיד...

ירינו על דייגים ,חתכנו להם רשתות
יחידה :חיל הים ּ מקום :רצועת עזה ּ שנה2007-2005 :

יש אזור שתוחם את עזה ,אזור שנקרא  Kשנמצא בשליטת חיל הים .גם אחרי וגם לפני ההתנתקות,
שום דבר לא השתנה מבחינת הגזרה הימית ,הכל נשאר אותו דבר .הדבר היחיד שהשתנה הוא שאזור
 Kשבין ישראל לעזה ,אזור  Mשבין מצרים לעזה ובאמצע הייתה עוד מחיצה שמנעה מהסירות
ממעגנת רפיח לעבור למעגנת עזה .הקטע הזה בהתנתקות נעלם ,וחזר ,ונפתח להם .זה הפלוס
היחידי .אני הכי זוכר שליד האזורים של  Kבין ישראל לעזה יש ילדים שהיו קמים כל בוקר ,ילדים
בגילאי ארבע עד שש .שבעים אחוז מהאוכלוסייה של עזה חיה על דיג .בשבילם זה מים ולחם והכול.
אם אין דגים – אין אוכל .הם הגיעו בבוקר מוקדם ,בסביבות ארבע-חמש כל בוקר לאזורים הסגורים.
הם הגיעו לשם כי האזור מפוצץ בדייגים .זה אזור קטן והדגים בורחים לאזורים הסגורים כי אין שם
דיג .הם כל הזמן מנסים לגשש ולעבור ,וכל בוקר היה נוהל לירי לעברם כדי להפחיד ועד כדי ירי לכיוון
הרגליים לילדים שעמדו על החוף או נוסעים על חסקה לכיוון .היו לנו דרוזים בספינה שהיו צורחים
אליהם בערבית ומקללים אותם .אתה רואה אחר כך את הפנים של הילדים במצלמות בוכים ,מסכנים.
מה זה ירי לעברם?
זה מתחיל בירי באוויר ,עובר לידי לידם ובמקרים קיצוניים זה מגיע לירי לכיוון הרגליים .אני לא
יריתי לרגליים אבל היו ספינות אחרות בפלגה שלי שירו לכיוון הרגליים.
מה המרחק שיורים?
רחוק ,חמש מאות – שש מאות מטרים .יורים במא”ג רפאל ,זה הכול אוטומטי.
לאן אתה מכוון?
זה עניין של זוויות .במצלמה יש מד גובה ומד רוחב ואתה מסמן עם הסמן ואתה מסמן איפה שאתה
רוצה וזה מונע את אפקט הגלים ופוגע איפה שצריך ,זה מדויק.
אתה מכוון מטר ליד החסקה?
יותר ,אפילו חמש-שש מטרים .היו מקרים שפגעו בחסקה ששמעתי עליהם ,לא ראיתי .שהנתזים גם
פגעו בהם ,ריקושט של הכדור שפגע במים .היו מקרים שצרמו לי ,יש את העניין של המכמורתנים
הפלסטינים .רשתות שלהם עולות בסביבות ארבעים אלף שקל שזה כמו מיליון דולר בשבילנו .כשהם
היו חורגים הרבה פעמים היו מטביעים להם את הרשתות .הם משאירים את הרשתות במים ,הרשתות
נשארות משהו כמו שש שעות במים .הדבור (ספינת חיל הים) מגיע ,מקצר וחותך את הרשתות.
למה עושים את זה?
כהענשה.
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על מה?
על זה שהם חרגו יותר מדי פעמים .אם נגיד סדק חורג לאזור סגור ,בא דבור ,עשה סיבובים ,יורה
לאוויר וחוזר .אחרי שעה הם חוזרים והדבור חוזר .בפעם השלישית זה מתחיל בירי לרשתות ,לגוף
ואחרי זה ירי להטביע .לא קרה לי ירי להטביע אבל הייתי בירי לגוף ולרשתות.
אבל איך אתם יודעים של מי הרשת?
הסירה גוררת אותה .זה תמיד מחובר לסירה.
האזור האסור ,זה מן הסתם האזור שקרוב לישראל?
יש את האזור שקרוב לישראל והאזור על גבול ישראל-מצרים .הגבול הימי הוא שלושה מייל החוצה,
משהו כמו עשרים מייל רוחב ,בערך שלושים קילומטרים.
כשמחשבים את העשרים מייל בין עזה ומצרים ובין ישראל ובין עזה?
כן.
העשרים מייל האלה יבואו על חשבון עזה או ישראל?
מה נראה לך? ברור שעל חשבון עזה .לא רק זה ,הגבול הימי של מדינת ישראל הוא שנים עשר
מייל ושל עזה הוא שלושה .כל השלושה מייל האלה שהם כיוון לים התיכון הם מסיבה אחת ,בגלל
שחמדנים קצת לגז ויש אסדת קידוח משהו כמו שלושה וחצי מייל מול חפי עזה שזה פלסטיני לכל
דבר אבל זה שלנו .עובדים שם בקטע מטורף והאבטחה שם זה יוצאי שייטת  .13אפילו אם ציפור
מתקרבת לאזור – יורים בה .יש שמירה פסיכית על הדבר הזה .אם אי פעם היו מכמורתנים מצרים
שעברו את השלושה מייל ,גם איתם התעסקנו ובלגן.
מה זאת אומרת?
הם הגיעו ,אלה מים בינלאומיים ,אין לנו שיפוט שם אבל היינו יוצאים ,יורים עליהם.
על מכמורות מצריות?
כן .וזו מדינת שלום
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נוסעים על שדות חיטה
יחידה :נח”ל ּ מקום :דרום הר חברון ּ שנה2004 :

נסענו בשבוע נגמ”שים (כלי משוריין בעל זחל) ,פתאום אנחנו קולטים ,אני לא זוכר אם אני
קולט או מישהו אחר ,שאנחנו נוסעים על שדות חיטה .שאלתי מה קורה ,כי זה עדיין טירונות ,ואי
אפשר לדבר עם המפקד .הוא גם לא ידע .הוא שאל ,אני חושב ,ואז אמרו לנו כלאחר יד שהבדואים
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אמרו לנו שהבדואים
משתלטים על שטחי
אש של הצבא ,אז יש
הוראה....

משתלטים על שטחי אש של הצבא ,אז יש הוראה ,של המג”ד (מפקד גדוד) נראה לי ...לא הבנתי אז
את המושגים כל כך ,שמתאמנים שם בכל זאת על השדות שלהם.
זה פחונים או אוהלים שם?
זה היה רחוק מהבתים שלהם ,אבל יש שם גם וגם ,יש שם כל מיני .זה האזור עם הכי הרבה בדואים בארץ.
אתה זוכר איפה בדיוק נסעתם?
לא .זה קרוב לבא”ח קריות .סביב ,ברדיוס של עשרה קילומטר.
נחל עדשה?
שם ישנו בלילה .לא ישנו שם בלילה ,ישנו במקום שאני לא יודע ,מקום שהוא לא קשור ,איזשהו
מטווח נטוש אולי.
ואיפה השדות חיטה יחסית למטווח הנטוש הזה?
לא זוכר .זה באמת סיפור שנגע לי הרבה .אני הייתי בעסקי הבדואים קצת ,עדיין אני מאוד מתעניין
במה שקורה שם .הפינוי וזה ...זה כיבוש בשלט רחוק כזה .זה לא הפלסטינים ,לא שומעים ,לא
מדברים על זה הרבה.
גירשתם בדואים גם?
לא .מהמטווחים לפעמים ,הם אוספים תרמילים וזה .בכללי יש עניין של להרחיק רועי צאן ממקומות
של צבא
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מתאמנים באמצע הכפר ,באמצע הלילה
יחידה :צנחנים (מילואים) ּ מקום :נפת טול כרם ּ שנה2007 :

בעקרון הצבא מאז המלחמה ,הגיע למסקנה שהוא חייב לנצל כל יום מילואים שחייל עושה כדי
להביא אותו לכשירות מלאה לקראת המלחמה הקרובה עלינו לטובה .ולכן את האל”ת (אימון לפני
תעסוקה) הרגיל ,אימון לפני תעסוקה ,הוא ממיר לאל”ת מורחב כזה .הרבה יותר רציני ,הרבה יותר
תרגילים ,הרבה יותר מסיבי .בדרך כלל עושים מטווחים ואיזושהי פריקה מהאמר (ג’יפ) ,כדי לזכור
איך עושים את זה .וזה ההכנה לקו .עכשיו הוא הלך על איזשהו תרגיל גדול .עכשיו אני התחלתי
את המילואים ב 11-למרץ ( .)2007זה היה המילואים השניים שלי בקו הזה באריאל .עכשיו ידענו
שהמילואים יתחילו בשלושה ארבעה ימים של אימון ,ונמשיך לקו .כמו כל קו .אני ביום שישי שלפני,
האחת עשרה זה יום ראשון ,ביום שישי שלפני זה נסעתי להורים שלי ,ובדרך אני שומע ככה חדשות,
ומדברים על תרגיל שעשתה חטיבת הצנחנים המרכזית ,לקראת ...אימון לפני תעסוקה בכפר בית
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ליד .עכשיו זה אני .זאת אומרת ,ברור לי שאם את זה עשה הגדוד שלפני ,אז אני אעשה את זה ביום
ראשון .אז ככה הקשבתי לעומק ,ומסתבר באמת שהוחלט לעשות תרגיל ,שוב במתאר לבנון ,באזור
השומרון ,שמדמה תנועה אל יעדים עם תצפיות ומארבים וכל מיני דברים כאלה תוך כדי ,ובסופו של
דבר זה מסתכם באיזשהו כיבוש כפר .עכשיו ,מה שנאמר בידיעה הזאת זה שטענות שהועלו ...שוב
הכפריים המקומיים הם ערבים אז הטענות שלהם נשמעות פחות חזק ,אבל חיילים בתוך הפלוגה,
בתוך הגדודים טענו ,קודם כל באופן בסיסי ,שהם לא קיבלו הוראות פתיחה באש .עכשיו למה אתה
לא מקבל הוראות פתיחה באש? כי בעצם מצד אחד אתה בתרגיל והמון כוחות ,המון כוחות שהלכו
כל הלילה ועייפים ...עכשיו תתחיל להכניס כדור בקנה או מחסנית בהכנס אז אתה תגמור באיזה דו”צ
(ירי של כוחותינו על כוחותינו) .מצד שני זה לא כפר ישראלי ,זה לא קיבוץ או משהו כזה שאתה עושה
עליו את התרגיל הזה .בכל זאת יש שם איזשהו איום כלשהו .וידוע מבחינת מודיעין שיש שם המון
ציידים .צדים הרבה חזירי בר שם בסביבה .יש סיכוי שתראה בן אדם עם נשק באמצע הלילה .מה אתה
עושה? שום דבר .לא קיבלו הוראות .יתרה מזאת ,כל ההתנהלות של התרגיל עצמו הייתה התנהלות
די תמוהה בעיניהם .שכן אתה נכנס לכפר באמצע הלילה ,אין ...ככה בח”קים (ירי של קליעים חסרי
קליע) וברימוני הלם ופיצוצים בסופו של דבר .כפר שהאנשים שחיים בו לא היוו לפני יום זה איום ,לא
יהוו יום אחרי זה ...אולי אחרי יום כזה כבר כן ...ואתה בעצם משבש להם את הלילה .ילדים משתינים
במיטות ,אימהות צורחות ,דברים שקורים כשאתה נכנס לזה ...העלו נגד העורך דין שדיבר שם בזה,
העלו את סמח”ט (סגן מפקד החטיבה) החטיבה שלי ,סמח”ט אותה חטיבה .והבחור מדבר  -כמה
חשוב אחרי לבנון להתאמן וזה והכל בסדר .ומסכם במשפט שאני הייתי בשוק כששמעתי אותו שה...
הוא אומר“ :אני עזבתי אחרון את הכפר בבוקר והמקומיים ,בחיוכים ובהבנה ,ברכו אותי לשלום” .שזה,
מעבר לבורות ולרהב שהוא מרשה לעצמו לדבר ,אתה יודע  -תתנצל ,תגיד שהפצ”ר (פרקליט צבאי
ראשי) בודק את זה ,תן תשובה צבאית אולי ,אבל אני מאחל לסמח”ט הזה ,שתרגיל כזה יקרה בקיבוץ
שבו הוא גר .שבארבע בבוקר יכנסו ברימוני הלם ,ואני רוצה לראות את האורז שהוא יזרוק בבוקר על
החיילים שעוזבים .כי זה באמת חוצפה שאין כדוגמתה .עכשיו ,אני שיערתי ,בתמימותי ,שאצלנו הדבר
יהיה שונה .זאת אומרת נבוא ,וכיוון שהדבר כבר עלה לתקשורת וגם יש פצ”ר בעולם ויש גופים אחרים
משפטיים ,יש מי שידאג לזה .עכשיו ,אני הגעתי למילואים ביום ראשון ,עשיתי החתמות והייתי צריך
לחזור למרכז ליום ,וחזרתי חזרה למילואים .כשחזרתי חזרה למילואים ,ביום שלישי כבר זה היה ,אז
הבנתי שהם בעיצומם של הכנות לתרגיל הזה .עכשיו ,לא דובר בדיוק על המקומות ולא זה.
( )...בקיצור ,הם היו בעיצומן של הכנות לתרגיל הזה .עכשיו ,אני עוד ככה בראש שלי רץ הסיפור הזה
של כל מה ששמעתי ,ורציתי לראות אם יהיו איזשהם הבדלים .עכשיו כיוון שאני הגעתי לתדריך האחד
לפני אחרון ,לא שהיו הרבה ,אבל אני הגעתי אחד לפני האחרון של הסמ”פ (סגן מפקד הפלוגה) ,תדריך
בטיחות ,אז הדברים שלו נפתחו ב”חבר’ה לא מעניין אותי .מבחינתי תלכו לתקשורת ,תספרו מה

אתה נכנס לכפר
באמצע הלילה...
ברימוני הלם ופיצוצים
בסופו של דבר .כפר
שהאנשים שחיים בו
לא היוו לפני זה איום...
ואתה בעצם משבש
להם את הלילה .ילדים
משתינים במיטות,
אימהות צורחות...
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שאתם רוצים ,אבל מה שחשוב לי זה שתעשו ככה וככה וככה וככה .”...ואז אמרתי שאם זה הנימה ,וזה
הכיוון דיבור ,אז שום דבר לא הולך להשתנות .ובפועל ,מה שקרה זה שבאמת בדיוק כמו שהמיתאר
של התרג”ד (תרגיל גדודי) קרה הוא קרה גם אצלנו .הלכנו כל הלילה ועשינו מארבים ופשיטות פה ושם
וכל הזה ,מה שעושים בתרגיל כזה .ולפנות בוקר מצאנו את עצמנו ב”אל היעד” ,בכיוון פשיטה לתוך
הכפר עצמו .שוב ,אני לא זוכר שקיבלתי הוראות פתיחה באש חד משמעיות לגבי הדבר הזה .יכול
להיות שהוא זרק משהו ,אבל כיוון שאני לא זוכר את זה עכשיו ,וזה היה לפני חודש ,אז כנראה שזה היה
מספיק מעומעם כדי שאני לא אבין בדיוק איך זה מתנהל .וגם אם הוא אמר ,אז אני לא חושב שהייתי
יכול אחרי לילה שלם כזה להבחין בין חייל לבין פלסטיני ,אני לא יודע מה פלסטיני או ערבי ישראלי
שיוצא עכשיו עם הנשק שלו לצוד חזירים לפני הכפר ,ויכול להתפתח משהו לא נעים בסיפור הזה .זה
מבחינת הדבר הזה עצמו .למעשה מה שעשינו זה את אותו מתאר התרגיל .נכנסנו פנימה ,נתפסנו על
בתים אבל לא נכנסנו לתוך הבתים.
אבל אתה נכנס לחצר.
אתה נכנס ...לשטח בוודאי נכנסנו .אתה זה כפר ערבי וזה שונה ...ההגדרות של חצר ,של מה שלך מה
זה שלי ,הן שונות .אבל ודאי שעברנו בתוך בתים ,בתוך חצרות של בתים ,לא הלכנו רק על הצירים.
עכשיו זה רק ברמה שלי ,אני זה לא כל הגדוד .שאר הגדוד אני לא יודע מה הוא  ...אני כן יודע ,וזה
אולי השינוי היחיד שקרה ,זה שנאמר לנו אחרי שנכנסנו לבתים ,אמרו לנו שמעכשיו היינו אמורים
לקחת את הבתים האלה בלש”ב (לוחמה בשטח בנוי) ,ועכשיו לא .אני לא יודע אם זה אומר שהכוחות
שלפנינו בתרגיל הזה עשו את זה ,ואנחנו לא נעשה את זה ,או שבאופן עקרוני זה מה שבמלחמה
עושים כשנכנסים לתוך הבית ,אני לא יודע .וזה דבר שצריכים לבדוק עדיין ,אם הם באמת נכנסו
לתוך הבתים .כי אם כן ,אז יש פה איזושהי למידה ברמה המינימלית של התרגיל הזה .טוב תראה
אנחנו גמרנו את התרגיל במרכז הכפר .התחלנו בצעידה מה שנקרא מנהלתית לכיוון האוטובוסים
שחיכו במרחק כמה קילומטרים משם .תראה ,אתה רואה את התושבים כאילו עומדים ,מסתכלים,
מחייכים וזה .שוב מהדהדים לי הדברים של הסמח”ט הזה ,כן ,אבל זה לא חיוכים והבנה .זה חיוכים
והבנה של פעם חמישית או רביעית שהתרגיל הזה קורה להם בכפר בלי שאף אחד סגר איתם את
הדבר הזה .לא יודע אם הודיעו להם לילה לפני זה ,או לא הודיעו להם .זהו ,זה בכל אופן לגבי התרגיל
הזה .אני די הייתי בשוק מהעובדה שביחידות מילואים לא קרה ,אתה יודע ,בסדיר אף אחד לא מרים
את הראש בכלל ,ביחידות מילואים לא יצא על זה איזה קול שקורא נגד ושואל....
לא יצא שום דבר?
תשמע ,כולם יצאו .אני לא מכיר מישהו שלא יצא לתרגיל .לא שמעתי שמישהו קם בתדריך ואמר
תקשיבו זה לא ראוי ,זה לא נכון ,זה לא ,לא .כלום

מרקם חיים

255
כיבוש השטחים

27

מתייקים את התלונות ועוברים הלאה
יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :כללי ּ שנה2001 :

החרמת תעודת זהות זה נוהל פסול שלא אמור להיות .רוב המחסומים עושים אותו בכמויות
לדעתי .וגם לתפוס סתם איזה מישהו על הציר ולקחת לו ,זה לא אמור להיות בכלל .זה לא חוקי,
ברמת היועץ המשפטי .קשה לי להגיד ,היו המון לדעתי.
מה זה אומר פלסטיני בלי תעודת זהות?
זה כמו אתה בלי תעודת זהות ,רק שאצלם זה פי שבעים יותר גרוע .כי אתה ,בשביל מה היום אתה
צריך תעודת זהות? בשביל לפתוח חשבון בבנק ,פחות או יותר בשביל זה .הם בשביל כל דבר צריכים
תעודת זהות .בשביל להוציא היתר הם צריכים תעודת זהות ,בשביל לעבור ממטר למטר הם צריכים
תעודת זהות .זה כמו ,פשוט לקחת אותו .הוא ,אין לו מה לעשות .מעבר לנזק הכספי.
מה הם עושים אז?
בדרך לא דרך חוזרים הביתה ,אם הם מצליחים .זאת אומרת ,אנחנו מאלצים אותם לעבור עוד מסע
כומתה חזרה הביתה .רובם בהתחלה היו מתקשרים לרשות ,ואז הרשות היתה פונה אלינו – זה
הכל דרך ה – DCO-ואז או שהם היו מגיעים ולוקחים חזרה את התעודת זהות ,או שהם פשוט היו
מוציאים חדשה .ובאיזשהו שלב זה כבר לא היה דרך הרשות ,הם כבר הם היו יודעים להגיע למת”ק
ולקבל את התעודת זהות.
אבל איך אפשר להגיע למת”ק ,יש מחסומים בדרך?
נכון .זה בדרך לא דרך .אנחנו פשוט מאלצים אותם לעשות דברים מאוד מוזרים.
מאלצים אותם לעקוף את המחסומים כי במחסומים הם לא יצליחו לעבור.
כן ,נכון .ואז אם חס ושלום מישהו עוצר אותם באמצע בלי תעודת זהות ,חבל על הזמן .הוא ישר למחנה
עופר (מתקן מעצר) או משהו .בשביל זה אני אומר שבאיזשהו שלב הם למדו ללכת עם תעודת זהות
ספייר כי הרבה ברירה לא היתה להם .אבל החרמת תעודת זהות זה היה בכמויות .ממש בכמויות.
אתם לא מעלים את זה למעלה?
מעלים.
ומה?
החייל במחסום הוא המלך בסופו של דבר .הוא המלך .לא משנה כמה שיחות ותדריכים .תדרכנו את
המח”ט ואת המג”ד ואת המ”פ ואת המ”מ ואותו .והוא המלך .שמונה שעות בחום הזה עם קסדה
ואפוד – הוא המלך .ואם זה מג”בניק על הציר כשאין אף אחד – בכלל .ככה זה.
וברמות הגבוהות?

החייל במחסום הוא
המלך בסופו של דבר.
הוא המלך .לא משנה
כמה שיחות ותדריכים.
תדרכנו את המח”ט
ואת המג”ד ואת המ”פ
ואת המ”מ ואותו .והוא
המלך
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ברמות הגבוהות כולם אומרים“ :נו נו נו ,זה לא בסדר” .וזהו .נעשים צעדים אקטיביים ,אבל מה אתה
יכול לעשות בסופו של דבר כשהחייל עומד לבד? או שהוא בנאדם או שהוא לא בנאדם .או שעולה
לו לראש או שלא עולה לו לראש .לחלוטין כולם ידעו לדעתי שזה לא חוקי ולא בסדר .מאיפה הקטע
הזה של להחרים את המפתחות? לא יודע מי המציא את זה .זה גם לא נראה לי יותר מדי חוקי.
גם על זה היו מגיעות אליכם תלונות?
בטח .אבל שוב ,מגיעה תלונה וזהו .חוץ מלתייק את זה ,מה אתה יכול לעשות עם זה?
אין לך שום כוח ,שום סמכות?
לא .זאת אומרת ,גם אם כן ,גם אם עושים עכשיו תחקיר ותדריך לכל הכוחות בגזרה ,בסדר ,מה עשית
בזה? מג”בניקים הרי אי אפשר לחנך .רוב הבעיות לדעתי הם עשו ,אבל זה החלטה אסטרטגית להציב
דווקא אותם מול הפלסטינים .זה הממשלה החליטה ובמודע .כי הם דופקים את המכות הכי טוב .וזהו

28
ההוראות היו סותרות
וכל שנייה שינו אותן...
אם מישהו היה מנסה
להסתיר בשר היית
מסובב אותו ...עיכבנו
אותם בחוץ ...רק אם
הם צעקו שנייה “חייל”
ליד השער ,עיכבנו
עוד  20דקות

מצב של חוסר אכפתיות
יחידה :משטרה צבאית ּ מקום :מעבר אייל ּ שנה2009-2008 :

זה היה מחסום בנוי ,נתיבים – נתיב ליהודים ,נתיב לפלסטינים ונתיב למשאיות .גם היהודים היו
מציגים מדבקה ,גם איתם הייתה מלחמה“ :למה שאני אשים מדבקה על הרכב? למה שאני אעבור
בידוק כשאני יוצא מהבית שלי?” היה כסאח עם המתנחלים ,עם הפלסטינים ,עם כולם.
אבל הפלסטינים גם היו צריכים תסריח (אישור מעבר) במחסום הזה?
כן.
אז גם היו עוצרים אותם ,אתה אומר שהבידוק היה פחות יעיל מבריחן אבל הרעיון הוא אותו רעיון
שצריך תסריח.
ההוראות היו סותרות וכל שנייה שינו אותם .היו משחקים איתך כן ולא.
איזה הוראות היו משתנות?
כמות הבשר ,משהו שאתה לא יכול לבדוק – אתה לא מעביר .מישהו למשל שעובר עם ספה ,אתה
לא יכול לבדוק ,אתה מתקשר והוא עובר.
בדקתם בשר לפי משקל?
לפי מראית עין .אתה מסתכל בערך על כמות שקיות .אם מישהו מנסה להסתיר את הבשר ,גם על
קילו היית מסובב אותו .המחסום היה מעיק בחוסר יעילות וחוסר אכפתיות.
אז היה מחסום חוצ”ש (חוצה שומרון) ,מחסום ?107
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בוא אני אגיד לך :היה מחסום  709ליד טול כרם .זה שדיברנו עליו הוא .109
כל המחסומים חוץ מחוצ”ש הם על הגדר?
לא יודע על  709כי לא הייתי שם הרבה ,והורידו אותו למשך תקופה ,אז אני לא יודע להגיד לך.
היה את שער אפרים ,שזה מעבר ,ששם זה היה כמו  .107שער אפרים היה בטול כרם ,ו 107-היה
בקלקיליה .שניהם טרמינלים רגליים ,שכמות הפלסטינים בפיקים היו כשלושת אלפים אנשים107 .
זה רגלי ,ו 109-זה רכבים .הם נמצאים שניהם פחות או יותר באותו מקום .שער אפרים היה ליד ,709
ליד טול כרם .שער אפרים זה לרכבים ,ו 709-לרגלי .היה עוד מחסום ליד חוצ”ש לפלסטינים ,היה
שם פילבוקס (מגדל מבוצר) בידוק שאני לא זוכר איך קוראים לו אפילו .הייתה שם עמדה של שתים
עשרה שעות ,שהיית עם עוד מישהו והיית עושה בידוק.
מה הייתה המטרה של המחסום הזה?
כמו כל המחסומים ,למנוע מעבר פח”ע (פעילות חבלנית).
אבל שם רק שני חיילים?
כן ,שני חיילים ,שתים עשרה שעות והחיילים מחוץ לעמדה בודקים רכבים .אנחנו מגנומטר משקף
בודקים הולכי רגל במקביל .וזה נמשך שתים עשרה שעות ביום.
גם שם יש קיר זכוכית?
כן .אתה לבד בחדר ,מדבר איתם באמצעות רמקול ,אתה שומע צפצופים ,אנשים ,כאבי ראש
מטורפים .עשינו ממש שטויות כדי להעביר את השעמום .היינו מתקשרים מעמדה לעמדה
ומנתקים מרוב שעמום .היינו מקללים אחד את השני בכריזה .קיללתי כל יום שלי שם.
איך שולטים בכזאת כמות של אנשים?
אתה לא שולט .באמצע יש שערים שננעלים אבל לפעמים כדי להעביר את כולם היו מקרים שזה
צפצף ומישהו הספיק לעבור למרות שלא נבדק .היינו רואים שצה”ל לא נותנים מספיק אנשים
למשימות ויש חוסר יחס של המפקדים שלך ,בסופו של דבר אנשים הגיעו למצב שהם הלכו לישון
בבוטקה והשאירו שערים פתוחים והתחילו להעביר בחוסר אכפתיות.
גם בשעות העומס?
כן ,זו גם השעה שאתה הכי עייף ,כי רק קמת .שעות הפתיחה היו קשות בצורה מטורפת.
פה היה ההבדל בהתנהגות?
כן ,היית מקלל לפעמים את הנשמה של פלסטיני שעובר ...עיכבנו אותם בחוץ ...רק אם הם צעקו
שנייה “חייל” ליד השער ,עיכבנו עוד עשרים דקות .מצב של חוסר אכפתיות.
מבחינת מחסום  107היו מקרים שהמחסום נסגר?
כן ,כי שם הכניסה לתוך ישראל .שם בחגים ושבתות היה סגר ,שגם ההוראות לא היו מאוד ברורות ,כי
מדי פעם נפלת על סגר שמי שיש לו תעודה כזאת עובר ואחרת לא עובר ואחרי כמה שניות משנים את
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זה .אתה לא יודע מה קורה למחרת .אתה מחכה לדקה התשעים לראות מה קורה .לפעמים סוגרים
ממש בשנייה האחרונה ,אתה לא יודע מה לענות לפלסטינים שבאים לשאול אותך .כל הפלוגה הזאת
של אייל ,המחסומים בצורה גורפת – הנהלים לא חד משמעיים ,אין מידע מוקדם .יש הרגשה שזורקים
אותך ואתה מתאקלם תוך כדי .זה עצבן אותנו ,כי לא ידענו לתכנן מתי לישון – אנחנו בתור חיילים
– איך לארגן משמרת ולמה לצפות .מצד הפלסטינים ,לא ידענו מה לענות להם :אם הם יכולים לקחת
את האח שלו ,או הבן שלו .קורה שהרבה פעמים מישהו מגיע ,תוך כדי זה אתה אומר משהו ובאמצע
בא חייל ואומר אחרת .הוא מתעצבן כי הוא נתקע במת”ק (מינהלת תיאום וקישור) בשביל שטויות .לא
נותנים למישהו להעביר את הילד שלו לראות רופא כי אין לו תסריח (אישור מעבר) ,אבל אם הוא היה
מחרטט טיפה ואומר שהוא הולך לראות את אימא שלו בארץ – כן היו מעבירים אותו .התשובות שם
ממש לא חד משמעיות ,המת”ק כל הזמן שינה דעה ,לא מאורגן ,לא יודעים מי עובר ומי לא .ההוראות
הכלליות מאוד ברורות אבל תוך כדי ,אתה לא יודע מה לעשות .אתה לא יכול להגיד משהו לפלסטיני
שצועק עליך ,אתה תלוי בהוראות .אתה מתקשר למפקד והוא אומר לך“ :אתה מטפל בו ,אני לא
מטפל ,תגיד לו לא” .אתה רב איתו שעה .הוא הולך למת”ק אומרים לו שהוא כן יכול לעבור ,אתה
מתקשר למת”ק ואתה רואה שיש מצבים רבים שבהם אדם מתייאש וחוזר הביתה.
היית במצב שיש שלושת אלפים איש בכניסה ואומרים לכולם ללכת הביתה?
כן.
כמה פעמים זה קרה בחודש נגיד?
זה לא בחודש .אני יכול להגיד שצעקתי להם ללכת הביתה שסגור – אני אישית עשיתי יותר מחמש
פעמים במהלך השירות שלי .זה לא כל חודש ,אבל קורה כמה פעמים בשנה .אחר כך הם מנסים
להיכנס דרך מעבר אחר ושם מתחיל עוד בלגן .איו”ש באזור קלקיליה ממש בלגן ,לעומת אזור ג’נין
ששם ההוראות היו ברורות

29

מי שהרים את הקול – היינו “מכפתרים” אותו
יחידה :שריון ּ מקום :שכם ּ שנה2003 :

היה מחסום בתוך שכם עצמה ,כביש כזה שקישר בין בית פוריק וכל מיני כפרים ממזרח לשכם.
שם היינו עושים להם את המוות .זה היה מחסום כאילו שהיינו עוצרים את כל מי שבא לנו ,מעכבים
את מי שבא לנו ,רודפים אחרי ברחנים .זה היה כאילו הפעילות במחסום שמה.
בהגדרה? מישהו אמר לכם :פה תעכבו?
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זה היה מחסום .היו צריכים לעשות בידוק לכל מי שעובר כדי לבדוק שאין שם מבוקשים וזה .לא
היתה פקודה לעכב לדעתי ,מלמעלה .ברמת המ”פ (מפקד פלוגה) אנחנו היינו צריכים לעכב כל
מי שניסה לברוח ,כל מי שלא ידענו על התעודות שלו ,כל מי שחיכינו לתשובה מהמשטרה .היינו
מעבירים בקשר למשטרה .לחמ”ל (חדר פיקוד) שלנו ,ואז החמ”ל שלנו לחמ”ל של הגדוד ,ואז החמ”ל
של הגדוד לחמ”ל של השב”כ (שירות ביטחון כללי) או של המשטרה .עד שהם היו חוזרים אלינו זה
היה לוקח איזה עשרים דקות-חצי שעה ככה לכל מספר שהעברנו להם ,עם כל התקלות בקשר

היינו עוצרים את כל
מי שבא לנו ,מעכבים
את מי שבא לנו...
זה יכול להגיע גם
לשמונה-תשע שעות,
כאילו עד שנמאס

והגשם והשמש והזה .הם היו מתעכבים שמה די הרבה .ומי שהתחצף בינתיים או שהרים את הקול
שלו או שסתם עצבן אותנו אז היינו “מכפתרים” אותו ,שזה אומר כופתים את ידיו עם אזיקונים.
אזיקונים ופלנלית?
אזיקונים .פלנלית זה היה רק במקרים שהוא ממש הגזים .שמים אותו על הברכיים ,שיתייבש.
לכמה זמן?
זה יכל להגיע גם לשמונה-תשע שעות ,כאילו עד שנמאס .וכשאנחנו היינו מתחלפים אז היינו מעבירים
חפיפה לצוות שהחליף אותנו“ :הבן אדם הזה צריך להישאר פה עוד לפחות שעתיים כי הוא היה ממש
חוצפן ,הבן אדם הזה תשחררו אותו עוד מעט ,הוא לא אשם” .כל מיני כאלה .זה היה בעיקרון
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האווירה הייתה שאפשר ל”כפכף” ,שאפשר
להרביץ ,ולהשפיל ולתזז

יחידה :משמר הגבול ּ מקום :ואדי ערה ּ שנה2002 :

הילדים האלה עם השקיות פלסטיק ,חופשי היו גונבים להם מהשקיות“ .בואו ,תשפכו את
השקית” .עכשיו ,אנחנו יודעים במאה אחוז מה זה השקיות האלה .בסדר ,אפשר להגיד שזה נוהל
ביטחוני ,אפשר להבריח דרך השקיות אמצעי לחימה“ .טוב ,תשפכו את השקית .וואלה ,אני צריך
בטריות” ,ולוקחים ,לוקחים מה שבא.
מה עוד לקחו?
צעצועים ,בטריות ,בעיקר מה שיש שם .כל השמונצעס.
כסף? סיגריות?
סיגריות כן .כסף אני בטוחה שכן ,אני לא זוכרת אבל ספציפית .אבל גם ,לא שילמו על הדברים בטח.
היה מקרה אחד שערוץ  2במקרה הסתובבו באזור וצילמו איזה צוות עושה את זה .אז אחר כך המ”פ

“טוב תשפכו את
השקית .וואלה ,אני
צריך בטריות”...
ולוקחים ,לוקחים מה
שבא...
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אסף אותנו ב-ח’ ,נזף בנו ,כאילו נזף בכל הפלוגה ,אמר להם“ :איך לא חשבתם שעלולים לראות
אותכם” .לא “איך עשיתם את זה? מה עבר לכם??”“ .איך לא חשבתם שעלולים לראות אותכם”.
ואחרי זה הכל המשיך כרגיל?
כן .הסיור שתפסו אותו ,אז היה משפט מפקד מרחב אז חלקם נענשו ,אבל גם ,הם לא נענשו...
איך?
אחד העבירו ליחידה יותר טובה ,שזה עונש נוראי ,ואחד שהוא היה איש קבע היה מושעה לאיזה
חודש .זה פחות או יותר היה רמת העונשים ומהר מאוד חזרו לשגרה .באמת ,האווירה היתה שאפשר
“לכפכף” ,שאפשר להרביץ ולהשפיל ולתזז

31
הוא הוריד אותו על
הבטן ...פשוט אמר
לו לשכב על הרצפה,
על הבטן .ושם לו את
הרגל על העורף ,פה,
ודרך את הנשק וצעק
לו“ :למה אתה עובר
פה ,אל תעבור פה
יותר”...

אחד הוותיקים פשוט החליט להשפיל
יחידה :תותחנים ּ מקום :ואדי ערה ּ שנה2001 :

אחת הפעילויות זה לתפוס שב”חים (שוהים בלתי חוקיים) ,פשוט ,זה היה כשהייתי ב(פלוגה) ותיקה.
קו התפר בין אום אל פאחם ועוד איזה מקום שם .לראות שוהים בלתי חוקיים וזה ,אני זוכר שאחד החיילים
הוותיקים ...כאילו כל פעם היה קטע שרודפים אחרי כאלה שבורחים ,אף פעם לא הבנתי מה הקטע.
היו תופסים אותם ,והם היו יושבים לידינו והיו פשוט משפילים אותם בקטע של דיבור מזלזל .בקטע
של “סתום את הפה” לאנשים מבוגרים ,לאנשים צעירים ,לאנשים זה ...והם הכי נחמדים בעולם ,דיברו
אליהם“ :סתום את הפה שלך” וזה ,וזה נע בין סיטואציות ממש הזויות .זה נע בין כאילו מנסה להשפיל
אותו ,ואז הוא נחמד אליו .ופתאום ...אז הוא מביא לו ארטיקים כשהוא חוזר וסיגריות ודברים כאלה...
מי ,החייל לפלסטיני?
לא ,הפלסטיני מביא לו .ואז כאילו פתאום זה בסדר אבל...
החיילים היו מקבלים שוחד ,מתנות?
סתם היו עוצרים אותם .אתה בודק את התעודה “נעים מאד וזה ,להתראות” .בוא נגיד הם לא ניסו
לעשות את זה הומני וכמה שיותר מקצועי .אני למשל קניתי שיחון בערבית ולמדתי איך אומרים
אסור ללכת מפה ושאלתי את ההורים שלי שהם מדברים ערבית.
רגע ,עוצרים אנשים עם תעודות והכל ופשוט עוצרים אותם?
פשוט סתם“ :שב פה ,תשאר פה” .ולא צריך :אם אסור לו לעבור ,אז תגיד לו לחזור .ואם לא אז תיתן
לו לעבור .אבל שם התפתח ויכוח שהיה מגיע לפסים של ...בדיוק מה שרציתי להגיד ...שהחייל
הוותיק פשוט החליט להשפיל את הבן אדם הזה .זה היה בדיוק שעמדנו לעזוב משם את העמדה
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הוא פשוט הוא אמר לו לשכב על הרצפה ,גבר הכי כאילו ...בחור בן עשרים וחמש ,סטודנט ,נחמד,
הוא פשוט החליט להשפיל אותו .הוא הוריד אותו על הבטן...
חייל או מפקד?
חייל ותיק ,שהיתה לו מילה יותר מלמפקדים .הבחור היה לבוש יפה ,מכופתר ,חולצה כאילו זה ,ג’ינס.
פשוט אמר לו לשכב על הרצפה ,על הבטן .ושם לו את הרגל על העורף ,פה ,ודרך את הנשק וצעק לו:
“למה אתה עובר פה ,אל תעבור פה יותר ”...וזה וזה ...וההוא (החייל) התחיל להגיד לו לעשות כל מיני
דברים ,אמר לו לעמוד ,אמר לו לשכב על הבטן ,אמר לו דברים כאלה .אני צעקתי לו“ :חלאס ,בוא נלך,
תפסיק” .אני הייתי בהלם .בהלם מהסיטואציה הזאת .חשבתי שהוא פרא אדם ,בן אדם לא אנושי.
והוא ,לפי דעתי הוא חרא של בן אדם .כאילו לא סבלתי אותו בלי קשר לזה ועם קשר לזה עוד יותר לא
סבלתי אותו .אבל לא ,לא העברתי את זה הלאה או משהו .לא היתה לי גם אוזן קשבת.
למה לא סיפרת את זה?
כי הבן אדם הזה היה מסוחבק עם כולם .לפי דעתי גם הקצינים ,הם ידעו את זה .וגם המפקד גם נכח
שם .המפקד לא ראה את זה כמשהו לא מקצועי כנראה.
מפקד קצין?
מפקד ,מ”כ .אני כאילו באותו רגע החלטתי שאין לי מה לעשות במקום המטורף הזה שככה משפילים
בני אדם שבסך הכל לא עשו איזה עבירה .וגם אם עשו עבירה ,אסור להרים יד ,אסור לעשות את זה.
זה זעזע אותי .אני לא יודע אם הוא היה אזרח פלסטיני או אזרח ישראלי .יש סיכוי מאד גבוה שהוא
היה אזרח ישראלי .כי אום אל פאחם זה ישראלי .היתה עוד פעם סיטואציה באותו מקום ,שנפלו
על איזה אוטו של איזה מישהו .התחילו לצעוק עליו .תמיד זה היה קבוצת הוותיקים עושה כאילו
את הקטע הזה .ואנחנו היינו עושים מה שצריך לעשות .לבדוק תעודות .הם בשביל האקשן ,פשוט
בשביל להעביר את הזמן ,שיהיה להם מה לספר בבית .בשביל הריגוש ,בשביל להרוג את הזמן.
אני לא יודע ,אני מניח .התחילו לפרק לו את הרכב .לצעוק עליו .פה ושם הבן אדם אמר שהוא חבר
בארגון ‘בצלם’ ,אזרח מאום אל פאחם .וזהו ואז וגם המשיכו בזה .אפילו לא יודעים מה זה ‘בצלם’.
כאלה ,היו אנשים טפשים .ואז זה נפסק .חוץ מזה ,משתי הסיטואציות האלה ,זה מה שהיה

32

זה פשוט הכוח שיש לך בידיים
יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :נפת יריחו ּ שנה2001 :

הייתי עושה סיורים בגזרות והייתי רואה איך החיילים ,גם החיילים שלנו (חיילי מינהל התיאום
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מהצד השני יושבים
חיילים שלנו והם
מדפיסים את ההיתרים
 ...ופלסטיני יכול
להתייבש בסככה
הזאת גם חמש שעות,
ויותר מזה ,כמה ימים

והקישור) ,איך הם מתייחסים לפלסטינים .זה מגעיל אותך בתור בנאדם .אבל אתה חלק מהמערכת
ואם אתה גם לא חלק מאותו בסיס אז גם אין לך הרבה מה לעשות .דברים מגעילים .כל חייל
מינהל (אזרחי) יודע מה זה הסככה .יש את הסככה מחוץ למת”ק והפלסטינים יושבים שם .כל
הפלסטינים שבאים לבקש היתר יושבים שם .ויש את החלון .הם ניגשים לחלון ,חלון ממוגן ירי,
מהצד השני יושבים חיילים שלנו והם מדפיסים את ההיתרים ונותנים להם את ההיתרים .ופלסטיני
יכול להתייבש בסככה הזאת גם חמש שעות ,ויותר מזה ,כמה ימים.
כי?
את ה”כי” הזה נורא קשה לי להסביר .זה לא שחייל יושב וסתם נותן לפלסטיני להתייבש .לא .צריך
להעביר בדיקת שב”כ ולא זוכר כבר את כל הנהלים .אבל בוא נגיד שאם זה היה ישראלים זה לא
היה ככה .ואני ראיתי בעיניי דברים מאוד מגעילים .במת”קים היה וילון שאתה סוגר את החלון ואז
הפלסטינים לא רואים אותך .אז מילא סגרת את הווילון והם יושבים שם ,אבל כשהווילון פתוח
והחיילים בתוך החלון משחקים כדורגל וכל מיני שטויות וצוחקים על האלה בחוץ ,אומרים לו “בוא”
ואז הוא בא ,ואומרים לו“ :לא לא ,שב” .זה פשוט הכוח שיש לך בידיים .באיזשהו שלב דופק אותך
אם אתה לא בנאדם

33
הוא היה מסתכל,
מעיין כאילו מחליט
לעשות איזשהי בדיקה
פיזית .הכל בשביל
הצחוק...

מפקד המחסום קרא לעצמו “הדוקטור”
יחידה :גולני ּ מקום :נפת ג’נין ּ שנה2002 :

אני זוכר שהיה לנו מ”כ (מפקד) בפלוגה שקרא לעצמו “הדוקטור” ,היה נהנה מאוד להסתכל
על ...למשל ,אנשים באים עם תמונות רנטגן .אז האמת שגם אני הייתי פותח ומסתכל על התמונה
ורואה מה השם שעל התמונה כי על התמונה יש שם ,לראות אם תואם את התעודת זהות .הוא
היה מסתכל ,מעיין כאילו מחליט לעשות איזושהי בדיקה פיזית .הכל בשביל הצחוק ...כאילו אחד
אמר לו שיש לו כאב ראש ,אז הוא מישש לו את הגולגולת אמר לו“ :לא לא ,אתה בסדר” .משהו
כזה .מאוד מאוד שעשע את החיילים .אני זוכר את כולם מדברים על המ”כ הזה בצד עד כמה הוא
מגניב...
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34

“אתה שובר לי את המנהיגות”
יחידה :צנחנים ּ מקום :נפת חברון ּ שנה2001 :

אני זוכר משם דווקא את הדקויות של המחסום ,לא את האירועים הקיצוניים של התעללות ,אלא
מה שזה גורם .שם עוצבה תודעת המחסומים שלי ,הייתי מהרהר בזה הרבה .היה לי שם אירוע אחד
– שאחר כך במשפט הזה השתמשתי תמיד גם כמפקד – של איזה חייל שלקח קרמבו נדמה לי.
תפסתי אותו אחרי ,גם את הקרמבו לא היה אפשר להחזיר ,לא היה למי להחזיר ,ואמרתי לו משהו שם
במחסום – שלא יעשה ,לא זוכר מה אמרתי לו – הערתי לו על זה .והתגובה שלו היתה“ :אתה שובר לי
את המנהיגות” .זה משפט שהוא בעיניי מסמן הכי חזק את הדבר הכל כך נורא שהמחסומים עושים
לבן אדם הנורמלי ,לא לזה שמכניס מכות לערבי ,שיש המון .לבן אדם הבסדר שלא עושה שום דבר
חריג ,אלא שאין לו שום מנהיגות ,לא צריכה להיות לו שום מנהיגות מול אזרח בן ארבעים-חמישים או
עשרים שבא לעבור מחסום .אין פה עניין של מנהיגות .התחושה הזאת של “אני מעליהם” ,שלא יעזור,
אתה מעליהם .אתה אומר להם מתי לעבור ומתי לא ,הם לא ממושמעים כלפיך אז אתה מתעצבן ,ויש
לך את הכוח להתעצבן כי אתה עם נשק ואתה יכול לסגור להם את המחסום .אז אתה שולט בהם.
וכשאתה פתאום מעיר למישהו“ :אל תעשה ככה וככה” ,אז אני שובר לו את המנהיגות .הם לא יקשיבו
לי ,הנתינים .אז המשפט “אתה שובר לי את המנהיגות” הוא המשיך איתי עד יומי האחרון בשירות,
ועדיין ...זה אומר הכל בעיניי ,בגלל שזה בקטן ,זה לא מכות ,זה לא להכניס אגרוף לערבי ,או קת .זה
התפיסה הבסיסית ,משם הכל מתחיל .היום ,אני לא יודע כמה זה באחוזים ומספרים מתוך נערי ארצנו
שמגיעים למצבים האלה ,אבל בוא נגיד זה חי”ר ,שריון ותותחנים ,נ”מ והנדסה .כמות נכבדת .ועוד
הרבה גם מסביב ,זה לא רק הם .לא משנה כמה אידאולוגית הם לא שם ,זה חודר אליך ,העליונות הזאת.
אני במחסום ,הקושי הכי גדול שלי עם עצמי זה העצבים עליהם ,שזה לא סתם להתעצבן ,זה עצבים
של מחנך“ :אתם לא עושים מה שאני אומר לכם? אני אראה לך מה זה” .קיבינימט ,אני עכשיו מנסה
להכווין לכם את התנועה כמו מפגר ,אז מה ,אז תקשיבו למה שאני אומר עכשיו .כמובן שמהכיוונים
היותר קיצוניים ,זה “אני עכשיו עומד פה עם הנשק ותעשו מה שאני אומר לכם .אני מחליט מי עובר,
מי לא .אני מחליט מתי שוב המחסום נפתח ,מתי לא” .וגם זה מין שרירותיות כזאת .שם למשל ,אפרופו
פיקוד גבוה ,לא יודע באיזה רמות זה היה ,אבל אני משוכנע ,ויש לי הרבה חברים שמאוד כועסים עליי
שאני אומר את זה ,אבל אני משוכנע שהשרירותיות היתה תפיסה .שהתפיסה היתה לערער להם את
הביטחון ,את היציבות ,שלא יודעים מה קורה מחר .אני משוכנע שזה זה .אני לא חושב שזה איזה טיפשות
של מישהו למעלה ,אני חושב שזאת היתה מדיניות ,שזאת היתה התפיסה .אני ממש משוכנע בזה

זה אומר הכל בעיניי...
התחושה הזאת של
“אני מעליהם” ...ויש לך
את הכוח להתעצבן
כי אתה עם נשק ואתה
יכול לסגור להם את
המחסום .אז אתה
שולט בהם...
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35
אני מאוד מבין את כל
החיילים שהשתגעו
במחסום הזה .זה
דופק את השכל ...כל
חייל שלא השתגע
מזה לדעתי יש בו
משהו לא בסדר .או
שהוא אטם את עצמו
לחלוטין

אתה מרגיש שעוד שנייה אתה מרסס אותם
יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :אזור יריחו ּ שנה2001 :

יש את המחסום שיושב ליד  DCOיריחו ,מחסום  .327הגדוד שהיה עושה קו (תעסוקה מבצעית)
היה תופס את המחסום ואנחנו היינו שולחים או חייל או קצין בשביל לתגבר אותם כמה שעות בכל
הקטע של ההיתרים והדברים האלה .וכשהיה יוצא לי לצאת לשם ,הם היו עומדים שם נגיד שמונה
שעות פלוס-מינוס בממוצע ,עם קסדה ,עם אפוד ,בחום המזעזע של הבקעה שקשה להסביר אותו
בכלל ,ופשוט מתעסקים בחרא רצוף כל הזמן .ואם לא היה חייל או קצין שלנו אז הם גם לא לגמרי היו
סגורים איזה היתר עובר ,איזה היתר לא עובר .וכל הלחץ הזה של הפלסטינים ,שעד שאתה לא רואה את
זה בעיניים אתה פשוט לא מבין את זה ,זה דופק את השכל .אני מאוד מבין את כל החיילים שהשתגעו
במחסום הזה ,כי זה דופק את השכל .קשה להסביר את זה .יריחו ,בגלל הגשר ,בגלל שאנשים רוצים
לצאת לירדן ,אז היא מוזרה בקטע הזה כי פשוט זורמים אליה הרבה מאוד אנשים .ואתה לא לגמרי
מבין את ההוראות .כן אפשר להכניס אנשים? אסור להכניס אנשים? אם הם עם דרכון אז כן אפשר?
לא יודע .הם צובאים עליך ,ואתה צריך להתחיל לחפש בתוך הירקות ,בתוך המשאית ,כי יום לפני כן
מצאו טיל בגזרת ג’נין .ואתה צריך לחפש בכל אמבולנס ...וההיא עם האמא הזקנה הזאת צועקת לך
מול העיניים ,ואתה כל הזמן צועק עליהם“ :לכו אחורה ,לכו אחורה” ,ואתה מתחרפן .בהתחלה אתה
חושב שאתה חייל נאצי ,אתה מרגיש כמו איזה חייל נאצי ,ובאיזשהו שלב אתה זונח את הרעיון הזה ,כי
כמה זמן אתה יכול להרגיש עם עצמך שאתה נאצי? אז אתה פשוט זורם עם זה .וזה דופק את השכל.
באמת .כל חייל שלא השתגע מזה לדעתי יש בו משהו לא בסדר .או שהוא אטם את עצמו לגמרי.
מה זאת אומרת שבהתחלה אתה חושב שאתה חייל נאצי?
כי אתה צועק עליהם במין ערבית-עברית ,כי החיילים לא יודעים ערבית .אנחנו יודעים אז אנחנו
מנסים לעזור להם .אז אתה צועק עליהם במין ערבית-עברית כזאת“ :לכו אחורה” .הם לא שמים
עליך .אז אתה מתחיל להרים את הנשק כאילו שבאמת תעשה איתו משהו ,וכולם שם ילדים ונשים
אז הם מתחילים לבכות ,והם גם ככה צועקים וגם ככה חם ואתה מרגיש שעוד שנייה אתה מרסס
אותם .אתה פשוט לא מבין מה אתה עושה שם .אני לפחות

מרקם חיים
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מה הקטע בלסגור את החניון?
יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :אזור שכם ּ שנה2006 :

היה סיפור שעשו חסימת עפר בחניון בין עסכר לעין בידאן בשכם .זה חניון שמוקצה במיוחד
לתחבורה ציבורית פלסטינית ורכבים פרטיים .הוא נמצא משהו כמו שלושה קילומטרים מהעיר
שכם .על פי הדיווח ,החיילים הגיעו לחניון ,ותוך שימוש בירי באוויר הורו לפלסטינים לעזוב את
האזור .לאחר שכל התושבים עזבו החיילים בנו תעלות עם שופל וחסמו את הגישה לחניון .רק
שהצבא לא טרח לבדוק שאין מכוניות במחסום .הגיעו שופלים בארבע-חמש לפנות בוקר ,סגרו
חסימת עפר .באים נהגי אוטובוסים פלסטיניים לחניון בשבע-שמונה בבוקר ואין להם איך לצאת.
היו שם הרבה מכוניות ומי שיש לו רכב קטן עושה מה שכל פלסטיני עושה ,עוקף את החסימה.
המשאיות והאוטובוסים ,היו משהו כמו שלושים רכבים ,פשוט לא יכלו לעבור .בחניון נותרו עשרים
רכבים פרטיים ושלושה אוטובוסים .דרך אגב ,אחד הג’יפים עוד היה באזור.
ג’יפים של הצבא או של המת”ק (מינהלת התיאום והקישור)?
של הצבא .היה אפילו לוחית זיהוי שלו.
איך ידעו את הפרטים?
כי הפלסטינים ראו את הלוחית זיהוי.
אימתת את זה?
לא יכולתי לאמת ,בדקתי בדיקה ראשונית .בדיעבד הסתבר לנו ששופל (טרקטור) ביצע חסימה כפולה
באזור הזה הרמטית .הצבא טען שכל הרכבים עברו ,הפלסטינים טענו שהם לא עברו .בסוף הסתבר
שהמקומיים שילמו כסף לפועלים כדי שיסירו את החסם .עדיין הייתה החסימה הכפולה והטרנזיטים
ושלושת האוטובוסים לא יכלו לעבור .הם הסירו חלק מהחסימה והרכבים הפרטיים שעוכבו עד
 15:00עברו ב .18:37-הגדוד מסר שהוא ישלח צוות לפתוח את החסימה 22:39 .עוד לא נפתח,22:48 .
עוד לא נפתח 22:48 .מבקשים אישור להביא שופל פרטי פלסטיני לפנות את החסימה.
איך מביאים?
הפלסטינים מביאים ,הם מבקשים מאיתנו אישור .הפלסטינים הפסידו יום עבודה .ב 7:00 -למחרת
התחילו לפתוח את החסימה וב 10:00 -הם עברו .סיפור של יום ,התחיל ב 8:00-9:00 -בבוקר.
מה הקטע בלסגור את החניון?
זה היה חניון שהיה גישה לכפר או לא יודע מה

היו משהו כמו שלושים
רכבים ,פשוט לא יכלו
לעבור .בחניון נותרו
עשרה רכבים פרטיים
ושלושה אוטובוסים...
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החרמנו מפתחות ורכבים
יחידה :נח”ל ּ מקום :נפת שכם ּ שנה2001 :

היה שם החרמת רכבים -החרימו מפתחות לאנשים שנדחפו בתור או באו במקום לא נכון אז
החליטו “לחנך” אותם.
לקחו מפתחות והחזירו או ששמו בצד“ -ביי ,ביי -לכו הביתה!” ?
כן ,ככה .החרימו גם הרבה ת.ז (תעודות זהות) .אנשים שהיה אסור להם לעבור או משהו כזה והם
היו אמורים לבוא בלילה ולבקש חזרה לפני שסוגרים את המחסום ,בשמונה בערב...
היו מחכים שם כל היום?
הם יכולים לחזור לצד שלהם ,לצד הפלסטיני רק שלא יעברו במחסום.
למה היו מחרימים ,בעצם ,ת.ז?
בתור עונש .אנשים שהיה אסור להם לעבור אבל בכל זאת ניסו

38

סגירת צירים? זו שאלה פוליטית
יחידה :נח”ל ּ מקום :חברון ּ שנה2008 :

היו מקרים של עוצר בתקופה שהייתם בחברון?
לא.
אגב ,ציר דוד עצמו ,אם אני לא טועה ,בתקופה שלך התקבלה החלטת בג”ץ שצריך לפתוח אותו.
בתקופה שלפנינו באמת קיבלו את הבג”ץ והיה מותר לעבור ואחר כך זה נסגר ,לא יודע למה .בתקופה
שלי זה היה סגור .כל הענין הזה של שיבוש של חיים ,פתיחה וסגירה של צירים זה בעיקר מדיניות.
אין שם הגדרה ביטחונית חד משמעית אף פעם .גם לא משפטית .לשחרר ולאשר מעבר וחיים
ופיתוח ,וכשאתה רוצה לסגור זה מאבק ממשלי-מנהלי .אני זוכר שבתקופה מאוחרת יותר ,ברנטיס,
היה מפקד בדרגה גבוהה שדיבר איתנו פעם ,שאמר שהוא מתנגד חד משמעית לחידוש מרקם חיים.
הוא מעדיף לעשות הכול חוץ מלחסום ,להיכנס לכפר ,למנוע יציאה מהבית .מה שהתחלתי להבין
מזה אחרי הרבה זמן ,שהוא לא בהכרח מייצג את כל הצבא או הממשלה .יש אינטרסים סותרים
בעניין הזה .זה תלוי במי שמקבל את העתירה ומה שהוא חושב .לגבי חברון זה היה מסובך כי דווקא
היו שם אדמות ...ואני זוכר שכשהסבירו לנו עליהם ,היו התארגנויות של חמאס .אנשים שנהרגו
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בחברון בתקופה שלנו היו על ידי פלסטינים אחרים ,בקרבות של החמולות אז לפתוח צירים בשביל
זה ,אין ספק שזה מסוכן .שוב ,תלוי איזה אזור וזה דורש התמצאות .שאלה יותר פוליטית ופחות
חיילית .אומרים לך שהציר חסום אז הוא חסום .יש לזה הרבה השלכות על החיים שם .היו מקרים
שאנשים פלשו ,היינו צריכים לעכב אותם וזו גם הייתה מדיניות של יעני להעניש ,אבל לא הייתה לנו
סמכות ענישה אז היינו מעכבים אנשים למשך שלוש שעות ,זה מה שהיה מוגדר.
הם היו אזוקים?
העדפנו לא לאזוק .עיכבנו ,לקחנו פרטים ויש לך סמכות לעכב מנהלית בן אדם בתור ...לא יודע אם
כל חייל ,אבל מפקד של משימה .היו משתמשים בזה כדי להוכיח לאנשים שהצירים האלה חסומים.
לדעתי זה לא עבד ,אני ניסיתי גם לעשות את זה בנימוס .אמרתי לאדם שהוא מעוכב מסיבות
ביטחוניות ,לא הייתי צריך להגיד לו אם הוא חשוד במשהו מסוים אלא שהוא מעוכב .עיכבתי לשלוש
שעות .זה היה מבאס ,הרבה אנשים התלוננו על זה וגם לא יכולתי לספוג את המרירות ושנאה של
אנשים .הייתי יכול לבחור אחרת אם הייתי נוקט בגישה אחרת איתם .היו שם גם משקיפים שבדקו
שאנחנו מעכבים על השעון לשלוש שעות .אחרי שלוש שעות שחררתי

39

הייתה איזו הגמוניה בלתי ניתנת
לערעור של השב”כ...

יחידה :מודיעין ּ מקום :גשר אלנבי ּ שנה2001-2000 :

גשר אלנבי זה מעבר בין ירדן לישראל אבל למעשה זה לא מעבר בין ירדן לישראל אלא בתוקף
מה שנקרא הסכמי אוסלו למעבר בין ירדן לפלסטין .ישראלים לא עוברים שמה .עוברים שם תיירים,
מה שנקרא בעלי דרכון זר ופלסטינים מכל השטחים .בתקופות טובות של רגיעה גם עזתי היה יכול
לעבור מירדן הביתה .בתקופות פחות רגועות זה לא היה מתאפשר ,כלומר עזתי היה צריך לחזור
לרפיח.
איך הוא אמור להגיע לרפיח אם הוא נמצא בירדן?
סיבוב .מירדן למצרים.
דרך אילת? איך מגיע מירדן למצרים דרך אילת או שחייב לטוס?
אי אפשר דרך היבשה .מחסום אלנבי זה מקום שעם הסכמי אוסלו השתנה קצת .באופן רשמי זה הפך
למעבר גבול בין ירדן לפלסטין .באופן רשמי כי זה לא היה ככה .זה היה מעבר שנשלט באופן טוטאלי
ע”י גופי הבטחון .בראשם השב”כ (שירות ביטחון כללי) .כשאני אומר באופן טוטאלי זה אומר שהשב”כ...

אני יודע מה זה שבן
אדם מחכה ואין שום
סיבה אחת בעולם
שהוא יחכה ...זה לא
מעבר גבול אמיתי...
בסופו של דבר ,אדם
יקום או יפול על מצב
רוחה של בקרית או
על מצב רוחו של רכז
שב”כ...
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זה היתה תקופה שבה מול כל גורם ישראלי למעשה היה גורם פלסטיני .מול בקרית גבול ישראלית היה
בקר גבול פלסטיני .מול איש גישור ישראלי היה איש גישור פלסטיני ,מול איש בטחון מודיעין ישראלי
היה איש מודיעין בטחון פלסטיני וכו’ .כשאנחנו תמיד עבדנו מול מקבילים .בגדול זה היה תהליך מאד
ארוך של השפלה .השפלה של מי שיש לו את הכוח על מי שחושב שיש לו את הכוח .כלומר יש שם
בובות פלסטיניות .מעבר הגבול יש לציין הוא מעבר גבול אזרחי .ומנכ”ל גשר אלנבי הוא איש רשות
שדות התעופה .הסגן שלו היה פלסטיני וככה זה עבד .עד שזה הפסיק לעבוד עם תחילת האינתיפאדה.
זה הפסיק לעבוד מכיוון שזה מעולם לא היה מעבר גבול פלסטיני .מעבר גבול שבו כוחות הבטחון
עושים ככל העולה על רוחם .יכולים לעכב במשך שעות ,יכולים להחזיר אנשים כלעומת שבאו בגלל
שטויות ,זה יכול להיות בגלל שככה אומר איש שב”כ או בגלל שטויות כאלה שקשורות לדרכון או למקום
תושבותו של הבן-אדם ,כמו שסיפרתי לך קודם .מעט מאד עזתים יכלו לעבור בגשר אלנבי .כי לא היה
להם דרך לעבור מגשר אלנבי לחצות את מדינת ישראל ,זה לא היה אפשרי ,תקופה מאד קצרה זה היה
אפשרי ,היה המעבר הבטוח ,זה היה הפעם הראשונה שבה נתקלתי באוכלוסייה פלסטינית פנים אל
פנים מנקודת כוח של חייל .בסופו של דבר המעבר הוא מעבר של סוחרים ,יש שם הרבה חבר’ה מיריחו,
כל מה שמעניין אותם זה להעביר את התפוזים שלהם ,הסחורה שלהם .אני בתקופה הזאת הרגשתי כמו
במשחק ילדים ,הייתי שותף למשחק ילדים .לפעמים זה היה חתול ועכבר עם המשטרה הפלסטינית ,או
לפעמים זה היה לראות איך בן אדם מעביר יום שלם במסדרון ,מחכה שמישהו יחקור אותו.
בוא ניקח בן אדם ספציפי שרוצה לעבור מאיפה לאן ,מחליטים לחקור אותו תגיד למה ומה הוא
עובר .תתאר את השתלשלות היום של אותו פלסטיני.
דבר ראשון זה מתחיל ,ההמתנה מהצד הירדני .נגיד שהצד הירדני מנסה להעביר את האנשים
בצורה מהירה ,אז בצד הישראלי זה נופל על מצב רוחן של בקרות הגבול.
מה הן חיילות? שוטרות?
מג”בניקיות (שוטרות משמר הגבול) .מג”בניקיות כמו בבן-גוריון .הם עולים על אוטובוס ,יש מין
“שאטלים” כאלה ,בנקודת ביקורת הגבול הפלסטינים נותנים את הדרכון שלהם לבקר פלסטיני,
שמעביר אותו לבקרית גבול ישראלית שיושבת מאחורי זכוכית חד כיוונית ,כלומר יש איזשהו ביתן
חשוך ,כזה שבתוכו יושבות ַּבקריות הגבול ,משקיפות על כל העולם .זה נורא מצחיק כי כאילו,
בסופו של דבר אדם יקום או יפול על מצב רוחה של בקרית או על מצב רוחו של רכז שב”כ.
תן דוגמה ,נאמר עכשיו המצב רוח שלה שלילי לצורך העניין ,מה קורה לו? הגיע למראה הזו ,רואה
את עצמו מתחיל לדבר מה?
הוא לא יכול לדבר .בקר גבול פלסטיני לוקח ממנו את הדרכון ,עושה את הרישום מעבר גבול ומעביר
את זה אחורה לבחורה .הבחורה מזינה אותו במחשב ,ובמידה והיא מצויי”חת (ממוקדת על) לגילאים
מסויימים ,למקומות מסויימים ,אז הבן אדם יכול לקבל זימון לשב”כ לחקירה .זה לא משהו שאתה
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יכול לנחש מראש .זה תלוי במצב רוחו של הרכז .אז נגיד שאם אתה בין גילאי עשרים וחמש עד שלושים
וחמש מחברון אז במקום לקבל בחזרה את הדרכון תקבל פתק ירוק שכתוב עליו “ש” וזהו ,לאף אחד
אין מה לעשות ,לא לגורמי מת”ק (מינהלת התיאום והקישור) ...לאף גורם אין מה לעשות ,לא למנכ”ל
הגשר ,לא לסמנכ”ל הגשר ,שום דבר .יש מי שקבע כך וכך ,וזה נתון לשיקול דעתו ולמצב רוחו.
איך אתה מסיק שזה נתון לשיקולי דעתו ומצב רוחו? כי היו שינויים יומיומיים? איך אתה מסיק
את זה?
איך אני מסיק את זה? אני מכיר אותם .עוד פעם ,זה יכול להיות לפי מראה .בתוך תא הבקריות יכול לשבת
איש שב”כ ולהגיד אני רוצה את זה ואת זה ,וזה אומר שהוא יחכה .אני הייתי עד לאנשים שמעבירים את
כל יומם בגשר וזה מתחיל בחקירת שב”כ ,בדיקה פיזית שיכולה לבדוק גם בדיקה בתוך פי הטבעת.
מה ,מפשיטים את הבן אדם?

כן ,תראה ,אם זה נשים אז חייבת להיות נוכחת חיילת בחיפוש.
איך עושים בדיקה גופנית?
מכניסים אותם לחדר ,ובודקים גופנית ,מפשיטים אותם .תשמע לא עושים את זה הרבה ,אני לא
ראיתי את זה .אני תמיד יצאתי ,אבל אני הייתי עד למקרים שבהם בגלל שטות שבתעודת זהות
שלו כתוב שהוא גר בעזה אבל למעשה הוא לא גר בעזה ,הוא גר ביריחו ,שתי דקות מפה ,זה יכול
לעבור יום שלם ...יכולים להחזיר אותו ,ענייני מצב רוח כאלה ,זה יכול להישאר אצל בקרית גבול ,זה
יכול להמשיך מהבקרית גבול ,להתקע אצל מישהו אחר ,איש שב”כ ,זה יכול לעבור את האיש שב”כ
לחזור בחזרה לאנשי המת”ק ...אנשי המת”ק עושים את מה שיכולים אבל אתה עושה הכל במסגרת
נורא מצחיקה .אני אתן דוגמה .אז איש מת”ק רוצה לעזור ,ואיש קישור רוצה לעזור ,מצליח לעזור,
יכול להגיד לאיש שב”כ “בוא וראה וזה”...
מה להגיד לאיש שב”כ?
לנסות ...נגיד ,אם איש שב”כ מעכב בן אדם“ ,יקיר מת”ק” .יקיר מת”ק זה בן אדם שהקישור הצבאי
מכיר אותו .זה יכול להיות בן אדם שהפלסטינים שהם שם בגשר ,רואים חבר שלהם ,חייל פלסטיני,
שמכניסים אותו לתחקור .הם ינסו בדרכים בצינורות להגיע אל השב”כ ולהגיד להם“ :חבר’ה תעזבו
את הבן אדם ,הוא שלנו” .זה ככה .זה קרה הרבה ,אז נגיד הצלחת לעשות דבר כזה ,איש ביטחון
מהבטחון הלאומי הפלסטיני ,אז באים אלינו המקבילים מהקישור ואומרים “מה אתם עושים
שטויות תביאו לו זימון לחקירה אצל זה .ננסה לשחרר אותו” .יש מצבים שהאיש שב”כ יגיד לנו “לא,
אני רוצה לדבר איתו” ויש מקרים שיגידו לנו “בסדר” .זה לא אומר שום דבר ,כי אחר כך הוא יעבור.
ואחרי שיקח את הכבודה שלו אז עוד פעם הוא נתקל באיזה חיילת שעושה עבודתה נאמנה ,כי אין
לה דרך אחרת .ואז כשהוא יגיע לכבודה אז עוד פעם יעכבו אותו שלוש שעות .יכולים לעכב אנשים
שלש שעות על פוסטרים של (מסגד) אל-אקצה .אתה יודע איך זה.

270
שוברים שתיקה

מה זה אומר? יכולים לעכב בן אדם על פוסטר שלוש שעות?
זו יכולה לשמש עילה ,כל דבר יכול לשמש עילה לעיכוב ,לחקירה ,לתשאול.
יש גם עיכובים במעבר לירדן? פחות אפשר להצדיק את החיפוש של חומר נפץ במעבר לירדן...
כן אני לא זוכר את ההבדל ,יש איזשהו הבדל בין מניעת כניסה לאיסור יציאה .איסור יציאה זה יותר
בעייתי מבחינה ביטחונית .אבל מניעת כניסה לא .זה הכל במה שנקרא מערכת רישום ביקורת גבולות.
במערכת רישום ביקורת גבולות בקרית הגבול ברגע שמתקתקת את מספר התעודת זהות או מספר
הדרכון הפלסטיני או במקרה שלנו זה תעודת זהות ,אז עולה לה אם יש חומר על הבן אדם הזה ,אם הוא
דרוש תחקור ,דרוש תשאול ,היא לא יודעת ,בחורות עם קב”א נמוך ,די טפשות ,הן פועלות כמו רובוטים
כאלה .עושות את העבודה שלהן ,רשום להן “תשאול” ,שולחות אותו לתשאול .רשום להן “איסור יציאה”
אז זה איסור יציאה .סתם ,ירושלמים ,ירושלמים גם יכולים לעבור בגשר .ירושלמים בעלי תעודת זהות
כחולה הם לא עוברים במעבר הפלסטיני ,הם עוברים במעבר הבינלאומי -מעבר התיירות .ירושלמי מה
הוא עושה כשנוסע? יוצא את שטחנו מפקיד את תעודת הזהות שלו .לא חזר אחרי חמש שנים ,הלכה
לו התושבות .דמיין לעצמך מצב כזה .לא חזרת חמש שנים ...אני הייתי עד למקרים שבהם לאנשים
לא היו נותנים להכנס בחזרה לארץ .היו נכנסים כמו תיירים ,לא היו נותנים להם להכנס בחזרה לפה.
עוד פעם לא הבנתי.
תראה ,אתה לא היית הרבה זמן ,התחתנת עם ירדנית ,אתה גר בירדן לא היית פה חמש שנים ,אתה
פשוט אבדת את התושבות שלך ,זו מדיניות שמטרתה לשמור על האופי היהודי.
זאת פרוצדורה? מי שעוזב את הארץ יודע את זה?
כן.
הוא לקח את זה בחשבון שהוא לא יהיה תושב ,שאיבד את אזרחותו תושבותו הישראלית.
כן ,אז מה?
יש לי שאלה .נגיד מישהו נתקע אצל חייל ,השפילו אותו ,עיכבו אותו ,מעליב אותו מה שעשו לו
בטוסיק ,לא יודע .מגיש תלונה ,זה הרי גוף אזרחי ,ניתן להגיש תלונה .לפלסטינים ,למת”ק ,איך
מתייחסים לתלונה כזאת ולאן זה מוביל?
התלונה עוברת במת”ק אז המת”ק אז הקישור הפלסטיני יעביר תלונה לקישור הישראלי ,והקישור
הישראלי ,ידיו די מוגבלות .אם זה סיבות בטחוניות אז אין לך מה לעשות .לי המון פעמים יצא לי
לראות ,בן אדם עוכב לחקירה ומחכה שלש שעות ,ארבע שעות ,רכז אוכל צהרים ,לא יודע ...לא עובר
אז המת”ק יכול להפעיל צינורות אל מול שר הבטחון ויכול גם ללכת דרך ראש הגשר דרך מנכ”ל
הגשר ,הוא יכול ללכת בכיוונים אזרחיים אבל בסופו של דבר מילה היא מילה בטחונית .זה די מתסכל
אותי להגיד את זה כמי שחלם את חלומו של אוסלו ...זה היה קישקוש מוחלט ,כל המקביליות הזו.
לא היתה שם מקביליות ,לא היה שם איזון ,לא היה שם שוויון ,בתכל’ס שום דבר .הם יכולים להגיש
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תלונה ואני זוכר מקרים שזה הגיע עד לראש הממשלה .כל מיני פדיחות :לא נותנים לנהג אמבולנס
לצאת ,לא נותנים לנהג אמבולנס להכנס ,בגלל שלפני חמש שנים השב”כ שם עליו איזה סימון.
דברים שהם לחלוטין לא נורמליים .אז אני ראיתי אמבולנסים שמתעכבים ,לא ראיתי אמבולנסים
שלא נכנסים או יוצאים .אבל ראיתי קרובי משפחה שלא נותנים להם לצאת עם גופת המת.
שרוצים לקבור אותו בירדן? בישראל? או ביריחו?
נגיד שרוצים לקבור אותו בירדן ,ככה וזה...
מה בא בן אדם אבא שלו מת בשקית ולא יתנו לו לקבור אותו?
בגדול זה לא מדיניות אבל זה יכול לקרות .אם הבן אדם הזה יש לו רישום אז זה יכול לקרות.
ושוב אני רוצה לחזור למדיניות ,לתלונות ,מה המדיניות אם עכבו אותי ארבע שעות ,החיילת דברה
אלי לא יפה ,בטוח יש תלונות כאלה ,יש איזה גוף ביקורת? יש מדיניות לטפל בתלונות?
הדברים הם ברורים ,אלינו הגיע למת”ק אזרח פלסטיני התלונן במת”ק אצל המקבילים שלנו
הפלסטינים ,ינסו להסביר לנו שהבן אדם הזה הוא בסדר – “אל תעכבו אותו” – אז בסדר ...אנחנו
כביכול יכולים לעשות משהו אבל זה לא עובד ככה .אנחנו יכולים ללכת לשב”כ אבל זה תמיד נעצר
אצל השב”כ.
ואם מדובר ברקע של השפלה ,לא בטחונית?
הם ילכו ל”בצלם” .אין להם מה לעשות.
איך זה נראה שם? תורים? בלגן?
תורים .זה מעבר גבול הכי פעיל בארץ .כמעט כמו בן גוריון ,זה מעבר גבול שהשקיעו בו הרבה .זה
היה מעבר גבול יפה ,יש שם תקופות ,תקופות שאנשים היו יוצאים לעשות את מעבר החאג’ עומרה.
זה ללכת להתפלל במכה אז מדובר במאות אוטובוסים .אז עשרות אוטובוסים עם מאות אנשים .אני
גם ראיתי אנשים שמחרבנים באולם הכניסה ,כל מיני חאג’ים כאלה .היו מחרבנות באולם כניסה כי
לא היו יודעות איפה השרותים .אני מאד אהבתי את מעבר הגבול הזה.
למה?
א .בגלל המיקום שלו ,מקום נורא יפה .זה על גבול נהר הירדן ,מעבר נורא יפה ,השקיעו בו הרבה
כסף .בצד הישראלי מחולק לכניסה ויציאת פלסטינים ,כניסה ויציאת תיירים .כניסת התיירות הרבה
יותר יפה ,היא לא הרבה יותר גדולה ,אבל היא הרבה יותר יפה ,הרבה יותר נקייה.
תיירים יכולים לראות מה עם הפלסטינים?
לא ,זה לא מוסתר ,אבל זה טרמינל אחר.
יש תיירים שרואים מה קורה עם הפלסטינים?
לא.
לא הגיעו שאלות מתיירים מה פתאום זה ככה?

272
שוברים שתיקה

לא ,אבל יכול להגיע .נגיד אם מגיע זוג שהוא פלסטיני והיא ירדנית אז...
אז אם תבוא משפחה אז האבא יעבור כאן והאמא שם ,והילדים איפה?
שאלה טובה ,אחת הבעיות ,שמה המון דברים נפלו על בירוקרטיות קטנות .לדוגמה ילד שנולד בירדן,
אין לו תעודת זהות ואין לו את כל השטויות האלה .הוא לא רשום אצל האמא שלו בתעודת הזהות
הירוקה או הכתומה שלה .בקטע הזה בקרית הגבול לא יודעת מה לעשות .אז זה מסתאב ומסתבך.
אבל כן יכול להיווצר מצב שאם האבא ירדני והאמא פלסטינית ,אז האבא יעבור פה ,והאמא – יקח
לה ארבע שעות לעבור ,והאבא יקח לו חצי שעה לעבור .אני אהבתי את השירות שמה ,בגלל שמאד
אהבתי את העבודה עם הפלסטינים ,אני בכלל הייתי תומך אוסלו ,אני לא ראיתי באוסלו תהליך לא נכון.
האמנתי שזה אפשרי על אף שלא היה שם אף אקיליבריום ,היתה שאיפה לאקיליבריום ,לאיזשהו מצב
שווה ...זה מקום שתיפקד ואז הגיעה נקודת שבר ואז הפסיק לתפקד .בתחילת המהומות בספטמבר
 2000היו הרבה ,הפלסטינים לא יכלו לעשות כלום ,אם הגיע למצב שמעוכבים אנשים ,פתאום נוצר
מצב שאיזה שלושים איש מעוכבים אצל שב”כ .מפקד הבטחון הפלסטיני אין לו מה לעשות ,הוא
יעביר תלונות ,הוא יעביר ...שום דבר ,הוא שובר את הכלים .היו שם המון משחקי חתול ועכבר כאלה.
בסופו של דבר סילקו את הפלסטינים משם ,אין שם פלסטינים עכשיו .אני עוד הייתי שם שבעקבות
המהומות בכל השטחים ,לא אישרו לשוטרים פלסטינים לרדת שם .היה שם גם נסיונות דקירה.
של חיילים ישראלים?
לא היו שם חיילים ,היו שם חיילות .היו שם חיילים אנשי מת”ק ,כמוני .ואנשי רש”ת (רשות שדות התעופה
והנמלים) ,אנשי (חברות) כוח אדם .בסופו של דבר זה כאילו היתה דו צדדיות אבל זו היתה חד צדדיות.
היא התפרצה ויצאה בכל כוחה עם תחילת האינתיפדה .העפנו משם את הפלסטינים וזו שליטה מלאה
של ישראל כמו שתמיד היה .פה אני משקר לעצמי שאני אומר שאהבתי את הגשר ואת העבודה עם
שותפים פלסטינים .מבחינה אישית מאד נהניתי מזה .אבל זה לא משהו שבאמת היה לו אחיזה במציאות.
איך אתה מרגיש עם זה היום?
איך אני מרגיש עם זה היום? אני מאד שמח עם השירות שלי שם .יצא לי לדבר המון המון עם
אוכלוסייה .אני מדבר עם כולם ,עם פלאחים ,או אם זה סוחרים ,בתקופה הזאת למדתי ערבית,
למדתי לדבר עד אז לא ידעתי לדבר בכלל .איך אני מרגיש עם זה היום? אני מרגיש עצב נורא נורא
גדול .אני שומע כל מיני סיפורים נורא מפורסמים ,יש המון אקטיביזם בינלאומיים ,כל מיני חבר’ה
מברצלונה ששמעו כל כך הרבה על כוחות הבטחון על איך מעכבים אנשים ,עושים להם את המוות,
נותנים להם לחכות ,ושאלות טיפשיות וככה .מה אני אגיד ,אני עשיתי את זה .אני יודע מה זה שבן
אדם מחכה ואין שום סיבה אחת בעולם שהוא יחכה .אתה יודע ,בן אדם מחכה ,אבא שלו מת בטיזי-
נאבי והוא רוצה להגיע .אז אני זה קשה לי ,לא הייתי רוצה לחזור לעשות את זה בחיים.
עוד משהו שעולה לך להוסיף לספר?
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מדינת ישראל לא תוותר אף פעם ,למעבר הזה יש חשיבות מודיעינית מאד מאד גדולה ,למעשה זה
משפך ,זה מעבר גבול בעל חשיבות למדינת ישראל ,לגורמי הבטחון המודיעיניים ,זה משפך שמרכז
אליו ערבים מכל מיני מקומות בעולם החל מירדן ,לבנון ,סוריה ,וכולי ,שזה אחת הנקודות המעניינות
שחוויתי בשירות שלי ,לפגוש את אותם פלסטינים מדוברים שחיו כל חייהם בלבנון ועם הסכמי אוסלו
וכניסת כוחות השידור מצליחים להגיע לפה ,זה בעיה ,זו מדיניות ...מדינת ישראל זה מקום נורא,
מקום שרוצים לשמור על צביון ,רוצים לשמור על יחס דמוגרפי .נכון ,אז זה גם כן קשור ,יש אנשים
אז יכול להיות שבגלל זה מערימים כל כך הרבה קשיים שלא יכנסו לפה כל כך הרבה ערבים ...אז אם
מתוקף ההסכמים יכולים להכנס ארבע מאות שוטרים פלסטינים ,ולפעמים אנשי פת”ח שחוזרים
לשטח אז זה דברים שגם כן הפלסטינים ...מגיע איש שידור מירדן פעם ראשונה אחרי תלאותיו ,אחרי
שלושים שנה במדבר דבר ראשון לוקחים אותו לשב”כ מבלבלים לו במוח מכירים אותו על כל מה
שהוא עשה שלושים שנה .מתוקף ההסכמים ,דברים שהפלסטינים אישרו אותם .היתה איזה הגמוניה
בלתי ניתנת לערעור של השב”כ .זה לא מעבר גבול אמיתי.
זה דברים שהבנת תוך כדי גם?
כן
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המפקדים היו לוקחים בכיף
יחידה :נח”ל ּ מקום :בקעת הירדן ּ שנה2003 :

בכל מציאות המחסום נתקלנו בכל מיני מקרים מרגיזים מטעם הסגל ,שלא הגיע מהיחידה
שלנו .יכול להיות שזה מה שהיה נהוג אצלם במחסומים .כל מיני תרחישים של אלימות במחסום.
איפשהו באמצע  2003למשל ,נתקלנו בסיטואציה מאוד מביכה  .המפקד שלנו ,מ”כ בגדוד ,שתמיד
היו לו התבטאויות נגד פלסטינים ,החליט לעשות מעשה ופשוט לפתח תיגרה בתוך המחסום ולא
משנה מה יקרה .הבן אדם הזה עיכב רכב עם פלסטינים בפנים .הפלסטיני דווקא התנהג מאוד
יפה ולא עשה בעיות .אמר שלום ,הציגו אישורים והכל ,אבל המפקד הזה אמר לו “ :תפסיק לדבר
יפה .אני לא אוהב אותך .אני לא סובל אותך ,תפסיק להתנהג ככה ”...הפלסטיני אמר“ :אני לא
רוצה לריב ,ולהתחיל באלימות ,בסך הכל רוצה להגיע הביתה ,לך יש נשק ואתה חייל” .באותו רגע
המפקד הוריד את השכפ”צ (לבוש מגן) ,הוריד את המדים ,נתן את הנשק לחבר שלו במחסום ואמר
לפלסטיני“ :עכשיו אני לא חייל ,אין לי נשק ,בוא מכות” .הפלסטיני נכנס לרכב .אחד מהפלוגה שלנו
דיווח על זה למפקדים .בסופו של דבר העניין טוייח מבחינה משפטית ,אבל המפקד בכל זאת לא

האחראי על העבודה
מטעם היישוב לקח
מהם שוחד קטן,
כמה בקבוקים קטנים
של גז ,ונתן את זה
למפקדים ...זה היה
מאוד מעצבן ...היה
חייל אחד שאמר שהוא
לא מוכן לעמוד עם
מפקד מסוים במחסום.
החייל הזה נשפט
ורותק
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יצא להקצאה של קורס סמלים שהובטחה לו .זה היה קרוב לצאת לתקשורת ,היינו חמי מזג על
זה...היו מקרים שבהם מפקדים מנצלים את זה שפלסטינים לא יודעים עברית ,ומתחילים לקלל
אותם בעברית או באנגלית ,או לדובב אותם להגיד כל מני מילים מצחיקות...היה איזה מקרה של
מפקד שלקח בקבוק קולה של משאית שנכנסה לשטחים .לא יודע אם הוא נתן לנהג אולטימטום
של אם תביא תיכנס ואם לא ,אז לא תיכנס ,אבל הוא בכל זאת לקח את זה .באיזשהו מקום זה חלק
מהשגרה כל הזמן .לי באופן אישי הוצע כמה פעמים לקחת שוחד .פלסטינים אמרו לי “ :בוא תיקח
איזה בושם ”...אני באופן אישי לא לקחתי .יש לי איזה רף שאני לא עובר .אבל המציאות הזאת
קיימת .זאת לא איזושהי יוזמה שמפקד צריך להעלות על הדעת .הדברים הללו נגישים כל הזמן:
”בוא תיקח ,בוא תקבל ...תעביר  ...מה אכפת לך ,אני אביא לך ,אני אעשה לך ”...היה סיפור עם בלוני
גז ,שלקחו בלוני גז של גזיות מרכב שיצא והיה לו הרבה גזיות .האחראי על העבודה מטעם היישוב
*** ,שמווסת כל בוקר את הכניסה של הפועלים  -לקח מהם שוחד קטן ,כמה בקבוקים קטנים
של גז ,ונתן את זה למפקדים .המפקדים לקחו את זה בכיף – כאילו זאת השגרה .זה היה מאוד
מעצבן .היינו מדברים איתם על זה .היו לנו שיחות מאוד ארוכות אתם על זה .באיזשהו מקום הגענו
למצב שחברים מהפלוגה סירבו פקודות .היה חייל שאמר שהוא לא מוכן לעמוד עם מפקד מסויים
במחסום .החייל הזה נשפט ורותק .או שהוא פשוט לא עמד במחסום ,ואז הנטל נפל על כל מי שכן
הסכים לעמוד במחסום

41

נותנים כסף למוחמד ,והוא מביא...
יחידה :נח”ל ּ מקום :נפת רמאללה ּ שנה2002-2001 :

היה איזה בחור ,מוחמד אני חושב ,אם אני לא טועה ,קראו לו ,שהוא נהיה חבר שלנו.
מה זאת אומרת?
הוא הבין את המשחק .הבין שמי שבסוף מחליט זה לא יענו ...אין מה להשיג אישורים וזה ,הדרך
לעשות דברים זה עם החיילים בשטח .אז הוא ככה התחבר אלינו“ :חיילים ,וואלה ,אתם צריכים
סיגריות?” .הוא היה מחלק גז באזור ,אז תמיד היה הולך ובא ואם צריך משהו ,אז וואלה ,אפשר לתת
כסף למוחמד ,והוא יביא ...או שהוא לא לוקח כסף.
ברמות של אוכל? שתייה?
שתייה ,סיגריות ,דברים כאלה בקטנה ,כן .ובתמורה הוא היה עובר יותר בקלות משאר האנשים
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חלק מהעצירים לא היו כשירים רפואית
יחידה :נח”ל ּ מקום :נפת ג’נין ּ שנה2007-2005 :

סאלם זה כלא לאסירים ביטחוניים שנתפסו עושים עבירה ביטחונית והם עשו שם את המאסר
שלהם .התנאים שלהם היו פחות טובים ממגידו ,שהוא כלא ענק .בסאלם אין רופא ,יש רופא פעם-
פעמיים בשבוע ,ומי שמגיע לסאלם כביכול עבר בדיקת רופא שקבע שהוא כשיר למעצר במתקן
שאין בו רופא .מי שלא כשיר ,כביכול הולך למגידו.
למה כביכול?
היו כל מיני מקרים שאני יודע ?...של אנשים שאם ראה אותם רופא ,לא היו נכנסים לסאלם .למשל
חולה לב לפני צנתור או בן אדם חולה סוכרת.
זה קרה? – הם הלכו למגידו (כלא)?
כן .אבל הם היו בסאלם ,זה בדיוק העניין .היו שלושה מקרים שאני זוכר :במקרה הראשון היה
ילד עם כאב ביצים .היו ממש צעקות מבפנים ,מתוך התאים .אה ,מתחת לסאלם יש צינור ביוב
ומאוד מסריח שם בקיץ ,מאוד-מאוד מסריח ,אין דברים כאלה .אז צעקנו לסמל תורן שיגיע ,אחרי
עשרים דקות של צעקות ,הוציאו ילד בן ארבע עשרה-חמש עשרה מתא האסירים ,ויש שם שוויש
(מתרגם) ,זה שיודע לדבר עברית והוא מתרגם ,מקשר בין הסוהרים לעצירים .הוא ראה שלילד
כואבות הביצים ...היה פרוטוקול רפואי של עצירים .פרוטוקול רפואי של בני אדם שכאבים בביצים
– זה להגיע לבית חולים ,להגיע לרופא .אני נלחצתי וניסיתי לדבר עם הרופא של הגדוד שיגיע .הוא
אמר שהוא יגיע עוד יומיים ,שאני אתן לו אקמול.
מה ענית על זה?
שאקמול לא עוזר לכאבי ביצים ,שהוא צריך ללכת לבית חולים .הוא אמר שהוא לא יכול והוא ינסה
להגיע מחר .מקרה אחר ,היה בחור מאוד שמן...
מה קרה לילד הזה?
הוא בסדר ,הגיע רופא והעביר אותו.
אמרת לו לשבת בתא ונתת לו אקמול?
לא היה לי יותר מדי מה לעשות ,הבאתי לו אקמול שיקל על הכאבים ופסיכולוגית זה הרגיע אותי.
אמרתי לו שאם זה ימשיך לכאוב – שיקרא לי.
המשיך?
הוא לא קרא לי.
ראית אותו יום אחרי זה?

מה שהיה קשה
לחיילים אחרים היה
לראות את התנאים,
תנאי המחייה ...כי
היו מקרים של סכנת
חיים ברורה ...אחר
כך הבנתי שלא תמיד
רופא בודק...
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לא יודע ,לא זוכר ,נראה לי שכן.
הוא היה בסדר?
שוב ,אני זוכר שהוא לא קרא לי בלילה .הייתי שם בשמירה גם כחובש .הבנתי שהוא היה אמור לעבור
ניתוח קילה לפני המעצר ,אני יודע כי חתום על זה רופא שבדק אותו לפני הכניסה למעצר .או שהבדיקה
לא מקיפה אבל הילד הזה לא יכול להיות במעצר .אחר כך הבנתי שלא תמיד רופא בודק.
איך הבנת את זה?
כשביקשו ממני לבדוק אם הוא כשיר ,אמרו לי שגם חובש יכול לעשות את זה.
באופן רשמי אתה חובש של בית המעצר?
היינו כמה חובשים שם בתא המעצר .אני הייתי עד שלב מסוים עד שכבר לא יכולתי להגיע לשם .היו
לי הרבה עימותים עם הסגל ועם החופ”ל (חובש פלוגתי) שלי ועם הרופא של הגדוד על הדבר הזה,
אז אמרו לי לא להגיע לשם .היה עוד אדם מבוגר שהיה לו התקף לב בבית המעצר .שוב ,חולה לב
שאמור לעבור צנתור ,לא יכול להיכנס לבית המעצר בלי רופא .לקח לאמבולנס הרפואי של הצבא
ארבעים דקות להגיע .היינו צריכים תאג”ד (אמבולנס גדודי) .זה היה אחרי שאיימתי שאני אלך
לאזרחי ולא מעניין אותי מה ההשלכות של זה .הוא היה בסדר ,אחרי שבוע ראיתי את הבן שלו בש”ג
בסאלם והוא סיפר לי שאבא שלו קיבל התקף לב והוא בסדר .הוא היה גם חולה סוכרת והוורידים
ברגליים שלו התנפחו.
כמה ימים לקח לו להגיע לטיפול?
אני לא זוכר ,זה היה לפני שלוש שנים .כשאני הגעתי גם לא היה ארון תרופות.
איפה היו התרופות?
אצל הרופא או אצל החופ”ל (חובש פלוגתי).
זה מגיע בארגז נייד?
בדרך כלל ,לא היה שמה תרופות ומחסום .היה לי גם את הדברים של החופ”ל שלי אם הייתי צריך.
לקחת את הקופסה הזאת איתך?
לקחתי מה שהייתי צריך בדרך כלל.
על דעת עצמך?
נראה לי ,לא זוכר בדיוק .לחץ דם ,מדחום ,אקמולים ,סטופ איט ,כל מיני שטויות כאלה .אבל זה
מסורבל ומעכב .זה בית מעצר שאנשים חיים בו בתנאים לא טובים ולא בריאים.
חולה הסוכרת ,יש לו תרופות משל עצמו?
תשמע ,הם מדברים ערבית ואני לא מבין .השוויש היה צריך להסביר לי אבל היו מילים שהוא לא ידע
להגיד בעברית .מה שחמור פה באמת ,מה שהיה קשה לחיילים אחרים היה לראות את התנאים,
תנאי המחייה ,כי היו מקרים של סכנת חיים ברורה ,ההוא עם התקף הלב היה האירוע האחרון
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שהייתי בו ,אחרי זה לא הסכימו לי לרדת .לדעתי מישהו אחר היה חושב שזה ניסיון לתשומת לב ,יש
גם אנשים שלא אכפת להם ...זה לא היה מישהו זורק אבנים אלא מישהו שהוא “ביטחוני לייט”.
זה לא נשמע ביטחוני שתפסו חולה סוכרת.
הם ביטחוני לייט ,הם לא עשו פיגועים .למשל ,אחים של מפגעים ,קרובי משפחה ,זורקי אבנים,
חברים בארגון דרך שמצאו אצלם חומר ש....
איך אתה יודע את כל הדברים האלה?
הסתכלתי להם בתיקים ...כל מי שמגיע לבית המעצר ,צריך לראות עבר רפואי ,מה כתבו לו בתיק.
איך מורכב התיק?
שם ,פרטים.
שני דפים? פרטים פליליים ורפואיים?
יש תמונה ,פרטים רשמיים ,העבירה ,כמה זמן  -מסמך כניסה למעצר.
מי ממלא אותו?
בעיקרון הרופא או החובש.
אתה מילאת כאלה?
כן ,מילאתי :דופק ,לחץ דם ,שאלות על בריאות ,על תרופות ,על עבר משפחתי.
מי חותם על המסמך?
אני חותם.
מה כתוב למטה? חתימת...
נראה לי שרופא ,אני לא בטוח .נראה לי ,אמרו שגם לחובש מותר לעשות את זה.
מי אמר?
הרופא אני חושב.
הרופא הוא נתן לך אישור?
כן ,ביקשו מאיתנו שישלחו חובש שיבדוק עצירים שנכנסים.
מי ביקש את הבקשות האלה?
לא יודע.
הורידו לך פקודה?
מישהו אמר לי לך תבדוק
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אכיפת חוק
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משטר כפול “ -אכיפת חוק”
העדויות בפרק זה מתארות את אכיפת החוק והסדר בשטחים .הפלסטינים נתונים
לשליטה צבאית  -שליטה באמצעות התקפות ואיומים המגובים בפעולות עונשין .אלפי
צווים ,תקנות ופקודות ניתנים על-ידי גופים שונים  -משרד הביטחון ,המינהל האזרחי,
אלוף הפיקוד כמו גם מפקדים וחיילים .ההוראות משתנות תדיר ולעתים קרובות
סותרות זו את זו .תקנות חדשות מופיעות חדשות לבקרים ,תוקפן של תקנות אחרות פג
ללא התראה .לחייל במחסום הסמכות “להפעיל שיקול דעת של מפקד בשטח” :לעכב,
לעצור ולהפעיל כוח נגד מי שנתפס בעיניו ,מסיבה זו או אחרת ,כאיום .כך האוכלוסייה
הפלסטינית ,הנתפסת על ידי כוחות הביטחון כאיום ,נתונה בעצמה לרצף בלתי פוסק של
איומים המושתת על עליונותה הצבאית המוחלטת של מדינת ישראל.
לצד מיליוני הפלסטינים החיים תחת משטר הצווים הצבאי ,חיים בשטחים גם מאות אלפי
אזרחים ישראלים שנשלטים בעיקר באמצעות החוק הישראלי .המתנחלים  -שכבר בשנת
 ’67החלו להקים נקודות התיישבות יהודיות בסיוע ממשלות ישראל  -נשפטים בבתי
המשפט בישראל והחוקים הנאכפים עליהם הם חוקי מדינתם .אלא שהמתנחלים אינם רק
אזרחים ישראלים הזכאים להגנת הצבא ולשלטון החוק הישראלי :בפועל ,הם גם שותפים
לשליטה הצבאית בפלסטינים.
בין צה”ל למתנחלים שורר קשר הדוק :יחידות צבאיות רבות מוצבות סמוך להתנחלויות
ואף בתוכן; לעתים קרובות מתנחלים מכבדים את החיילים באוכל ובקפה ,מציגים לחיילים
סקירות היסטוריות ,גאוגרפיות ופוליטיות ,ואף מארחים חיילים לסעודות שבת וחג (למשל
עדויות מס’  .)11 ,7אבל מהעדויות בפרק זה עולה שישנם גם מתנחלים הלוקחים חלק
בפעילות צבאית מובהקת ,פוקדים על חיילים ומדריכים אותם ואף משתתפים בהליכי
קבלת החלטות מבצעיות למשל (עדויות מס’  .)4 ,3עדויות בפרק מלמדות כי פעמים רבות
החיילים בשטחים מקבלים ומבצעים את הוראותיהם של מתנחלים ורכזי הביטחון של
ההתנחלויות ,במיוחד במה שנוגע לגירוש פלסטינים מאדמות חקלאיות הסמוכות
להתנחלויות (למשל עדויות מס’  .)23 ,2כך מצליחים אנשי התנחלויות לנשל פלסטינים
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מאדמותיהם ולהרחיב את תחום ההתנחלויות .לעתים קרובות ,מתנחלים תוקפים או מתגרים
בפלסטינים ,בין השאר כדי להביא להתערבות הצבא וליצור עימות בין כוחות הביטחון
הישראלים לפלסטינים (עדויות מס’ .)12 ,6 ,1
מהעדויות בפרק עולה כי גם כאשר פעולות מתנחלים חורגות מהמדיניות המוכתבת
על ידי ראשי מערכות הביטחון והחוק  -בדרך כלל במסגרת מאמצים לדחוק פלסטינים
מאדמותיהם  -המתנחלים והממסד הישראלי נשארים באותו צד של המתרס .לרוב
נמצאת פשרה שמאזנת בין עניינו של הצבא למנוע חיכוך בין המתנחלים לפלסטינים לבין
עניינם של המתנחלים להשתלט על שטחים נוספים (למשל עדויות מס’  .)16 ,13למעשה,
דווקא ברגעי משבר אלו נחשפת השותפות העמוקה בין הצדדים :החוק הישראלי שחל
על המתנחלים כאזרחי ישראל לא נאכף (ראו עדות מס’  .)17במידה שהפשרות בין צה”ל
למתנחלים משקפות את עניינם של המתנחלים ,פעולות צה”ל משרתות את שאיפותיהם
הפוליטיות .כך מתנחלים יכולים לפעול בשטחים כנציגיה של ישראל  -כמו היו זרוע של
כוחות הביטחון  -ובה בעת לדרוש ,כאזרחי ישראל ,את הגנת הצבא .נראה שבעיני כוחות
הביטחון הישראלים המתנחלים הם בני ברית החולקים עימם אויב משותף (ראו עדות מס’
 ,)18לא אזרחים מן השורה ,אלא שותפים לשליטה בפלסטינים.
הכיבוש הישראלי מושתת על משטר כפול :בעוד שזכויות האזרח של המתנחלים מוגנות
ומעוגנות בחוק הישראלי ,הפלסטינים נשלטים בעיקר באמצעות איומים והפעלת כוח
צבאי .העדויות בפרק זה חושפות את מעמדם המיוחד של המתנחלים בשטחים :הם
משמשים כשותפים מלאים לשליטה הצבאית בפלסטינים ,זוכים להגנה כאזרחים ישראלים
ובמקרים רבים לפטור מציות לחוק ,שאינו נאכף עליהם .פעולות שבנסיבות רגילות מהוות
הפרות חוק חד-משמעיות ,הופכות בשטחים לחילוקי דעות בין המתנחלים לרשויות
אכיפת החוק ובסופו של דבר מובילות לפשרה ,המתקיימת בדרך כלל על חשבונם של
הפלסטינים וזכויותיהם .בחשבון אחרון ,היחס הכפול לו זוכים המתנחלים בשטחים הוא
תופעה מערכתית .מצד אחד ,עדויות החיילים מתארות כיצד צה”ל משרת ,מכשיר ומקדם
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את שאיפותיהם הפוליטיות של המתנחלים בשטחים על חשבון האוכלוסייה הפלסטינית.
מצד שני ,העדויות מתארות את האופן בו המתנחלים מסייעים למערכת הביטחון באכיפת
השליטה בפלסטינים .היחסים ההדוקים בין הצבא למתנחלים אינם מקריים :למתנחלים
תפקיד מרכזי במנגנון המנהל את חיי הפלסטינים ומבטיח אחיזה ישראלית בשטחים.
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1
המתנחלים החליטו
להתקיף את תושבי
הכפר ,ואנחנו
– אמורים להגן
עליהם ...לשמור שלא
יקרה להם כלום
כשהם זורקים אבנים...

המשימה :לאבטח את התפרעות המתנחלים
יחידה :שריון ּ מקום :נפת שכם ּ שנה2000 :

מה שנחקק לי בעיקר זה כשהיינו באחת הפעולות בחווארה .זה כפר ערבי ...לא שקט במיוחד,
אבל לא ג’נין.
מה קרה שם?
בקיצור מה שקרה ,היהודים החליטו להתפרע ,באזור תפוח .באזור תפוח יש לך ישובים וכל מיני
התנחלויות.
אתם אז לא הייתם בכפר...
לא היינו בכפר .בחווארה זה היה בגזרה שלנו .הקפיצו אותנו לאבטח בלגן בחווארה .זה מה שהיה
בהתחלה ,לא ידענו מה הבלאגן .הגענו ,המתנחלים החליטו להתקיף את תושבי הכפר ואנחנו –
אמורים להגן עליהם שלא יקרה להם שום דבר.
המתנחלים נמצאים בתוך חווארה?
הם הגיעו לעשות הפגנה והתחילו לזרוק אבנים בתוך הכפר ,בתוך חווארה ,על הכביש הראשי ולהפריע.
איתם הייתה קבוצה מחו”ל שהפגינה בעד ההתיישבות היהודית ...ומדרבנים את המתנחלים .אני
זוכר שהייתי על סף לתת מכות לאחד ה...קבוצה של יהודים פאנטיים מצרפת שמגיעים ומצלמים
מה שיש שם...
והערבים ,מה הם עושים?
כלום .הם מפחדים.
הביאו נשקים המתנחלים?
הביאו נשקים ,זרקו אבנים ...ילדים מיידים על מבוגרים.
נשים היו שם?
נשים היו שם גם ,אבל לא יותר מדי .אבל היו שם מתנחלות .עכשיו אנחנו עומדים שם ,הקבוצה
מחו”ל מפריעה לנו ,מפריעה לצה”ל.
מה אתם ניסיתם לעשות שם? להפסיק את זריקת האבנים או פשוט לשמור על המתנחלים?
לשמור על המתנחלים ולשמור שלא יקרה להם כלום כשהם זורקים אבנים ,כשהם מתפרעים...
זו הפקודה הרשמית?
מה לעשות? אבטחה בעיקרון .אבטחה .לאבטח את המתנחלים .אתה מגיע לשם ,הם מאוחדים ,הם
זורקים אבנים .אתה מגבה אותם ,מחפה אותם .עכשיו מצד אחד הייתה התקהלות של אנשי הכפר
מכל מיני נקודות מעל הבתים .אתה פוחד פחד מוות כי אתה חשוף לפלסטינים ומצד שני אתה לא
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יודע מה לעשות שם כי אתה מגן על המתנחלים שהחליטו לעשות מלחמה .הגיע השלב שרצינו
פשוט להפסיק את זה .לא רצינו לתת למתנחלים גישה.
זה לא היה הדבר הראשון שרציתם לעשות?
לא ,חיכינו לשוטרים.
כלומר לא להזיז אותם בינתיים?
לא ,אבל ...היה איזה שלב שאני לא זוכר מי ,אני חושב שאחד הקצינים דווקא ,ניסה למנוע מהם
לזרוק אבנים שילכו משם ,שיסתלקו משם .הגיע הקטע שגם הוא פחד .ניסינו להפריע להם להפריע
לפלסטינים ,גם לאבטח אותם יחד עם זה ולאבטח את עצמנו ...זה היה מחזה אבסורדי ומטורף.
והם ,לא מעניין אותם .לא חיילים ולא פלסטינים.
וכשאתה בא ומנסה...
מכות.
אתה הולך מכות עם המתנחלים?
כן .ואז באים החבר’ה מחו”ל ,הצרפתים ומצלמים אותך אז ,נותן מכות .שוכבים לך מתחת לג’יפ,
ובא לך להביא גם להם מכות .באים עם מצלמת וידאו אתה תופס ילד אחד בן שמונה עשרה מכניס
אותו לתוך האוטו ובאה איזו מטומטמת אחת עם מצלמת וידאו ומצלמת אותו .וככה המתנחלים
ממשיכים להתפרע .בא לך לדפוק לו סטירה ולהעיף אותו וגם למתנחלים – אחד אחד ,הם פשוט
באים וזורקים אבנים! באים וזורקים אבנים ואולי ...מתחילים לירות שם ,הם היו יורים! לזרוק אבנים
– על הבתים ועל האנשים...
נפצעו שם מישהו?
אהה ...לא קשה מדי .לא שאנחנו לא הלכנו לטפל בהם כן ,זה היו שלוש שעות...
מי נפצע? המתנחלים או הערבים?
לא ,לא ,לא ..הערבים.
מישהו קיבל אבן לראש?
אחד?! היו שם איזה ,אני חושב יותר מעשרה שחטפו אבנים.
ומדממים?
מדממים ונעלמים .מישהו בחלון של הבית שלו ...שאגב אותם מתנחלים ,היה איזה יום שהם ירו על
דודי שמש פשוט הצליחו לפגוע בדודי השמש בחווארה.
איך זה נגמר בסוף?
זה נגמר בזה שהעפנו אותם.
אתה עשית את זה?
כן ,כן.
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אתם לקחתם אותם פיזית?
לא במכונית .הם באים עם מכוניות ,יוצאים מהמכוניות ,זורקים אבנים .בגלל הסכנה לחיילים בכזה
דבר ,הייתה בעיה להפסיק את זה .בהתחלה ,בשעה הראשונה אתה מגן עליהם ,נותן להם לזרוק
חופשי אבנים...
במשך שעה נותנים להם לזרוק אבנים ואף אחד לא אומר שזה?...
אתה לא מבין מה קורה ,אנחנו באנו בסיור רכוב ,הגענו .לא ידענו מה קורה .אחרי זה הבנו שצריך
למנוע שלא יהיו יותר מדי הפרות סדר.
ועדיין הם ממשיכים לזרוק אבנים?
כן .והם הרבה והם עושים מה שהם רוצים .יש להם את הגבוי של ...הם היו שם ...שמונה ,תשעה
רכבים משהו כזה ,והם עוצרים את התנועה שם .ואתה נלחם איתם ואז באים החבר’ה הצרפתים
וגם כן...
הם לא מנסים לפגוע בחיילים? האוכלוסייה המקומית?
מה פתאום! אלה שהציצו ,הציצו ונפגעו וחזרו לבתים .תחשוב שיש שם שוק .אנשים שחיים שם
ברחוב שלהם .הבתים שלהם וכשהם מוציאים את הראש מחוץ לחלון ,הם חוטפים אבן .באים עם
הסחורה וחוטפים אבנים .כל שגרת החיים שלהם באותו רגע – בסכנת חיים.
וזה שקם ואמר“ :בואו נעצור את המתנחלים”...
לא ,מפקד מהגדוד שלנו ,לא זוכר את הדרגה שלו ...רב סרן ...החליט שדי .שיהיה יותר מסוכן אם
הם יתנגדו ותבוא חוליית מחבלים פתאום .וזה די התהפך .הכנסנו אותם לרכבים התחלנו להעיף
ת’צרפתים האלה ולפזר ת’בלאגן .זה לא היה מתוך הומאניות .לא התחלנו להעיף ת’מתנחלים כי
צה”ל נהיה הומאני פתאום ,אלא פשוט שלא יהיה בלאגן ,שלא תהיה התארגנות של חוליה או
משהו .התחשבנו בחיילים ,לא באנשים

2

ירינו באוויר כדי להבריח את החקלאים
יחידה :נח”ל ּ מקום :דרום הר חברון ּ שנה2004 :

מה זאת אומרת?
יש נטל על כל התושבים לעשות את הסיור הלילי הזה עם המפקד שם באבט”ש (אבטחת יישוב).
והיו אנשים ,היה איזה אחד שאנשים שילמו לו שיעשה בשבילם את הסיור הזה .אז בדרך כלל זה
היה איזה אחד-שניים ,רק איזה שלושה אנשים שככה עשו .וגם שם אותו סיפור .הרבש”צ (אזרח,
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רכז הביטחון בהתנחלות) בא ,הגדיר לי מה בדיוק הגבולות .היה איזה מקום בקצה של היישוב ,אמר
לי“ :הנה פה ,אתה רואה את המקום הזה ,זה הקו ,זה השטח של היישוב ,ומהשטח שמה” – היה גם
שטחים חקלאיים כאלה ,פתוחים ,אין גדר ליישוב – “לשמה אסור להם להיכנס” .זה שטח פתוח,
שדה למטה ,פרוש ,ואמרו“ :לשם אסור להיכנס .אסור להם לבוא .הם לפעמים באים עם טרקטור
לעבד את הקרקע ,אבל אסור להם ,זה לא שטח שלהם” .טוב ,הכל בסדר .יום אחד הוא בא ,מזעיק
אותי“ :בוא ,בוא ,הם נכנסים לקרקע לעבד אותה” .עכשיו ,אני כולי מ”כ צעיר ,מגיע ,הוא עושה:
“הנה ,בוא תירה כמה יריות באוויר להפחיד אותם” .לרבש”ץ יש נשק ,אבל הוא כאילו לא משתמש
בו ,כי אני חייל ,לו אסור .טוב ,יריתי כמה יריות באוויר .הסתכלו ,זה כזה התמהמה ,אבל תכל’ס לא
כזה הפסיקו ,הם בדיוק היו בכניסה לשטח של היישוב .ואז היה גם סיור של מילואימניקים שעבר
שמה .ואז המילואימניקים הגיעו ,הם חבר’ה כבר יותר משופשפים ,בלי פחד“ :אלה יעשו לך בעיות”.
טוב ,בא ,לקח את הנשק ,ירה לידם כזה.
מי?
המילואימניק ,כיוון עליהם ,לקח איזה כמה מטרים הצידה וירה שמה ,ממש כאילו להראות להם:
אנחנו רציניים .ירה שם ,אמר להם“ :בואו ,בואו הנה” .ואז הם כבר גם התחילו לרדת אליהם,
המילואימניקים ירדו אליהם ,הפלסטינים גם הגיעו .באו ,תפסו את הפלסטינים ,הביאו לאיפה
שגם אני והרבש”ץ עמדנו ,הביאו אותם לשמה .עושה לו“ :פה אסור לך להיות ,פה אסור לך לזה”.
המילואימניק גם הביא לו איזה כאפה ,כזה בעט בו .אני הייתי בהלם ,לא ידעתי מה לעשות ,מה
להגיד .היתה לי הרגשה שמשהו ,אתה יודע ,שזה לא בסדר .והמילואימניק עושה“ :רק ככה הם
לומדים ,רק ככה הם פעם הבאה לא ייכנסו לפה” .ואתה אומר לעצמך ,אולי באמת ככה הוא ילמד.
וזהו ,ואז שחרר אותו ,אמר לו“ :אל תחזור לפה” .אז הם חזרו ,עלו לטרקטור שלהם ונסעו .זה מה
שהיה בבית חגי.
לא חשבת לעצמך :אולי זה לא השטח שלו?
זה לא חשבתי ,את האמת .זה שהוא אמר לי השטח שלו ,לא הטלתי בזה ספק.
המילואימניק מאיפה בא?
לא יודע ,זה פלוגה של מילואים שהיתה שם.
בתוך בית חגי?
לא ,הם היו בגזרה כזה ,זה היה סיור .הם באו עם סופה (ג’יפ צבאי).
הרבש”צ קרא להם?
אני לא יודע איך המילואימניקים הגיעו ,זה אני לא יודע .יכול להיות שהם סתם עברו שם במקרה,
או שהרבש”צ גם דיבר איתם .המילואימניקים הגיעו ,הרבש”צ אמר להם ,סיפר להם את הסיפור ואז
המילואימניקים תפסו פיקוד ועשו מה שעשו.

הרבש”צ (אזרח ,רכז
הביטחון בהתנחלות)
הגדיר לי את
הגבולות ...יום אחד
הוא בא ,מזעיק אותי:
“בוא ,בוא הם נכנסים
לקרקע לעבד אותה...
תירה כמה יריות
באוויר כדי להפחיד
אותם”
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קצין?
לא.
מה היו הוראות הפתיחה באש בבית חגי?
כרגיל .ואקף-ואקף ,לעצור ,אם מישהו מתקרב וזה.
הפלסטינים התקרבו?
שני אלה עם הטרקטור? לא ,זה היה סיפור אחר.
אבל כן פתחת באש.
באוויר יריתי.
אבל זה לא בהוראות.
מה לעשות? תשמע ,אני לא חזרתי אחרי זה לפלוגה וסיפרתי לכולם“ :ואללה ,תשמעו ,קרה לי
משהו מטורף” .זה היה כאילו הגיוני ,זה הצבא.
זה משפיע ,אין ספק.
אני יודע שאני לא הייתי מרביץ.
הרבש”צ לא ירה?
לא ,לא.
הוא עשה לכם תדריך מוצב?
הוא עשה תדריך מוצב פעם אחת ,כשהגענו רק ,עשה לי ולחיילים .לי קודם ואז גם לחיילים.
והמ”מ ***?
הוא לא ביקר בכלל ,הוא היה ביישוב אחר.
מבחינתו הדמות הסמכותית היתה הרבש”צ?
לא ,אני הייתי המפקד שם בשטח.
אבל מי מפקד עליך?
אין ,אני המפקד בשטח .כשאתה יוצא לסיור נגיד ,לפטרול ,יש מפקד בשטח .מי מפקד עלי? *** היה
האחראי ,אבל הוא לא היה איתי באותו יישוב.
אבל הוא כן אחראי על כל היישובים.
כן ,הוא היה אחראי על כל היישובים.
והוא לא ביקר?
לא ,הוא היה ביישוב אחר .או שהוא כן ,לא יודע.
אז מי שנותן לך את ההוראות זה הרבש”צ.
תכל’ס הוא לא מתערב כל כך בשמירות ובזה .הוא לא כל יום בא ,אומר לי“ :היום אתה תעשה ככה
וככה ,בוא תנקה עכשיו את הנשק” .הוא רק כשיש הקפצה או דברים כאלה .זה לא כאילו הוא ממונה
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עלי .אם הוא אומר לי משהו ואני לא עושה ,זה לא סירוב פקודה.
אבל אתה עושה דברים.
אני עושה דברים ,כי הוא נמצא במקום והוא מכיר אותו ,ואני כולי מ”כ (מפקד) ,באתי לאבט”ש
לשבוע ,אני לא יודע תכל’ס מה קורה סביבי ,מה פה ,מה שם .אז הוא הבר סמכא ואני מקשיב לו.
מאוד הגיוני שהוא המציא את החלקה הזאת.
יכול להיות .מאוד יכול להיות שהוא המציא את זה ,אין לי דרך לבדוק את זה.
הפלסטינים ,הם היוו סכנה?
לא ,לא היוו סכנה .אני לא הרגשתי שהם היוו סכנה .אתה יודע ,זה השטח ,שלא ייכנסו .כביכול
בשטחים כל פלסטיני הוא מחבל בפוטנציה .יש איזשהו גבול שמתחיל מהיישוב – אני לא יודע
חוקית או לא ,מוגדר או לא – אבל יש איזשהו גבול ,מרחק ,שאם יסתובבו חופשי ככה ליד היישוב,
אז יהיה בהרבה יותר קשה לשמור עליו

3

הרבש”צ אמר מה מותר ומה אסור
יחידה :נח”ל ּ מקום :דרום הר חברון ּ שנה2002 :

בטירונות הייתי באבט”ש (אבטחת יישובים) בחוות אביגיל .תכל’ס היה נחמד מאוד .פתאום אין
לך מפקדים על הראש ,אתה גר עם איזה שישה חבר’ה ,זה ממש כמו איזה חוות הכשרה כזאת שם,
קומונה .איזה נוף ,איזה זה ,יפה מאוד .היו לי ויכוחים איתם ,כל הזמן דיברתי איתם.
על מה?
על התנחלויות והכל ,באיזה זכות ...אמרתי לו“ :אתם תכל’ס עבריינים ,אתה עוברים על החוק ,זה
בלתי חוקי פה”“ .אנחנו מותחים את החוק ,החוק יתגמש לפי מה שאנחנו נעשה .אנחנו מותחים
אותו”.
מי אמר את זה?
אחד הבחורים שם בחוות אביגיל .הרבש”צ (אזרח ,רכז ביטחון של ההתנחלות) שם.
מה זה מותחים את החוק?
איך הוא הסביר לי את זה? יש את המקום של המועצה האזורית .הם חבורה של אידיאליסטים
כאלה ,באו לראש מועצה – יש את המועצה ,לא זוכר איך קוראים לה ,הר חברון נראה לי ,דרום
הר חברון – והם אמרו“ :אנחנו באנו להקים איזשהו התיישבות ,בוא תן לנו מקום” .באו ,חיפשו,
עם משרד הביטחון .סליחה ,אמרו יש מקום ,הם עוד לא קיבלו אישורים ממשרד הביטחון בכלל.

“אנחנו מותחים את
החוק ,החוק יתגמש
לפי מה שאנחנו נעשה.
אנחנו מותחים אותו”
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הם התחילו כבר לבנות ,האישורים יגיעו מתישהו .זהו ,והם מתחילים לבנות והם נמצאים שמה.
עכשיו אולי כן ,אז זה עוד לא היה מאושר ממשרד הביטחון ,המקום .מבחינתו זה היה למתוח את
החוק“ :אנחנו נקבע עובדות בשטח ויסתדרו לפי מה שאנחנו נעשה” .כמובן שיש פה הרבה הסכמה
בשתיקה ,הרבה שחיתויות ככה ,כל משרד ההתיישבות והביטחון.
כשהיית שם ,מה היה שם?
היה מגדל מים ,היה שני קרוואנים ,איזה בית שהם בנו ואיזה אוטובוס נטוש כזה ,שהיתה בת אחת
שגרה שם.
בת?
כן ,אישה אחת ואיזה חמישה בנים .וחוץ מזה היו חבר’ה מאוד נחמדים ,אתה יודע ,על הכיפאק,
חמודים כאלה .הם לא נראו לי מהסוג שעוקר עצי זיתים ומרביץ לפלסטינים או רודף אחריהם.
הם בסך הכל רצו להקים התיישבות ולא אכפת להם מה הם גורמים בדרך ,בעקיפין .ישיר הוא לא
כוחני .שמה נגיד ,אני רק זוכר שהרבש”צ בא ואמר לי“ :הנה ,זה השטח שלנו ,פה מותר לעבור”.
לפי התדריך שלו החיילים כאילו“ ,הנה ,פה יש לנו עצים ולפעמים בימי שישי מגיעים לפה כל מיני
ארגונים חברתיים ,כל מיני ארגונים עם פלסטינים למסוק את הזיתים ,להראות שזה שלהם .אבל זה
לא שלהם ,אז צריך לגרש אותם משמה” .אם אני לא טועה גם הגיעו באותו יום שישי אנשים ,גירשנו
אותם משמה“ :לכו ,לכו”.
ידעתם של מי הזיתים האלה?
אני לא ידעתי ,אני סמכתי על מה שהרבש”צ אמר.
היה לך קצין?
כן ,היה קצין.
מה הוא אמר?
אני הגעתי לשמה ,קיבלתי תדרוך מהרבש”צ .אני הייתי מפקד בשטח ,הרבש”צ היה בר סמכא
לענייני מה מותר מה אסור.
הוא נתן לך פקודות ,הרבש”צ?
הוא ,אתה יודע ,זה כזה לא בדיוק נתן לי פקודות .הוא הגדיר ,הוא אמר לי“ :הנה ,פה זה השטח
שלנו” .בתכל’ס לא ראיתי בשום מקום איפה כתוב ,מה כתוב .מבחינתי מה שהוא אמר זה ככה.
ומה התדריך הגנה שנתת לחיילים? בתור מפקד?
תדריך הגנה :אנחנו נמצאים פה במקרה של חדירה .אנחנו שומרים שם במקרה של חדירה .אנחנו
כאילו ההגנה.
היה משהו בהוראות על מסיק הזיתים?
לא ,פשוט באופן כללי לגרש אותם.
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איך הם הגיבו?
כשגירשנו אותם? אני לא זוכר בדיוק ,אבל לא היה יותר מדי חיכוכים סביב זה .ממש לא.
כמה אנשים הגיעו?
לא יותר מדי .על יד אחת ,על שתי ידיים .עשרה ,אולי פחות .לא הרבה.
פשוט אמרתם להם“ :אתם לא יכולים להיות פה ,תלכו?”
כן .אני לא זוכר שהיו חיכוכים סביב זה.
מה המרחק של השדה הזה מההתנחלות?
לא רחוק .מאה מטר ,לא רחוק ממש .זה לא היה שדה גדול ממש ,זה היה כזה שדון .תכל’ס אנחנו
היינו שם כאילו בשביל למנוע חדירה .עשינו גם כל מיני ,הלכנו סתם לטייל בהרים כאילו להפגין
נוכחות ,שמנו כל מיני מטרות קרטון שם ביער ,סתם כזה שטויות של טירונים .אני לא זוכר אפילו
איך קוראים לזה ,שמודיעין...

4

הוא בעצם אזרח והוא אומר לצבא מה החוקים
יחידה :מגלן ּ מקום :דרום הר חברון ּ שנה2002 :

עשיתי אבט”שים (אבטחת יישובים) עם החיילים באשכולות ובעוד יישוב שסמוך לזה .זה לא
היה באשכולות ,אני לא זוכר איזה יישוב זה היה .אבל שהיינו שמה ,יש את ההתנחלות ,את היישוב,
ואיזשהו כפר שנמצא במרחק של קילומטר-שניים .והם (הפלסטינים) עובדים את האדמה שלהם
באזור שמה ,מרחק של חמש מאות מטר בוואדי מתחת .ההתנחלות יושבת על הכיפה (ראש
הגבעה) ,ומתחת בוואדי יש איזה קצת ...עובדים את האדמה .מה שזכור לי ,זה גם כן במעורפל,
שאיזה פעם אחת הם היו שם (פלסטינים) ,עבדו את האדמה .באים ,פתאום יוצאים (המתנחלים)
– זה כבר מחוץ לגדר של היישוב ,למרות שהיא היתה בהתרחבות בדיוק ...אז רצנו לאיפה שהיה
בהתרחבות ,לאיפה שהיה בבנייה .פשוט צעק להם ...לא ירו שם או משהו כזה ,אבל פשוט גירשו
אותם משמה .אני לא יודע אם הם הלכו.
מי גירש אותם?
הקב”ט (אזרח ,קצין הביטחון של ההתנחלות) בא ,קרא לנו ,הקפיץ אותנו ,אותי ואת החיילים...
“פה-שם ,הם מסיגים את הגבול ,הם מתצפתים ,הם אמאייאת ,”...אני יודע? בקיצור ,צועק להם,
אני לא יודע אם הם הלכו .אבל אני זוכר שהוא בא ,מתחיל לצעוק להם“ :לכו מפה ,לכו מפה” .אחר
כך אני עושה איתו פטרול עם האוטו ,אז הוא רואה ילדה קטנה משחקת בכניסה של היישוב ,על

המפקד שלך זה אותו
קב”ט (אזרח ,קצין
ביטחון) של היישוב,
שבעצם הוא אומר לך
מה מותר ,מה אסור,
איפה מותר להם
(לפלסטינים) להיות,
איפה אסור להם
להיות ...אישור לירי
באוויר הוא אומר לך
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הציר גישה כבר לתוך היישוב אבל עדיין מתחת ,עדיין מחוץ לגדר – זה לא היה מגודר היישוב הזה
לגמרי – אבל בא מתחת ,בוואדי .רואה ילדה ,שמעתי צועק לה משהו בערבית ,מהמגפון ,כזה משהו
“ראסק” .לא הבנתי .עשיתי לו :מה צעקת לילדה? אז הוא עושה“ :אם תסתובבי פה עוד פעם אני
שובר לך את הראש” .משהו כזה .המצב שם בעצם שמי שהמפקד שלך זה אותו אזרח של היישוב,
שבעצם הוא אומר לך מה מותר ,מה אסור ,איפה מותר להם להיות ,איפה אסור להם להיות .אישור
לירי באוויר הוא אומר לך ,למרות שאני ברמת העיקרון המפקד הצבאי הבכיר – כמה שזה בכיר,
כן? – בשטח יכול (הקב”ט) להגיד להם לירות ,וגם כן ,בשיקול דעת .אבל ברמת העיקרון ,מתווה
מדיניות .זה לא איזשהו גורם צבאי מוסמך ,איזה מ”פ (מפקד פלוגה) ,קצין מהאזור ,זה הקב”ט של
היישוב שמחליט מה מותר ומה אסור .מצב די מצחיק כשאתה חושב על זה ,שבעצם אזרח אומר
לצבא מה המגבלות שלו ומה החוקים

5

שירות הסעות של המתנחלים
יחידה :לביא ּ מקום :נגוהות ּ שנה2004-2003 :

אמרת משהו לגבי הציר אדוריים-נגוהות .משהו לגבי ‘ידוע בפורענותו’ או משהו.
כן ,לי פחות יצא ...בעיקר ידוע בפורענותו מבחינה ביטחונית .מה שקרה שם זה שזה הציר היחיד
שמחבר בעצם בין החלק המערבי יותר של שקף ונגוהות לכוון עותניאל וחברון והצד המזרחי
יותר .היה על בסיס יומי ליווי של שני רכבים מנגוהות ,ליווינו אותם למעלה ...,כלומר אנשים שיצאו
לעבודה ,השתמשו ב ...היה סידור עם הצבא שהצבא מלווה אותם במהלך הנסיעה בכביש הזה .כל
נסיעה הייתה צריכה להיות מאושרת מלמעלה .וכל העניינים של מנהל תקין זה הרגיש נורא ...מצד
אחד זה הענקת ביטחון אבל עוד פעם אני לא יודע אם זה במסגרת של הענקת ביטחון או במסגרת
של ...המתיישבים שם שקבעו לצבא מה לעשות פחות או יותר .המקרים היחידים שסגרו שם היה
כשבאמת היה איזה אירוע וחשש ביטחוני שיקרה משהו .התוצר של זה היה שחלק גדול מהזמן
שלנו של העיסוק באזור שם היה לפחות פעמיים ביום לשמש כמעין שירות הסעות של האנשים
שם .עכשיו זה גם היה להעביר את הילדים לבית ספר בבוקר כך שזה לא היה סתמי ,אבל היו פעמים
שאתה באמת פשוט החזרת מישהי מהעבודה ,הרגשת כמו סוג של שירות הסעות
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6

המתנחלים מסיירים בקסבה ,אנחנו מזיזים
את הפלסטינים

יחידה :נח”ל ּ מקום :חברון ּ שנה2008 :

אתה אומר ששוחחתם ביניכם ,מה היה הדיבור?
בגלל הרקע שלנו ,אנחנו לא חבר’ה שבאים לכסח ומבחינה מוסרית ופוליטית היה קשה להרבה
להיות שם .היה לנו קשה עם המתנחלים .היינו במרכז ,מצד אחד מרכז הקסבה ומרכז ההתנחלות
והרבה מהקשיים היו מול המתנחלים ,רוב האלימות שאנחנו חווינו הייתה לא מול הפלסטינים כי
לא היה להם סיכוי ,אין להם הרבה מה לעשות כשחיילים עומדים מולם ,אלא מול המתנחלים שהיו
אלימים .לכל אורך הקו הייתי הולך עם פנקס בכיס וכל פעם שמתנחלים היו מקללים או מתנהגים
באלימות ,כתבתי וגם ראיינתי חיילים אחרים וכתבתי על זה.
כמה כאלה תיעדת?
הרבה ,יש לי עשרים-שלושים .היה לי חשוב לתעד דברים שראיתי בעצמי או שחברים קרובים
שלי סיפרו לי .לא רציתי דברים שאני לא ...היה לי חשוב לתעד אלימות מכל סוג ,בין אם קללה ועד
תקיפה של ממש.
מה זה תקיפה של ממש?
אחת המטרות בחברון היא למנוע חיכוך ,הפרידו צירים בין יהודים וערבים .הדבר “החביב” עלינו
היה סיור קסבה (מרכז העיר) ביום שישי בצהריים .לירוק לבן אדם בפנים...
המתנחלים היו נכנסים בימי שישי לקסבה?
כן ,היה סיור קבוע של אחד המדריכים ביישוב והיו עושים סיור ,היינו צריכים לאבטח ,מעבר לזה
שהיו צריכים כמות כפולה לאבטח אותם וזה היה הדבר הכי משפיל .פחות אנחנו ,יותר מה שהם
עשו ...היו קללות ,היתקלויות שניסינו למנוע .רחוב שלם צריך לזוז כדי שהחבורה הזו תוכל לעבור.
מה היה הנוהל מבחינת האוכלוסייה הפלסטינית כשיש את הסיור בקסבה?
היה כוח אחד על הגגות שאבטח שם ועוד כוח למטה עם המ”פ או הסמ”פ כדי להקיף את כל
המתנחלים ,להזיז את כל התושבים מהרחוב.
לא עשו עוצר?
לא ,הזיזו הצידה .ניסינו לעשות את זה “נקי ,סטרילי” ,כמה שפחות להפריע ,למרות שאי אפשר
שלא להפריע .לא יודע כמה זמן זה היה קיים.
יצא לך להיתקל באלימות של ממש של מתנחלים ,מעבר לקללות?
לא ,אני חושב שגם אם היו מורידים סטירה ,עצם זה שהם שם ,זה מעשה כל כך אלים ,איך שאני

המג”ד אמר“ :גם
אם יורקים עליכם
או מתנפלים ,תנסו
להתעלם” ...אני גם לא
יודע מה יכולנו לעשות
יותר מדי
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רואה את העולם .מה זה משנה אם הוא דחף ,קילל או נתן סטירה ,זו האדנות שקשה.
יצא לך להראות את הפנקס לאחד הקצינים?
לא ,בשלב מסוים הייתה שיחת חתך עם המג”ד (מפקד גדוד) .הוא היה אדם כן וישיר והוא אמר לנו
להציף אם ראינו דברים או אם הוא עשה משהו ,הוא רוצה לחקור ולגלות דברים .הוא אמר שאת
הדברים שהוא יודע עליהם ,הוא בירר .אמרנו על הסיפור של המתנחלים ,ההתמודדות מולם .הייתה
כל הזמן תחושה שלא ברור מה הצבא דורש ממך ,איפה הגבול .אתה לא שוטר כחול ,אין לך זכויות
של שוטרים והמתנחלים לא רואים בך סמכות .כשנוח להם ,הם איתך וכשלא ...אז הוא אמר“ :גם
אם יורקים עליכם או מתנפלים ,תנסו להתעלם” .הוא היה מודע לזה שזו בעיה ,אבל גם הוא מוגבל
כי זה פוליטי.
מה אמרו לכם לגבי הסמכויות שלכם כלפי מתנחלים?
אמרו שיש לנו יכולת לעצור אם יש התפתחות של משהו ,בפועל זה מאוד קשה .התחושה הכללית
הייתה שלא ברור מה צריך לעשות .המשטרה עם סד”כ מאוד נמוך ואני רוצה להאמין שהם רצו אבל
אני יודע שהיה להם קשה עם כמות המקרים שיש שם.
אז בדרך כלל הדבר היחיד שעושים כשרואים דבר כזה קורה ,זה עומדים מנגד?
לא ,נכנסנו אבל היינו מוגבלים ,בן אדם בן תשע עשרה-עשרים ,קשה לעמוד מול הדבר הזה .אני גם
לא יודע מה יכולנו לעשות יותר מדי.
אז מה עשיתם?
היינו מפרידים ,נקודות החיכוך היו קטנות פיזית בין אנשים שם .כשהיו קורים דברים ניסינו להפריד,
הזמנו משטרה .היו הילדים שהיו עולים על הגג באברהם אבינו וזורקים דברים או מקללים ,חיילים
היו מעיפים אותם מהעמדה .יש חוק מאוד יבש ,זו התחושה שלי ,שלא ברור מה דורשים ממני
בדבר הזה

7

שלושה-ארבעה חיילים ששומרים על צריף
יחידה :צנחנים ּ מקום :אלון מורה ּ שנה2003-2002 :

בשכם יש את המתנחלים של אלון מורה וכל הנושא הזה של השטחים .שם זה שונה לגמרי כי אתה
לא יושב בתוך העיר ,יושב רק מסביב .קשה יותר לשלוט ,למרות שיש את הר גריזים ועיבל .בשכם
היו הרבה בעיות של שליטה בשטח כי היו חוות מבודדות של מתנחלים והמדינה החליטה שצה”ל
שומר עליהם :שלושה-ארבעה חיילים ששומרים על צריף או על הגבעה שהיא חשופה לגמרי.
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זה לא מסוכן? בדרך כלל אבט”שניקים עושים את זה.
לא ,זה משהו ארעי יותר ,ברגע שיש הוראה מחטמ”ר (חטיבה מרחבית) מלמעלה ,יורד לחטיבה,
לגדודים ,לפלוגה ,אליך.
אתה יודע אם הגבעות האלה היו חוקיות? כי יש את העניין של מאחזים בלתי חוקיים.
אתה מעריך שאם החטמ”ר נתן הוראה ,בתור אחד שנמצא בשטח אתה לא יודע איפה זה עומד
בבג”ץ כרגע .היו הרבה בעיות שגם הם לא רצו שנעלה לשמור עליהם כי אתה מקבע אותם ברגע
שאתה שומר עליהם .הרי המטרה של המתנחלים זה לתפוס גבולות ,לתפוס שטח ולהקים יישוב,
לא שמישהו ישמור עליהם .לכולם יש להם נשק .זו גם בעיה ,כי אתה מזהה בחושך אדם עם נשק,
זה מצב עדין מאוד .היה נושא של התנכלויות לפלסטינים...
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דברים שבכלל לא מגיעים לתקשורת
יחידה :צנחנים ּ מקום :חברון ּ שנה2002 :

הדבר הכי נורא שהיה לי בחברון זה היה יום אחרי המאורעות של ההלוויה של אלעזר לייבוביץ’ .אני
שמרתי בעמדת גרוס ,זה התצפית מעל הכיכר המרכזית של חברון ,על גג בניין .שמרתי ואני רואה
באמצע המשמרת שלי ,באזור הצהריים ,יורד זקן עם מקל ,ערבי מאבו סנינה (שכונה פלסטינית),
זקן שנראה בן שישים פלוס ,עם מקל הליכה ,מגיע לצומת של אבו סנינה ,לכיכר גרוס ,ופתאום
קופצים עליו שלושה ילדים בני שש עשרה-שבע עשרה ,מורידים אותו תוך שנייה לרצפה .לוקחים
אבן ,פותחים לו את הראש .מתחילים לבעוט בו על הרצפה ,פותחים לו את הראש .זקן בן שישים
עם שט”ד (שטף דם) מהראש .דם משפריץ לו מהראש .זה הכל תוך שניות ,ממש תוך שניות .תוך
שנייה הוא על הרצפה ,תוך שתי שניות עם אבן פותחים לו את הראש ויש לו שט”ד מהראש .בועטים
בו ,ולפני שהחבר’ה שהיו מתחתי בעמדה ,מתחת לבניין ,מספיקים לרוץ אליהם ,הם כבר בורחים.
קצין הגיע עם הפטרול ,לא ידע מה הם עשו אז הוא לא תפס אותם .הם פשוט ברחו .וישר החופ”ל,
החובש הפלוגתי ,בא והתחיל לחבוש את הפלסטיני הזקן ופינינו אותו באמבולנס.
אתה יודע מה קרה לו ,לזקן?
לא .אני מאמין שהוא היה בסדר כי עצרו לו את השטף דם בראש ושלחו אותו לבית חולים .זה פשוט
היה מקרה מזעזע .זה אותי זעזע .אני באתי אחר כך לקצין עם ממש עיניים דומעות .חייל שבעה
חודשים בצבא ,לא מבין מה קרה פה .אמרתי לו שזה לא יכול להיות ככה ,שאנחנו לא יכולים להגן
עליהם ,לא הבנתי איך זה יכול לקרות .הייתי ממש מזועזע מהמקרה הזה ,זה שבר לי את הכל

הם עשו לינץ’ בזקן...
תוך שנייה הוא על
הרצפה ,תוך שניות
פותחים לו את הראש
עם אבן .בחברון קיים
עולם קטן ומבודד...
זה קיים פה במדינת
ישראל ואף אחד לא
יודע על זה ואף אחד
לא רוצה לדעת על
זה...
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מבחינתי ,כאילו זה היה דבר ,ההקבלה שלי היתה ,ישר חשבתי על הלינץ’ ברמאללה .התמונות
האלה עד היום בראש שלי .כשאני חושב עליהם זה קשה ,ובאמת זה מזכיר לי את הלינץ’ ברמאללה.
איך שהם התנהגו.
ואז פנית לכרמלה (כרמלה מנשה ,עיתונאית)?
ופניתי עם הסיפור הזה לכרמלה מנשה .לא אמרתי לאף אחד מהחיילים בפלוגה כי גם ,זה לא היה
מתאים באווירה ,אבל בשקט שלי הלכתי ,פניתי לכרמלה מנשה ,היה לי איזה קשר איתה.
היו עוד חיילים כמוך?
היה עוד אחד מכל הפלוגה לפי דעתי שהיה לו קושי עם זה .הרוב לא היה להם או את האינטליגנציה
הרגשית לדבר על זה ,את הפתיחות .ולא דיברנו על זה אחד עם השני כי חיילים לא מדברים אחד עם
השני על דברים כאלה ,אין דיון רציני בתוך פלוגת לוחמים קרביים .האווירה הגברית הזאת ,הכל זה
בדיחות וצחוקים ומתייחסים להכל בחוסר רצינות ובסך הכל מנסים ביחד לעבור את החרא .כי עוד
פעם ,אמרתי לך ,במדרג של המסכנים אתה די מסכן שם בחברון בתור חייל .אתה קורבן בעצמך.
מה היה עם כרמלה כשפנית אליה?
סיפרתי לה את הסיפור הזה בטלפון .לא פורסם .לא שמעתי אותו בשום מקום .וזה עוד איזשהו שוק
שחטפתי כי הבנתי שבעצם כל מה שקורה שם ,ילדים ,בן ארבע עשרה ושמונה (המרואיין מתייחס
לארוע אלים אחר של מתנחלים בחברון שבמהלכו ילדה פלסטינית נורתה למוות וילד פלסטיני
נדקר בגבו) ,שמתים סתם ,חפים מפשע ,שמתנחלים נכנסים לבית שלהם ויורים בהם ,ומתנחלים
שמשתוללים ברחובות ושוברים חלונות של חנויות ומרביצים לחיילים וזורקים על חיילים ביצים
ועושים לינצ’ים בזקנים ,שכל הדברים האלה בכלל לא מגיעים לתקשורת .שבחברון יש עולם קטן
ומבודד ,שכונת אברהם אבינו יושבת לה לבד בתוך חברון ,מגינים עליה יותר חיילים מאנשים שחיים
שם .אנשים שחיים שם בשכונה הזאת עושים ככל העולה על רוחם ,החיילים נאלצים להגן עליהם.
הם הכי יודו-נאצים שאני פגשתי בחיים שלי .וזה קיים פה במדינת ישראל ואף אחד לא יודע על
זה ואף אחד לא רוצה לדעת על זה ואף אחד לא מדווח על זה .אנשים מעדיפים לא לדעת ולא
להבין שמשהו נורא קורה לא רחוק מאיתנו ובאמת לאף אחד לא אכפת .והחיילים שם מסכנים
והפלסטינאים שם סופר מסכנים .ואף אחד לא עוזר להם
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9

היא הייתה אישה מבוגרת .הנערים פוצצו
אותה במכות

יחידה :נח”ל ּ מקום :חברון ּ שנה2002 :

מה היה המפגש שלך עם מתנחלים בחברון?
כשהייתי במסייעת אז היה יותר .כשהייתי במסייעת אז היינו בג’בל ג’ואר .זה בית ספר שהיה פעם
של ערבים ,עכשיו זה נהפך – לפני איזה כמה שנים טובות – זה כבר נהפך למוצב צה”ל .היה שם
מקרה שאיזה כמה מתנחלים קפצו על איזה בחורה מבוגרת ,אישה (פלסטינית) מבוגרת .היתה לה
איזה מחלה .פגעו לה בבטן ,פגיעה מאוד קשה בבטן עשו לה .אחר כך הבנו שהיה לה איזה מחלה.
אבל בלי שום קשר ,היא היתה אישה מאוד מבוגרת וקפצו עליה איזה כמה מתנחלים בסמטת ארז.
ילדים? מבוגרים?
חבר’ה ,נוער .קפצו ופיצצו אותה קצת .פגעו לה מאוד קשה בבטן.
עם מה הם הרביצו לה?
שמענו שהיו שם אבנים ומכות .אבל אני לא יודע בדיוק .הגענו אחרי זה והיא היתה שכובה שמה.
אנחנו הגענו ראשונים לפני האמבולנס ,אנחנו שלחנו אמבולנס .הנערים ברחו ,לא יודע ,נראה לי
לקריית ארבע .חלק ברחו לאברהם אבינו ,חלק לקריית ארבע .מצאנו אותה שכובה .סמטת ארז
זה מקום שעוברים גם פלסטינים וגם יהודים עוברים שם .זה היה כאילו בשגרה שם שהיא שכובה
ועוברים שם מתנחלים תוך כדי ,שואלים אותם מה קרה ,לא יודעים ,ממשיכים ללכת .אנחנו היינו
שם במצב לא נעים ,לא ידענו מה לעשות וזה .קראנו לאמבולנס.
מה היו הפקודות בקשר להפרות סדר של מתנחלים ,לפגיעה שלהם בפלסטינים?
היו ,לא ממש היו פקודות ,אבל היה...
מה אתה הרגשת שהתפקיד שלך באירוע כזה שמתנחלים תוקפים פלסטינים?
מה אני הרגשתי שהתפקיד שלי? זה להפריד

10

הילד החמוד לקח בלוק ,פתח לה את הראש
יחידה :נח”ל ּ מקום :חברון ּ שנה2003 :

עיקר הבעיה שלי בחברון היתה המתנחלים ,הציבור היהודי .היתה הרגשה כאילו אתה שומר על
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הערבים מהיהודים .ולא אלה ולא אלה אהבו אותנו ,אבל היתה הרגשה שהיהודים עושים מה שהם
רוצים ,שלאף אחד לא אכפת .אתה תקוע באמצע .אני אתן לך מקרה שקרה לידי .הייתי ש”ג ואחת
העמדות למטה הקפיצו חובש בקשר .מישהו החליף אותי בש”ג ,רצתי למטה ,אני רואה ילדה בת
שש ,פלסטינית ,כל הראש שלה פתוח.
ב( 44 -שם של עמדה)?
כן .הילד המאוד חמוד שהיה מתארח אצלנו במוצב החליט שלא מתאים לו שהפלסטינית תעבור
לו מתחת לבית ,לקח בלוק ופתח לה את הראש .ילדים עושים שם מה שהם רוצים .אף אחד לא
עושה עם זה שום דבר .זה לא מזיז לאף אחד .ההורים שלו ,אחרי זה ,ההורים שלו רק שיבחו את
זה .ההורים שם מעודדים את הילדים לעשות את הדברים האלה .היו לי המון מקרים כאלה .ילדים
בני אחת עשרה-שתים עשרה יהודים מרביצים לפלסטינים ,וההורים שלהם גם באים לעזור להם,
ומשסים בהם את הכלבים שלהם ,ואלף ואחד סיפורים

11
הילדים של המתנחלים
מתרוצצים לך חופשי
במוצב ...הם עוברים
שם חופשי .לאף אחד
אין בעיה להיכנס
למוצב ...ביום שבת
אסור היה לסגור את
הש”ג...

בתים של מתנחלים בתוך המוצב
יחידה :כפיר ּ מקום :חברון ּ שנה2006 :

אני זוכר את ה”בום” שאני קולט שיש לי בתים של מתנחלים בתוך המוצב .יש את הבית הזה ,יש
שם את הקרוואן ,יש שם קרוואן וחצי שהם יושבים בתוך המוצב .אתה יודע על מה אני מדבר?
בית רומנו?
לא ,בית רומנו זה הישיבה ,עם מדרגות שעולות מהישיבה למוצב.
מדרגות ברזל?
כן .אז כשאתה מסיים את המדרגות מולך יש שני בתים ,שתי משפחות .קוראים לזה שכונת
הקרוואנים ,או שיש לזה שם ,אני לא יודע.
והם מסתובבים לך במוצב?
כן ,חופשי ,הם יוצאים מהש”ג (שער כניסה) .ביום שבת אסור לסגור את הש”ג כי הם צריכים לעבור.
לא ייאמן ,אסור לסגור את הש”ג כי זה כאילו ,אתה יודע ,זה שבת ,אתה לא תפתח ותסגור .למרות
שיש חייל למעלה ,הוא חייב להישאר ככה פתוח כדי שהם יוכלו ללכת.
אבל זה הפריע לכם בתור חיילים?
אותי זה חירפן .שיגע אותי .באמת חירפן אותי .גם אני זוכר ,גם בשלב יותר מאוחר ,שהיה לנו
אחד המפקדים ,היה לו איזה ויכוח עם איזה חייל שהלך ככה ,לא משנה ,ויכוח לגיטימי ,והמפקד
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הזה נתן צרחה ,שאגה על החייל הזה .החייל היה חייל בעייתי ,בקיצור ,אז המפקד הזה צעק עליו
משהו .ופתאום יוצא מתוך ,נפתח החלון הזה של הבית ,איזה מתנחל ג’ינג’י כזה ,אתה יודע ,שהיה
מוכר כזה ,צורח על המפקד“ :מי אתה חושב שאתה שאתה צועק עליו ככה?” .צרחות .אתה יודע...
“בוא’נה ,אתה חושב ,תגיד ,אתה לא מתבייש? מה זה עניינך בכלל? אתה זה ,הוא פה ,הוא שם.”...
כאילו יוצא להגנתו של החייל .וכולם ,אתה יודע ,כולם מתחילים ויכוחים איתו וזה ,ואחד הסמלים
בא ,צועק על המתנחל“ :סתום את הפה ,כנס לבית ,למה מי אתה?” ,בשיא הצדק .מי הוא בכלל
שהוא פותח ,פוצה פה? יכול להוציא את הראש ,להגיד תפסיק לצעוק אתה עושה לי רעש .מילא,
אני יכול לקבל ,אבל מה הוא מתערב בכלל? ואז אחד הקצינים נכנס לדבר איתו .אתה יודע איך זה,
נו .בקיצור ,לא קרה עם זה כלום בסופו של דבר.
אכלתם איתם בארוחות שבת?
אני בחיים לא הסכמתי ללכת .הזמינו אותי מלא פעמים ,לא הסכמתי ללכת בחיים .תמיד מזמינים .מה
זה תמיד? הם מזמינים אותך לפעמים“ :בוא ,שב איתנו פה ,בוא לארוחת שבת” .לא הייתי הולך בחיים.
מה האינטראקציה איתם? כשהייתי שם לאחרונה ,היה שם שער.
הם עוברים .אם הם הולכים לבית הדסה הם הולכים משם.
איפה הם מחנים את האוטו?
לא יודע ,נראה לי שהם חונים אותו למטה ,בבית רומנו ,ב( 38-מספר עמדה) כאילו .לא יודע איפה
הם חונים .יש לך אינטראקציה ,אתה רואה אותם.
							
והילדים שלהם?
מתרוצצים לך במוצב עם אופניים ,חופשי לגמרי .ואני זוכר גם ,זה הכי הזוי ,שאני זוכר שאנחנו
עושים תרגולות למטה במוצב ואני קולט כאילו – לא ,עזוב אותם ,מילא הם – עשר-חמש עשרה
דוסים שהיו שם ,לא יודע ,באו לחברון למערת המכפלה ,עומדים ומסתכלים כאילו .בתוך המוצב,
מוצב צבאי של צה”ל ,עומדים ומסתכלים .אתה יודע ,מתאמנים אם מישהו מתקיף כאילו מהצדדים
וכולם זה ,זה כזה מגניב וזה – עומדים ומסתכלים .ופתאום ,אתה יודע ,אתה אומר לעצמך“ :בוא’נה
זה הזוי ,הזוי לגמרי .מה אתם עושים פה?” אתה יודע ,ולאף אחד זה לא נראה מוזר .תמיד יש לך
חב”דניקים שמסתובבים במוצב“ :הנחתם תפילין? הנחתם תפילין?” .אני זוכר איזה לילה אחד שאני
מתעורר עם קול של בנות – בנות ישר אתה מתעורר – איזה אמריקאיות דוסיות ,גם מסתובבות,
ביקשו את זה ,ביקשו את זה ,עושה לי על הא’ ,”I want this pin“ :על הסיכה של הגדוד על הא’,
רצתה את הסיכה הזאת .חופשי מסתובבות ,אתה יודע.
גם החבר’ה של בית רומנו?
כולם ,מצב חופשי .זה לא ,אתה מבין? זה כמו ,הם עוברים שם חופשי .לאף אחד שם לא נגיד היה
בעיה להיכנס למוצב.
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המ”פ (מפקד פלוגה) לא אומר על זה כלום?
אסור ,יש איסור לסגור את השער ביום שבת .אסור ,אסור לך לסגור אותו .וביום-יום אתה חייב
לפתוח להם.
היו תאקלים עם הש”ג לפעמים?
איתם ועם הש”ג? יכול להיות ,אני לא זוכר .היה איזה משהו אני חושב .אבל זה לא ייאמן ,זה הזוי
לחלוטין שהם מסתובבים לך בין הרגליים .אני ממש לא אהבתי אותם .וגם היה שם הרבה ,אני זוכר
את המכונת קולה .וואלה ,הייתי אחרי שמירה ,הדבר היחיד שהיה מחזיק אותי זה הפחית קולה
אחרי השמירה .אתה יורד משמירה יום שישי ,יום שבת בצהריים ,חם ,מסריח ,עלית בשש בבוקר,
ירדת בשתים-עשרה ואתה מפורק .אתה בא למכונה ,המכונה מכובה עם שלט“ :המכונה לא פועלת
בשבת” .יא אללה.
היו לכם תאקלים על פינוי מאחזים ,או הפס”דים (הפרות סדר) יהודיים?
אז זהו .שם ,תראה ,למשל בתקופה שלי היה את הפינוי שם של השוק הסיטונאי שזה לא אנחנו
עשינו ,זה מג”ב (משמר גבול) עשו ,אבל בעקבות זה היה שם ממש תסיסה .תשמע ,המתנחלים שם
זה לא ייאמן .לא מכבדים אותך ,לא מעריכים אותך ,וההפך מזה .אנשים מקללים אותך ברחוב .אתה
יודע ,אחרי ההתנתקות ,זה לא ייאמן .אני זוכר ויכוחים

12
ואני חושבת שהם
לא בסדר ,שהיהודים
לא בסדר ...אבל אני
חייבת לעשות סוויץ’
במוח ולהמשיך לשנוא
את הערבים ולהצדיק
את היהודים

נותנים את כל הלגיטימציה לזרוק אבנים
יחידה :נח”ל ּ מקום :חברון ּ שנה2006-2004 :

גם לראות את הילדים האלה בחברון עוברים ולהתגאות בזה שהם מפחדים .זה ילדים כאילו ,זה באמת
כאילו .ואני זוכרת שממי גם הם היו מפחדים? מהילדים הישראלים .לא עשו להם כלום יעני ,אבל הם
היו זורקים עליהם גם אבנים כשהם היו עוברים ,הילדים היהודים .וההורים לא אומרים כלום .ההורים
עומדים ,אתה יכול לראות ילד קטן עומד ,זורק כזה אבנים קטנות וצועק איזה משהו לעברם ,שזה גם
היה כבר שגרה .אתה כל יום בא לתל רומידה אתה רואה את זה ,אז בסדר כבר .וההורים מסתובבים
שם ,לא יודעת אם זה ההורים אבל אנשים מבוגרים מסתובבים ,לא מעירים לילדים הקטנים.
זה לא נראה לך מוזר שילד זורק על ילד אחר אבן?
בגלל שזה היה יהודי וההוא היה פלסטיני ,אז כאילו זה בסדר.
ראית גם תמונה הפוכה?
אני זוכרת שהייתי אומרת בקול רם שזה סוג של בסדר ,אבל הייתי חושבת לעצמי בוא’נה ,מה הוא
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דפוק? ההוא לא עשה לו כלום .הייתי חושבת :זה ,זה מה שגורם לכל הבלגן ,המריבות הקטנות
האלה ,הדברים האלה שמתחילים מהילדים .זה היה ילד שאני יודעת שההורים שלו מחנכים אותו
– זה מדברים שאתה שומע ורואה בטלוויזיה – ההורים שלו מחנכים אותו לשנוא אותם ,והם נותנים
לו את כל הלגיטימציה לזרוק עליו אבנים ולקלל אותו .ואז כאילו ברור שיהיה בלגן אחרי זה .ואתה
גם ,אתה לא מבין באיזה צד אתה .אני זוכרת שבחברון זה הכי מוזר ,שאתה לא מבין באיזה צד אתה.
אני חיילת יהודייה ישראלית ,ואני אמורה להיות נגד הערבים כי הם האויבים שלי ,אבל אני נמצאת
פה ,ליד הבית במוצב ,ואני חושבת שהם לא בסדר ,שהיהודים לא בסדר .אז רגע ,אז לא ,אני חייבת
לעשות סוויץ’ במוח ולהמשיך לשנוא את הערבים ולהצדיק את היהודים .אבל לא ,רגע ,הם עדיין לא
בסדר ,הם מתחילים את זה ,בגללם בכלל אנחנו פה ובגללם כל זה קורה ,בגלל שהם מציקים להם
והם מפחדים .כאילו ,זה נורא הכל כזה...
אז למה לעשות את הסוויץ’?
כי זה לויאליות כזאת לצד שלך.
על ילדים באיזה גיל את מדברת?
קטנים כאלה ,חמש-שש .כאלה שמתרוצצים בחוץ.
היו מקרי אלימות של מבוגרים?
אני זוכרת שהיתה ,באוטובוס נסענו ,זה היה בתקופת ההתנתקות ,אני לא זוכרת מה היה שם
הסיפור ,אבל איזה מישהי שאמרו לי גם שהיא משוגעת ובעלה או חבר שלה נרצח על ידי מחבלים,
לא יודעת מה ,אז היא צרחה על החיילים ,על אחד החיילים שלא נתן לה מקום לשבת באוטובוס.
ואני זוכרת שהוא התאפק ,התאפק ,והיא גם הרביצה לו נראה לי .התאפק ,התאפק ,ואז בשלב
מסוים הוא צעק עליה“ :סתמי את הפה שלך ,בגללך אני פה בכלל” .הם שנאו להיות שם.
החיילים?
כן .ונראה לי הם גם כעסו על המתנחלים ,תושבי חברון .הם כעסו.
הם לא מביאים לכם פיצות למוצב וכל הדברים האלה?
מביאים ,אבל מדי פעם הייתי שומעת“ :בגלל החארות האלה אנחנו פה בכלל ,שיעופו כבר ,שיילכו”.
מצד אחד יש את זה ,שוב ,שאתה כועס על העם שלך שהוא פה ,על היהודים שהם פה .מצד שני
אתה גם שונא את הערבים ,כי הם הורגים את החברים שלך והם עושים לך בעיות.
אז אתה שונא את כולם?
כן .ואז נראה לי אתה לא חושב ,אתה אומר את מה שעולה באותו רגע :עכשיו אני שונא את זה אז אני
אקלל אותו ,ואחרי זה אני שונא את זה אז אני אקלל אותו ,ועכשיו אני שונא אותו אז אני אירק עליו.
ירקת על יהודים?
לא ,למה? הם לא עשו לי כלום.
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והערבים?
אבל הם ערבים כאילו ...לא יודעת ,זה נכון ,הבן אדם הספציפי הזה שירקתי עליו ,לא עשה לי כלום.
נראה לי הוא בכלל לא עשה כלום .אבל שוב ,זה היה מגניב וזה הדבר היחיד שיכלתי לעשות בשביל,
אתה יודע ,אני לא יכולה ללכת לעשות מעצר ולהתגאות שתפסתי מחבל ,או אני לא יכולה לחסל
מחבל או אני לא יכולה לעשות איזה מבצע ולמצוא כלי נשק באיזה בלאטה מתחת לבית שלהם.
אבל אני יכולה לירוק עליהם ולזלזל בהם ולצחוק עליהם

13
הבעיה שלנו הייתה
המתנחלים שהיו
יורדים ברגל מאלון
מורה והיו הורסים
את המכוניות ...היינו
עושים מארבים כדי
לתפוס את הילדים
שבאים להרוס את
המכוניות .אי אפשר
לעצור אותם כי הם
קטינים...

אנחנו החרמנו מכוניות ,המתנחלים השחיתו
יחידה :צנחנים ּ מקום :אזור שכם ּ שנה2003 :

מה היה העניין עם ההחרמות של המכוניות?
היו הרבה מאוד צירים וזה כלום לעומת כל דרכי העפר שיש ,היתה הוראה באיזשהו שלב מסוים,
כשתפסת מישהו שניסה לעקוף מציר עוקף או ניסה לעקוף אותך והצלחת לתפוס אותו ,אתה
מחרים לו את המכונית.
מה אתה עושה עם המכונית הזאת?
אתה מביא אותה למגרש ליד המוצב ,עשו מגרש.
מי עשה את המגרש?
אני לא יודע ,הוא היה לפנינו נראה לי ,אנחנו השתמשנו בו לזה .הבעיה הייתה שלא הייתה שמירה
על המכוניות ואז היו יורדים אנשים מאלון מורה והורסים את המכוניות שאתה רק החרמת כדי
להחזיר למחרת לבעלים ,זה אקט איום של המדינה שלא תעשה את זה עוד פעם.
חיפשתם גם במכוניות?
כן .דבר ראשון לוקחים את האיש לחקירה קצרה ,הוא הולך למעצר.
לאן אתה לוקח אותו לחקירה?
מביא אותו למחסום ,שם חוקרים אותו.
חיילים מהפלוגה?
או מהפלוגה או אם צריך ,מקפיצים אותו לחטמ”ר לחוקרים .לא אנחנו .הרבה פעמים משחררים
אותו אחרי חצי שעה ,הוא הולך לדרכו ואומרים לו לבוא לקחת את המכונית אחרי יום-יומיים .הבעיה
שלנו הייתה המתנחלים שהיו יורדים ברגל מאלון מורה והיו הורסים את המכוניות .אנחנו שמרנו על
המכונית שלא ינתצו את החלונות ולא יהרסו .המוניות זו אחת הפרנסות העיקריות שלהם .הבן אדם
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מגיע בבוקר עם הפתק שניתן לו .אתה לוקח את הבן-אדם ,רוצה להחזיר לו את המכונית שלו.
זה היה ממש מסודר?
כן ,היה פתק אצלו ופתק אצלנו ,הוא חותם אצלך ואתה אצלו ואז הוא בא לבקש את המכונית יום
אחרי זה.
מה היה כתוב בטופס?
מספר הרישוי .אחרי התחקור הוא היה מקבל פתק עם מספר הרישוי .השאיפה הייתה רק להחרים
לו ליום אחד את המכונית .הוא היה נוהג אותה למגרש מכוניות ועשינו לו ליווי.
זה לשחק חתול ועכבר עם המתנחלים...
נכון .אתה עומד חסר אונים מול הבן אדם יום למחרת ,אתה בא להראות את המכונית ואתה רואה
שהיא שבורה :צמיגים חתוכים ,שמשות מנופצות .אתה תופס ילד בן שלוש עשרה-ארבע עשרה
של המתנחלים וזו בעיה .אתה פונה ליישוב באלון מורה והם לא יודעים שום דבר ויוצא מצב
שהפלוגה צריכה להקצות עוד עמדה כדי רק לשמור על המכוניות .זה היה מסורבל .כל הזמן רבנו
עם המתנחלים הדפוקים האלה שמנסים לשמור עליהם ,והם תוקעים מקל בגלגלים .אתה תופס
את המכונית כדי שמחבלים לא יפגעו בהם ,אתה פשוט מתעסק איתם כל הזמן .ילדים קטנים
וחצופים שלא חינכו אותם כשהיו קטנים.
אתה מכיר את הרוטינה ,אתה רואה אותם באים.
האבסורד היה שהיינו עושים מארבים כדי לתפוס את הילדים שבאים להרוס את המכוניות .אתה
לוקח אותם ,אי אפשר לעצור אותם כי הם קטינים ,למשטרה אין מה לעשות נגדם.
כולם קטינים?
כן ,הם לא טמבלים המתנחלים ,הם שולחים את הילדים ,הם לא יסכנו את עצמם ,אם אתה תופס
אותם אתה צריך לפתוח לו תיק .ואז הרמות הגבוהות יותר מדברים עם ראשי היישוב ואנחנו היינו
חסרי אונים .מי יתקן את המכונית עכשיו? לפעמים המכוניות היו במצב שלא היו שוות תיקון -פח,
חלון או כאלו .זו הרגשה זיפת שאתה שומר עליהם (על המתנחלים) והם...

14

המתנחלים נכנסו לקסבה ,הרגו ילדה קטנה
יחידה :צנחנים ּ מקום :חברון ּ שנה2002 :

היהודים הם הגורם הכי הכי בעייתי והלא יאומן של חברון .זה מה שאתה מגלה באמת ,אחרי כל
הטירוף הזה ,שאתה חי שם ככה בצורה כל כך משוגעת רק בשביל להגן עליהם .כי אתה נטו עומד
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הם פשוט נכנסו
לקסבה והתחילו לרסס
באוויר .באוטומט...
היחס שלנו היה סלחני
מדי .לא עצרנו אותם

שם בשכונה שלהם ,בתוך הרחוב שלהם ,הם עוברים לידך ,אתה עם שכפ”ץ (לבוש מגן) וקסדה והם
ברגיל שלהם .ואז פתאום קורה משהו ,כמו מה שקרה אז ,רצח אלעזר ליבוביץ’ ,שנרצח שם באזור
כרמל (חייל תושב חברון שנהרג בפיגוע ירי בדרום הר חברון ביולי  ,)2002לא רחוק משם ,והוא גר
ביישוב היהודי בחברון ,ואז עולה  ,All Hell Broke Looseממש ממש ממש טירוף ברחובות .אם זה
בהלוויה שלו ,שיהודים נכנסו פשוט לקסבה (מרכז העיר) והתחילו לירות באוויר ,הרגו איזה ילדה,
ילד בן שמונה עם סכין בגב ,כאילו דברים מזעזעים.
מה היה התפקיד שלכם בכל הסיפור הזה?
מנסים לעצור אותם.
מה ההוראות שלכם?
מנסים לעצור אותם בכוח פיזי בכל צורה .בכוח פיזי .אבל לא נתנו לנו את האישור .אין ,אי אפשר
לתת אישור .הבעיה היא ,המצב הבעייתי הוא שגם כשהחייל לא רוצה הוא מוצא את עצמו מגן על
המתנחלים אל מול הדברים הנוראיים שהם עושים לתושבים הפלסטינים .כי כשתושב פלסטיני יבוא
ויזרוק אבן ,במיידית אתה תוכל להפעיל עליו ירי באוויר ,ולזרוק עליו רימון הלם ,לעשות לו אלף ואחד
דברים ואף אחד לא יגיד לך כלום .אבל ליהודי אתה לא יכול לעשות כלום .ליהודי ,אתה יכול רק לתפוס
אותו ולנסות להרחיק אותו בכוח .ובדרך כלל ,והיהודים שם מספיק – החייל שם מתחלף כל ארבעה-
שמונה חודשים ,והם גרים שם ,אז הם מכירים את הטקטיקות של החיילים .וכשהם באים להרוס בית
בתוך הקסבה אחרי הסיפור הזה – שהם הרסו שם בית שעד היום יש עם זה בלגנים ,עם הבית שהם
פרצו לתוכו ,בית שרהבתי – אז הם פשוט באו ,הרסו קיר ,נכנסו לקסבה .דרך כל המאה ילדים ,אתה
חייל ,עומד מסכן ,מרגיש כמו איזה משחק שוטרים וגנבים .חייל עומד בכניסה לקסבה ,מנסה לשים
את הידיים שלו משני הצדדים וילדים בני שבע עוברים לו מתחת לידיים ,מכל הכיוונים רצים .הוא תופס
אחד ,ארבעה עוברים .אין לך מה לעשות .הם פשוט באים ,רצים לתוך הקסבה ,אתה מנסה לעצור
אותם בשביל להגן עליהם ,כי זה הקסבה ,בכל זאת ,אבל הם רצים ישר לתוך הקסבה ,נכנסים לתוך
הבית ,רצים ,שוברים את כל החלונות בבית ,את כל מה שאפשר לשבור ,הורסים הכל ,ואז מכריזים
שזה הבית שלהם .שהם הוסיפו עוד בית לחברון .וההתנהלות הזאת היא מדהימה .פתאום מגיעים
שוטרים ,והם זורקים ביצים ,ואתה מוצא את עצמך ,אני מצאתי את עצמי בסיטואציה שאני הולך
צמוד לאיזה אישה ,מנסה להגן על התינוק שהיא מחזיקה ביד שלה בתוך כל ההמון ,מתנחלת .אנחנו
בתוך בית של ערבי ,בתוך הקסבה .אין שם שום ערבי כמובן ,יש שם איזה מאה ילדים יהודים ששברו
את כל הדברים בבית ,שברו את הקיר ,פרצו את הדרך בין הבית הזה לשכונה שלהם ,כי רק קיר מפריד
בין הבית הזה לשכונה שלהם ,ואני מוצא את עצמי במצב ששוטרים שמנסים להוציא אותם החוצה,
אני בין השוטרים לבין איזה אישה שמחזיקה תינוק .מנסה לגונן עליה ,על התינוק שלה ,וחוטף ביצים
בו זמנית ממתנחלים גם ,שיועדו לשוטרים .והשוטרים חוטפים מכות ,והיס”מניקיות חוטפות מכות
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מהבנות ,ובהלוויה אנחנו הולכים מכות עם כל המתנחלים ,שיום אחרי זה יביאו לנו אוכל לעמדה.
מה היה בלוויה?
בלוויה באמת-באמת-באמת הכל השתגע .אני הייתי באיזה עמדה בתוך המוצב ,ובשלב מסוים
פשוט ירו לי על העמדה .לא פלסטינים ,יהודים .בטעות .כי הם פשוט נכנסו לקסבה והתחילו לרסס
באוויר .באוטומט ,בלי הבחנה .ובגלל זה ילדה קטנה נהרגה וכנראה בגלל זה עוד ילד יצא עם סכין
בגב .פשוט הרס חסר הבחנה.
איפה המשטרה בכל הסיפור הזה?
היא לא יכולה להשתלט כי זה לא אפשרי .הם בכל מקום ,הם נכנסים ,כשרצים לך מאה ילדים לתוך
הקסבה אין לך מה לעשות .עומדים שני חיילים ,מנסים לחסום את הכניסה ,אבל הם משחקים
משחק עם ילדים בני שבע .ילדים בני שבע אין לך מה לעשות להם.
אם אלה היו מאה ילדים פלסטינים?
הו ,זה ההבדל ,זה בדיוק מה שאמרתי .ילדים פלסטינים ,א’ כל ,הם לא יעשו את זה .אם מאה ילדים
פלסטינים יבואו אז גם הם יצליחו ברמת העיקרון .אבל הם לא יבואו ,כי ברגע שילדים פלסטינים
ינסו לחדור לשכונה היהודית כנראה שיהיה יריות באוויר ,כנראה שאחרי זה יהיה גם ירי גומי ,ויש
מצב טוב שמישהו מהם ימות ואז המאה האחרים יברחו .אבל ילד יהודי ,אף אחד לא יירה בו.
לכם אין אישור להשתמש בשום דבר על המתנחלים?
רק מגע פיזי.
אתם לא יכולים לעצור אותם?
לעצור יכולנו .עצרנו אותם מדי פעם אבל נדיר .נדיר .היחס שלנו היה סלחני מדי אליהם .לא עצרנו
אותם בדרך כלל.
מה עשו עם כל האנשים שהשתוללו בהפגנה? היה איזשהו הליך? ידעו מי האנשים?
לא תמיד .בדרך כלל זה כל מיני נערי גבעות שהגיעו מאיתמר ומאלון מורה ואף אחד לא הכיר אותם
שם .והם באו ,ילדים בני שש עשרה-שבע עשרה ,עשו את הבלגן שלהם והלכו .פשוט אף אחד ,לא
ידעו איך לתפוס אותם ולא ידעו איך לאתר אותם ,וגם לחיילים לא היה רצון מספיק ,לרובם .אתה
לא רוצה להיות שוטר ,זה לא התפקיד שלך ,זה לא מעניין אותך ,אתה מנסה להגן על ...אולי אם
אתה הגעת לסיטואציה שאתה רואה שילדים באים וזורקים אבנים על חנות של פלסטינאי אתה
מנסה להרחיק אותם ולעצור אותם ,כי וואלה ,זה נראה לך סיטואציה לא הגיונית ,אבל אתה לא
משקיע את כל המרץ שלך בלהתחיל לרדוף אחריהם עכשיו ,לכפות אותם ולעצור אותם .פשוט לא
ככה .והיה הרבה עוינות .בכל מהלך ההלוויה היה הרבה בלגן ברחובות וקצינים בכל הדרגים ממש
הלכו מכות פיזית עם המתנחלים .המתנחלים באו ,ירקו על המג”ד ,כאילו הכי רע שיכול להיות .עוד
פעם ,אמרתי וחשוב להגיד את זה שהחיילים שם הם הקורבן הכי גדול .לא ,הפלסטינים הם הקורבן
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הכי גדול ,אבל החיילים אחריהם במדרג הזה .הם נמצאים במצב שהם בעל כורחם משמשים גב
למתנחלים שיכולים לעשות מה שהם רוצים ,ולהתעלל בפלסטינים כמה שבא להם .הם מנסים
לעצור אותם ואין להם את הכוח המלא לעשות את זה

15

ברוך גולדשטיין? “איש צדיק ,בר לבב,
נקי כפיים”...

יחידה :נח”ל ּ מקום :חברון ּ שנה2003-2002 :

בתור תפקיד של חינוך בחברון ,אחד התפקידים היה לעשות הכנות מנטליות ובתוכם סיורים
במערת המכפלה ,סיורים לימודיים .במהלך הסיורים הלימודיים היינו מדברים גם על הטבח במערת
המכפלה של ברוך גולדשטיין .יותר מפעם אחת יצא לי להתעמת ,באופן בלתי רצוני ,עם מתיישבים
יהודים ,שלא הסכימו עם הדברים שאני אומרת .הם דרשו ,אני הייתי מסבירה על הטבח במערת
המכפלה לחיילים ,הם היו מתחילים לצעוק עלי שלא היה מדובר בטבח ,שזה היה הגנה עצמית,
שהשב”כ (שירות הביטחון הכללי) אשם בהכל .אתה יודע ,כל מיני חבר’ה שפשוט לא היו נותנים
לדבר .היו מבקשים את הפרטים שלי להתלונן עלי ,להגיד שרק מתיישבים צריכים להדריך ,שאסור
שהצבא ידריך שם ,שאנחנו שוטפים את המוח לחיילים ,שבכלל לא היה טבח .היה עוד דבר שהיה
אסור ואני הייתי מקפידה לעשות בסיורים לאנשים חשובים ,כל מיני קודקודים ,זה לקחת לקבר
של ברוך גולדשטיין ,שנמצא ממש מעל הפיצה בקריית ארבע ,בגן ,ככה גן נחמד ,שעל הקבר כתוב:
“איש צדיק ,בר לבב ,נקי כפיים ,שמת על לא עוול בכפו” .משהו כזה .והתגובות שהייתי מקבלת
מהמתיישבים היו מאוד מאוד קשות ,עד גידופים וקללות“ ,שתישרפי את ועירך ובני ביתך” ,וכל
מיני כאלה על זה שהייתי מדברת עם חיילים בכלל על הנושא של הטבח
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המתנחלים עשו לו חור בקיר
יחידה :נח”ל ּ מקום :חברון ּ שנה2006 :

עוד מקרה נוראי שהיה לי :הייתי פטרול  30ואז אחד הפלסטינאים ניגש ל( 38-מספר של עמדה),
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שזה המעבר בין הקסבה (מרכז העיר) ליישוב היהודי .בא ,עושה לנו“ :מפגיזים לי את הבית ,מפגיזים
לי את הבית” .אבנים וכאלה .אני עושה לו“ :מה”? וזה ...גר בציר הזהב .ציר הזהב זה בעצם ,ציר הזהב
שיושב מתחת לבית הדסה ,ואז שלאלה קטנה ,שלאלה גדולה .ציר הזהב כולו סגור פרט ממש לקצה
שיש שם בניין שממש יושב צמוד לבית הדסה .כל החלונות שלו כמובן מרותכים ...הצבא ריתך לו
את החלונות לכיוון בית הדסה ,אז הוא לא רואה מה קורה בבית הדסה ,אבל בית הדסה רואים לו
את הקיר .מבקש אישור מסירנה להיכנס להם לשטח .מגיע ,מתלווה אליו ופשוט רואה את הבית
שלו ,יש לו שני חדרים כזה ואז החדר שינה ,כל המשפחה שלו בחוץ רועדת .ופשוט רואים בפינה של
הברזל ,רואים פשוט חור שפשוט עשו מהצד השני עם פטיש חמש (קילו) ,היהודים.
מתי זה היה?
זה היה לפני ממש שלושה חודשים .וכל זריקה של אבן על הפלטות ברזל האלה נשמע כמו בום
ממש רציני .וזה בחדר שינה .זה מקרה שממש הרתיח אותי .התקשרתי למ”פ (מפקד פלוגה) שלי
בכעס ,ממש בכעס ,כי לא הצלחתי להשיג אותו בקשר אז עליתי מולו בזה .הוא עושה לי“ :רק תזכור
משהו אחד ,כשאתה מדבר עם הרבש”צ תזכור שהוא מכוחותינו” .כי הוא הבין את הכעס שלי .הוא
גם באותה סיטואציה היה ממש עצבני ,כי אתה מגיע ואתה כבר רואה חור שיש בצד הפלטה שהם
עשו עם פטיש חמש.
אני רוצה להבין ,עשו חור בקיר?
עשו חור בקיר ורגמו להם את החלונות כאילו .זה מקרה שממש הכעיס אותי.
אתה זוכר את השם של המשפחה?
לא ,אבל הם נראה לי המשפחה האחרונה שנשארה בבית הזה .הם המשפחה היחידה שגרה בעצם
על הקטע הזה.
אתה יודע מה המצב שם היום?
לא .אני פוחד לדעת אם בכלל הם גרים שמה.
היה תחקיר אחרי זה?
אני ממש מאוד מאוד בספק.
מה עשית במקרה הזה ,הזמנת משטרה?
התקשרתי ליוני ,קראו גם ליוני (אזרח ,רכז הביטחון של ההתנחלות) .אנחנו מגיעים לשם ואז אני בא
מהבית של בית הדסה ,פוגש את פטרול הדסה שהם כביכול באזור ,מספר להם מה קורה .בינתיים
אני רואה חבורה של ילדים קטנים בצד“ :יה ,אנחנו פוצצנו את הבית” ,כולם שמחים ,כולם מאושרים.
פשוט באותו רגע רציתי לא יודע מה לעשות לילדים האלה כי הם כל כך שמחו מזה שהם פוצצו
את הבית ,כאילו הם עשו את המעשה הכי טוב עלי אדמות .זה אחד מהמעשים שהכי עצבנו אותי.
משפחה כל כך...

אין לי מושג מה זאת
הבדיחה הזאת של
לקרוא לרבש”צ ,כי
בסך הכל הוא לא
יעשה כלום לאנשים
מהיישוב שלו
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למה התקשרת ליוני ,זה הנוהל?
זה היה הנוהל ,להתקשר לרבש”צ .וכמובן גם להתקשר למשטרה ,אבל עד שהמשטרה מגיעה זה
בערך עשור ,מסיבה ברורה.
הרבש”צ הוא הראשון שמגיע?
הוא הראשון שמגיע.
מה הוא אמר כשהוא הגיע?
מסתכל ,הוא עושה“ :בסדר ,אני יודע” .זהו.
הוא דיבר עם הילדים?
יכול להיות .לא יודע.
מה הסמכויות של הרבש”צ?
אין לי מושג מה הסמכות שלו שמה ,אין לי מושג .הוא בן אדם טוב ,נחמד ,תומך צבא והכל ,אבל
מצד שני הוא מבתוך היישוב הזה.
איפה הוא גר? בבית הדסה?
הוא גר באחד מאלה ,כן .והוא פשוט ,אין לי מושג מה זה הבדיחה באמת לקרוא לזה ,כי בסך הכל
הוא לא יעשה כלום לאנשי היישוב שלו.
אבל יש לו את הסמכות ,את האחריות?
הוא כפוף למשרד הביטחון .זה הסמכות שלו.
הוא הבן אדם הראשון שפונים אליו באירוע?
לא ,באירוע ,תלוי איזה.
במשהו כזה?
אליו ולמשטרה .אליו כי הוא מהיישוב ,יכול לדבר עם הילדים וזה .כי בסופו של דבר ,לך תעשה
משהו עם ילד בן פחות מארבע-עשרה .אין לך כלום בפיתה .אז היה שם אולי בני חמש עשרה-שש
עשרה.
ואם מישהו יותר מארבע עשרה?
נו ,אז מה?
אתם לא עושים להם כלום .ואיך אתה מרגיש עם זה?
מה אני יכול לעשות להם? אני לא ,אני מצטער ...המ”פ שלי ,באותו יום שאמרו לו שהוא נשאר לשמור
על בית שרהבתי ,הוא נורא היה עצבני .הוא היה מנהל שיחות עם המג”ד (מפקד גדוד) ,עם הסמג”ד
(סגן מפקד גדוד) ,עם הסמח”ט (סגן מפקד חטיבה) שלא בשביל זה הוא נמצא פה .הוא לא נמצא
בשביל להגן על הבנייה .הוא נמצא בשביל להגן על היישוב היהודי ולא כדי להגן על הפלסטינאים
מפני היישוב היהודי .הוא הציג את זה ,הוא נורא היה עצבני .ובעקבות זה שהבינו שאין מנוס ,שמו
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שם פשוט בשעות שהפועלים עובדים אז יש שם פשוט צוות יסמ”ג (יחידות וסיירות משמר הגבול)
קבוע

17

לעצור את המתנחלים? הצבא לא יכול
לעשות כלום

יחידה :לביא ּ מקום :דרום הר חברון ּ שנה2003 :

מה עם החקלאים הפלסטיניים?
מה זאת אומרת?
אני יודע שיש מריבות על קרקעות בדרום הר חברון.
א’ ,זה לא היה בגזרה שלנו ,אז אני פחות מעורב בזה ,כל הקטע של ההרעלת כבשים .זה החבר’ה
של מעון ,החבר’ה היהודים .פשוט“ :זה אדמה שלי!” ,והם מעיפים בכוח כל מי שהוא לא יהודי ,כן?
והצבא לא עושה שום דבר.
הצבא לא עושה שום דבר במוצהר?
אני מניח .אין לי הוכחות ,אני פשוט מניח שכל הסגל הפיקודי הבכיר בגזרה יודעים שזו בעיה .אבל
איך לטפל בבעיה? אם יש תוכנית לטפל בבעיה? לא ,לדעתי .מה ,זה כמו ,היית בחברון ,זה כמו
המתנחלים בחברון .הם זורקים אבנים ופשוט משביתים את הקסבה ,וממררים את כל החיים של
הפלסטינים שגרים במקום ,כן? הצבא עושה משהו?
לא.
נכון .אותו דבר ,לא רוצה להתעמת מדי .אותו דבר דרך אגב מה שקורה עכשיו בעזה .תעזוב אותך הבית
המלון ,הבית מלון איכשהו זה חוקי ,השכירו את כל הבית מלון ,מה זה ,קל”ע ,קליטה לעזה ,אני יודע.
בסדר .בוא נגיד ,זה חוקי .אבל השתלטו על בית ,בית פרטי שהיה מאוכלס ,של המואסי .בית פלסטיני,
אנשים ישראלים פרטיים פשוט השתלטו על הבית .זה לא היה בית נטוש ,כן? פשוט העיפו את האנשים
מהבית .ומה הצבא עושה? כלום .כבר יומיים הם שם .מה עם המשפחה הפלסטינית? למה הצבא לא
פשוט מעיף אותם? מה ,אין לנו יחידות שיכולות להיכנס לשם? מתבצרים בתוך הבית ,יש להם נשק.
טוב ,בסדר .מה ,איך היו מטפלים בפלסטינים שהיו מתבצרים בתוך בית עם נשק? מפילים את הבית
עליהם עם הדי-ניין .אותו דבר עם כל המתנחלים באזור .מתנחל עושה משהו לא בסדר וא’ ,אין לך
שום דרך אכיפה .והם יודעים את זה“ :מה ,אתה חייל ,אתה לא יכול לעשות שום דבר .תביא שוטר”.

מתנחל עושה משהו
לא בסדר ואין לך שום
דרך אכיפה ....אתה
מתקשר למשטרה ,אם
זה משהו עם יהודי
כזה – לא יבואו .אפילו
עם ערבים ישראלים
קיבלתי תשובות
מהמשטרה“ :אנחנו לא
נבוא ,תשחרר אותם”.
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הם אומרים לך את זה?
כן .אומרים :תביא שוטר .וגם ,כנראה אתה גם מכיר את השוטרים שם ,אתה מתקשר למשטרה ,אם
זה משהו עם יהודי כזה – לא יבואו .אפילו עם ערבים ישראלים קיבלתי תשובות מהמשטרה :אנחנו
לא נבוא ,תשחרר אותם (את המתנחלים)

18
אתה לא רוצה להיכנס
לעימות עם היישוב
היהודי .הם האנשים
שהכי קרובים אליך,
הם כמו קצין אג”מ
שלך

המח”ט לא רצה להסתבך עם המתנחלים
יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :חברון ּ שנה2004-2001 :

אני הייתי בין אלה שנכנסו וראו את הילדים-נערים (ממתנחלי חברון) שם ,בתוך בית שרהבתי.
הגיעה תלונה מהרבה מקומות פתאום ,זה לא דבר ספציפי ,זה הגיע מעיריית חברון ,מהקישור
הפלסטיני ,מהווקף .זה היה ערב לפי דעתי ,אותי שלחו לשם בערב .הגיעה תלונה ואני זוכר שהלכתי
לראות .תפסתי שם את הילדים ,בני אחת עשרה-שלוש עשרה ,משחקים בתוך בית שרהבתי שם
למעלה .אני באמת לא זוכר מה היה ,אני זוכר שחלק מהם עישנו .זו הייתה מחששה .תמיד חשבתי
שעושים שם סמים ,אבל לא חשוב .זה בטח גם נכון .והאמת שדיווחתי אחורה ,לא היה לי הרבה מה
לעשות.
לצבא ,משטרה?
צבא ,משטרה ,לכולם ,לכל הגורמים.
ומה קורה אחר כך?
בית שרהבתי זה עניין מסובך ,זה עבר למח”ט (מפקד חטיבה) .זה היה הליך מאוד ממושך מול
המח”ט .המח”ט ,בוא נגיד שהוא לא הקפיא את זה ,אבל הוא לא טיפל בזה הרבה זמן .כי הוא לא
רצה להיכנס כנראה להתנגשות עם היישוב היהודי והייתה שנה רגישה אחרי הכול.
מי היה המח”ט אז?
המח”ט היה *** .הוא עיכב את זה .אתה לא רוצה להיכנס לעימות עם היישוב היהודי .הם האנשים
שהכי קרובים אליך ,הם כמו קצין אג”מ (אגף מבצעים) שלך ,ככה זה עובד .בהתחלה הוא באמת
התמהמה עם העניין ולא כל כך טיפל ,אחרי זה היה כבר לחץ ,הלחץ הגיע יותר מהיועץ המשפטי,
היועץ המשפטי הלך לבירור וזה הגיע לא ליועץ משפטי סרן ,אלא ל*** שהיה אלוף משנה ו*** רצה
תוצאות .אז באמת הדברים התחילו לזוז ,חסמו ,שמו את הגדר ,היום ראיתי שיש את הבטונדות.
אני לא זוכר כבר ,אבל גידרו את זה ואז הייתה תקופה ששמרו על זה .זה היה כל פעם נפרץ מחדש,
זה היה פעם בחודש נפרץ מחדש.
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היו “בית שרהבתים” נוספים?
לא ,הייתה שריפת בית (פלסטיני) ע”י המתנחלים ,אני זוכר ,ביום שבת .ממש מול הבית קברות.
אני זוכר שילדים בני שתים עשרה מקסימום ,שרפו שם בית ,לגמרי .לא יודע איך הוא היה היום.
צילמתי מבפנים .נסעתי לחארת א-שייך ללוות כבאית ,כבאית פלסטינית שכיבתה ,כי קריית ארבע
לא הסכימו לשלוח את הכבאית שלהם .היה יום שבת ,כבאית לא נוסעת לדברים שהם לא חירום
ביום שבת.
והשריפה משתוללת באותו זמן?
כן .זה בית מגורים מול בית הקברות המוסלמי.
בית ריק?
לא ,זה לא היה בית ריק .כששרפו אותו הוא היה ריק ,ואת מה שנשאר ממנו ,אחרי זה תיאמתי
שיבואו לקחת וליוויתי אותם ועזרתי בסבלות.
מי לקח?
הפלסטינים .זה היה הבית שלהם.
אתה אומר שהיה אוכל במקרר.
הייתה גרה שם אישה .היא לא הייתה בבית ,הם פרצו לה ושרפו אותו .היא הייתה אצל המשפחה
שלה באבו סנינה .הבן שלה ,אל תתפוס אותי במילה ,מישהו מהמשפחה.
היא גרה שם על בסיס יומיומי?
לא .היא גרה שם ,אבל לא על בסיס יומיומי .הבית היה מסודר ,אפילו נקי ,אבל להגיד לך אם היא
הייתה שם כל שבוע או כל יומיים? לא יודע להגיד לך .אחרי זה היא כבר לא הייתה שם.
נגעת בשוק הסיטונאי באיוזשהי תקופה?
שוק הסיטונאי ,עשיתי עבודה משפטית ...בכלל ,אחרי השריפה הזו ,מתישהו ב ,2003-עשיתי הרבה
עבודה עם היישוב היהודי ,לא איתם ,אלא עם היועץ המשפטי ,איך לקדם את העניין של היישוב
היהודי ולקדם את המניעה של האלימות בשיתוף עם משטרת ישראל .הייתי חבר בוועדה .ועדה
צבאית ,מינהל אזרחי ,משטרת ישראל ,יועץ משפטי ,לראות איך בולמים את האלימות שאז היא
באמת גאתה מתישהו ב ,2003 -הייתה קפיצה היסטרית פתאום.
איזה אירועים עוררו את הקפיצה?
מה שעורר את הקפיצה ,אחרי הבית הזה היה סוף שבוע גדוש אלימות ,אני לא יודע למה .יכול
להיות שהיה פיגוע ,לא יודע ,בטח היה משהו .אז התרעמתי והתקשרתי ל*** ואמרתי לו ,ועם
המח”ט דיברתי באותו יום שבת ודיברתי עם מתאם פעולות הממשלה בשטחים ,ואז החליטו
שאיכשהו יעשו איזה מנגנון לטפל בעניין הזה ,אבל זה לא הצליח כי זה מנגנון בלי בשר.
הבשר הוא המשטרה שבתוך חברון?
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לא ,כל החלטה שאתה רוצה לווסת אלימות באוכלוסייה יהודית זה החלטות מלמעלה ,אין מה
לעשות .צריך להחליט פשוט ,צריך שמפכ”ל המשטרה יגיד “תעצרו” .ואף אחד לא...
אבל נציג המשטרה יושב בוועדה הזאת? הם העלו טענות על חוסר בכוח אדם? לא מסוגלים?
תתגברו אותנו? הוא אמר דבר כזה בוועדה?
לא ,הוא לא אמר דבר כזה בוועדה ,טענות על כוח אדם תמיד היו להם ,אבל תמיד ...אבל ...מה
היו הטענות בוועדה? היה חוסר כוח אדם ,דיברו על איזה ימים לשים נוכחות מוגברת ,לא נוכחות
מוגברת ,איך לתגבר את התחנה ,איך לא לתגבר את התחנה ,כל הדברים האלה הם מנהליים .אני
הייתי על תקן רוח רפאים ,באמת שלא היה לי אינטראקציה

19
ואז הוציאו צווים
בדיעבד ...בסופו
של דבר גם מקומות
בלי צווים נשארו
סגורים ...הצבא תופס
את המתנחלים כגוף
בטחוני...

סוגרים מקומות פלסטינים גם ללא צווים
יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :חברון ּ שנה2004-2001 :

למינהל אזרחי יש יחסים מאוד רעים עם המתנחלים.
למה?
אנחנו נתפסים כגורם פלסטיני.
והצבא?
אמרתי לך ,קב”ט (אזרח ,קצין בטחון מההתנחלות) זה כמו קצין אג”מ (אגף מבצעים) .הוא נכנס
ללשכה מתי שהוא רוצה ,איך שהוא רוצה ,ללשכה של המח”ט (מפקד חטיבה) .הם מדברים תכופות.
אין מה לעשות .הם יושבים בכל הערכות מצב והם יושבים בכל הדיונים והם יודעים על הרבה דברים
מראש.
עד כמה יש להם כוח והשפעה על קבלת החלטות שהם יושבים ב(ישיבות) הערכות מצב?
הם גוף ביטחוני ,הם נתפסים כגוף ביטחוני .כיתת כוננות נתפסת כגוף ביטחוני .הם מעלים הרבה
בקשות בהערכות מצב ,המון בקשות.
יצא לך לשבת בהערכות מצב?
הרבה מאוד.
אתה זוכר בקשות ספציפיות שאנשים ידעו?
עם *** לא הייתי ,רק עם *** .אבל אם בקשות ספציפיות? נדמה לי ,אחרי ציר המתפללים (פיגוע
בציר המתפללים המחבר בין קרית ארבע וחברון בנובמבר  ,)2002היה עניין של נשק ,לא נשק ,כמה
נשק ,איך נשק .זו נקודה שנדונה.
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שיהיה להם?
הכשרות של כיתות כוננות היו שם .דברים טכניים צבאיים.
העבירו בקשות לגבי סגירות חנויות ,כבישים?
לא ,קודם כל ,אלה מכתבים פנימיים של היישוב היהודי .לפני המח”ט ,נותנים את זה למח”ט אישית
ובהערכת מצב הם מתרעמים .המכתב הולך למח”ט אישית ,אתה לא רואה אותו ,אתה יודע שהוא
קיים ,אבל כן ,הם התרעמו לא פעם על פתיחת חנויות (פלסטיניות) באזור השלאלות והייתה
תקופה שניסינו לפתוח את השלאלות וזו לא הייתה תקופה נחמדה ,המתנחלים לא היו חמודים אליי
בתקופה ההיא .הם ביקשו מיפוי של הקסבה (מרכז העיר) בהערכת מצב אחת שהיישוב העלה את
זה שצריך למפות את הקסבה ולראות איזה משפחות יושבות שם .והם (הצבא) באמת עשו את זה.
הבקשות מתקבלות?
כן ,כן.
המיפוי( ...משימה צבאית שכוללת כניסה רדנומלית לבתים פלסטינים ואיסוף מידע על התושבים
והבתים)
התחיל משם .כן.
איזו תקופה זאת?
ב ,2003-זה התחיל שם .לא זוכר איזו תקופה זו הייתה והיה לזה הצדקה .אף אחד לא אמר את
ההצדקה ,אז הייתה תקופה שהוועדה לשיפוץ העיר העתיקה והרשות הפלסטינית החליטה ליישב
שם את המקום .סוף  ,2002פשוט קיבלו כסף מממשלת שוודיה והם החליטו שהם מיישבים שם.
אם מסתכלים ,אז בסוף  ,2002תחילת  ,2003באמת מופיעות לנו כל מיני משפחות ממחנות פליטים,
אל פוואר ,אנא עארף ,שמופיעות שם לגור .פשוט היה שם כסף.
מה הקשר בין המתנחלים למשטרה?
המשטרה בעיר עצמה? זה לא קשר חברי ,אבל תעלה למעלה ,תראה שיש קשר חברי בסופו של
דבר .תלך למפקד התחנה בעציון ,יש קשר .הקשר הוא לא למטה .לפחות לא ראיתי .הם לא היו
ידידים של הדרוזים שם .אבל למעלה יש.
במה זה בא לידי ביטוי?
לא יודע ,אף פעם לא ישבתי בעציון ודיברתי איתו בטלפון ,אבל ידעתי וראיתי מכתבים מההתיישבות
שמכותבים גם אליו ,משמע הוא ידע ,משמע הוא היה בקשר .אבל אני לא יודע במה זה בא לידי ביטוי.
הגבלות התנועה בחברון ,זה משהו שאיך זה התנהל? מי קיבל את ההחלטה? איך הייתם מעורבים.
זה היה טרום זמני ,כשאני באתי ,רח’ השוהדא מת ,הדבר היחיד שהשתנה באזור השוהדא לפי דעתי
בתקופה שלי ,זה שהרעפים של הפדסקו נפלו .זה הכול .חוץ מזה ,כלום לא השתנה בתקופה שלי.
סכנה לבטחון הציבור...
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כן ,לא ברור היה מי העיף אותם ,אבל אספנו אותם.
זאת אומרת ,כשאתה מגיע השוהדא סגור לתנועה רגלית של פלסטינים .זה...
זה מצב נתון.
כשאתה הגעת ,מי הסביר לך?
לא הסבירו לי ,זה דבר שראית בעיניים .אף אחד לא ישב וראה איתך את זה .לפי דעתי רק שעוברים
ועושים רה-אורגניזציה של איזה חנויות סגרו עם צווים או לא עם צווים ,אחרי שבוגי יעלון (משה
יעלון ,הרמטכ”ל באותה תקופה) בא לחטיבה ,איפשהו ב 2003-ומטיל את זה על *** ,רק אז רואים
איפה יש צו ,איפה אין צו ,למה אין צו .לפני זה היה די תמימות שזה היה בצו.
מה זאת אומרת?
בוגי מגיע ב ,2003-אני לא זוכר ,היה איזשהו שינוי מדיני .היה משהו שהתרחש ,אני לא זוכר ,מה היה
ב ?2003-יכול להיות שהייתה ההודנא ,היה שינוי מדיני שהתרחש והוא הסתובב בין החטיבות ,אני
עשיתי את המצגת של המינהל האזרחי והייתי שם.
מצגת על מה?
לא זוכר ,על הרבה דברים ,על הפעילות של המינהל האזרחי .היא הייתה הכול בעצם .חלק מהדברים
שהוא ביקש זה איך אפשר לעשות הקלות בחברון ולקחתי את זה לכיוון של סגירה .ואחרי שהוא
בא..
מה זה סגירה?
סגירת חנויות ,רחובות ,בלי צווים ,למסד דברים .רק אז מתחילה להיות מודעות לעניין הזה.
לעניין שיש חנויות ורחובות שסגורים ללא צווים?
כן.
ומה אתם מגלים בבדיקה? על מה אין צווים?
כלום.
על כלום ,כולל סגירת חנויות ,כולל סגירת רחובות?
כן.
ואז מוציאים צווים?
תלוי ,חלק כן ,חלק לא .ואז זה עבר לחוות דעת של היועמ”ש (היועץ המשפטי) הוא אמר איפה כן
אפשר לסגור חנויות ואיפה אי אפשר לסגור חנויות ,איפה זה צורך ביטחון מיידי ואיפה זה צורך
ביטחון ...ממש דירג את צרכי הביטחון ,מעין טבעות סביב היישוב היהודי .וככה הוציאו בסוף
צווים.
על מה הוציאו צווים?
לא זוכר ,זה היה סלקטיבי .כל האזורים שקרובים להתנחלות ,אני באמת לא זוכר כבר.
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לרחוב השוהדא אתה זוכר אם הוציאו צו?
לא זוכר צו לרחוב השוהדא.
הוא המשיך להיות סגור בלי צו.
יש היום צו? אני לא חושב שיש היום צו .בתקופתי ,אני לא מודע לצו.
השאלה היא כזאת ,אתם עושים בירור שהמטרה שלו היא להגיד...
המטרה הראשונית של הבירור הייתה להקל על האוכלוסייה הפלסטינית בחברון לאור ההודנא
או האירוע המדיני שהיה אז ,אל תתפוס אותי במילה מה היה אז .הייתי מופקד על זה ,עשיתי
מיפוי של ( H2האזור בחברון שתחת שליטה ישראלית מלאה) ,איפה יש ,איפה אין .הבאתי את זה,
הרמטכ”ל באותו דיון אמר שזה לא יכול להיות ,בוגי יעלון ,אומר למח”ט לבדוק את זה וגם הוא רואה
שאין צווים .יש לו שבועיים לבדוק שאין צווים ואז זה הגיע להערכת מצב אצל אלוף הפיקוד ,אני לא
יודע מה הלך שם ,אני לא קרוב לצלחת .ואז מתחילים להוציא צווים טיפין-טיפין .מה שהמח”ט היה
יכול להוציא אוטומטית ,הוא הוציא ל 90 -יום .שזה היה אזורים מאוד מצומצמים ואחרי זה עושים
עבודת מטה שארכה הרבה מאוד זמן ואני לא יודע אם היא נגמרה עד היום .בסופו של דבר ,גם על
המקומות שאין עליהם צווים ,נשארים אותו דבר .לא ,חוץ מהשלאלות.
השאלאלות זה הדבר היחיד שמשתנה.
השלאלות – אני אישית חשבתי שזה הישג גדול שהם נפתחו ,אני לא אשכח את היום ,יום שישי,
קיבלנו אישור לפתוח את השלאלות החל מיום ראשון.
אישור ממי?
אלוף פיקוד .הודיעו לכל הרדיו ,שיודיעו לסוחרים להגיע לכיכר שמאלה ,ליד כיכר השוטר ,ואיזה
ששת אלפים ,שמונת אלפים בני אדם ואני צורח להם במגאפון של הג’יפ ,לבד ,ללא ליווי צבאי ,לא
בטיח ,כמו מטורף לבד ,אומר להם שיפתחו ,יום ראשון נדמה לי שזה היה ,או משהו כזה ,או יום שני.
זו הייתה דווקא תמונה יפה.
חוץ מהשלאלות ,גם שאר המקומות שהיו ללא צווים ולא ניתנו להם צווים מחדש ברה-אורגניזציה
הזאת נשארו סגורים?
לפחות בתקופתי ,לא סיימנו את הרה-אורגניזציה בתקופתי ,אני לא יודע מה המצב היום ,כן ,הם
נשארו סגורים ,ללא צווים .זה ידוע.
סגירה של בתים או מניעה מתושבים לחזור לבתים שלהם ,צמוד למשל לאברהם אבינו...
מה ,ריתוכים? אה ...היו ריתוכים בלי צו ,אחרי זה היו ריתוכים עם צו .אחרי שראינו שם ריתוכים בלי
צו ,הוציאו צווים ,אם אני לא טועה ,שם היו צווים ,צווי מח”ט .אבל כשריתכו אותם ,הם היו מרותכים
מראש ,עשו רק  ,overזה כבר בתים שלא גרו בהם
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כל פעם שהלכו לפנות הגיעה פקודה
משר הביטחון...

יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :חברון ּ שנה2003-2002 :

לא זוכר כמה פעמים
אמרו לי לפנות את
המאחז ,יש פסיקה
של בית משפט...
אבל כשאתה מקבל
לגיטימציה מחבר
כנסת...

חזון דוד (מאחז בלתי מורשה בחברון שכנגדו קיימים צווי הריסה ופינוי) ,מה אתה זוכר משם?
חוץ מאת הלילות שלי בחזון דוד ,נשבר כבר...
התחיל בתקופה שלך תכל’ס...
אני זוכר כמה פעמים פיניתי אותו .כל פעם ניסינו לעבוד עליהם אחרת ,אתה זוכר את השטויות
האלה? להראות להם שמפנים? כל מיני הטעיות ,זה לא עבד אף פעם.
ספר סיפור.
אין הרבה סיפור ,הוא עדיין קיים.
איך הוא התחיל? מתי? למה הוא לא פונה בסופו של דבר ,איך הדבר התנהל?
קודם כל ,חזון דוד ,לא זוכר כמה פעמים אמרו לי לפנות אותו ,יש פסיקה של בית משפט לדעתי,
כמה פעמים.
מתי הוא עלה פעם ראשונה?
לא זוכר .בתקופתי ,סוף  ,2002תחילת  ,2003לא יודע .היה גם ברור למה הם מקימים אותו .תמיד
היה להם חלום לחבר בין השער המערבי (של קרית ארבע) ליישוב היהודי (בתוך חברון) .הם גם
אמרו לך את זה בפנים .זה היה ברור למה הם עושים את זה .חזון דוד זה היה סיפור מהתחת ,כל
פעם שהלכו לפנות אותו ,התקבלה פקודה משר הביטחון לא לפנות .כשפינו אותו ,הוא חזר והיה
סיפור .לא יודע מה הלכלוך שהיה שם .אם הייתי עוזר לענייני התיישבות הייתי יכול לספר לך את
הסיפור .לא הייתי .לא יודע מה היה שם.
היו פעמים שבאתם ושר הביטחון הוריד הנחיה לא לפנות אתכם?
בערב שהיינו אמורים לפנות – פעם ביטלו ,פעם שנייה ביטלו ופעם שלישית פינינו והמאחז חזר
למחרת .לא זוכר מה הלך שם כבר .כל כך הרבה לילות בזבזתי על חזון דוד הזה.
ידעתם מהתחלה שזה שטח פלסטיני פרטי? אדמה פרטית?
לא קשור .אני לא זוכר ,לא יודע להגיד לך .לא יודע קרקע של מי היא ,אני לא זוכר .אבל זה לא
קשור.
למה עד היום הוא לא פונה ,יש לך איזשהו מושג?
כי ...תשמע ,מי שהיה ,בביקור של חברי כנסת ביישוב היהודי בחברון ,אחרי שהוקם חזון דוד,
באמצע  2003היה ביקור של חברי כנסת ,תבדקו בעיתונות .התלוויתי לסיור הזה .צחי הנגבי היה
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שם ,רובי ריבלין וכל מיני כאלה .חזון דוד היה ,עמד .תשמע ,כשאתה מקבל לגיטימציה מחבר כנסת
בעל פה.
הם ביקרו את המתנחלים?
הם ביקרו בכל היישוב היהודי ,הם עשו את הדרך ,את השער המערבי ,הם עשו ממש את הדרך.
הם באו לחזון דוד ואמרו...
אני זוכר שצחי הנגבי אמר שאחת המטרות היא לחבר בין השער המערבי ליישוב היהודי .הוא אמר
את זה לראשי ההתיישבות .תפתח עיתון“ ,הארץ” ,מהתקופה ההיא ,ותראה .איפשהו ב2003-

21

חטפתי יריקות וקללות של “יהודי לא
מגרש יהודי”

יחידה :מודיעין שדה ּ מקום :אלון מורה ּ שנה2006 :

אחרי התקופה של הכמה חודשים האלה שעשיתם את המשימות האלה ,אתה ממשיך לקורס
מ”כים וממשיך לשכם .מה היה אופי הפעילות?
זה גם התחלק למוצב באלון מורה – שם אופי הפעילות היה להגן על היישוב עצמו ,הגנה פח”עית
(מפני פעילות חבלנית).
איך עושים את זה?
מתצפתים על השלוחות (מדרונות) שעולות לאלון מורה וכל אדם שמתקרב מהיישובים למטה ,אז
הוא חשוד.
ומה עושים?
אני יכול לספר לך סיפורים מהגזרה אבל בתקופה שהייתי שם ,אף אחד לא עלה לאלון מורה.
אבל מה היו ההוראות?
אם אתה מזהה חשוד ,אז זה (ירי) על מנת (להרוג) .אם הוא חמוש – זה על מנת .אם סתם מישהו
– אתה מקפיץ את הכוחות ,הרבש”צ (אזרח ,רכז בטחון של היישוב)  ,את מי שצריך.
אתה מקפיץ כוח אזרחי?
הוא כמו עובד צה”ל .בכל מקרה הרבש”צ מחובר למערכת הצבאית וכל דיווח שעובר בקשר מגיע
גם לרבש”צ.
אתם תיאורטית רואים בן אדם בלי אמצעי שעולה בשלוחה ,מודיעים לרבש”צ?

פשוט כוח צבאי
שמאבטח את
היישובים ...ביום שבת
בבוקר הם החליטו
להוציא טיול בוואדי
בין שני כפרים והיה
צריך לספק אבטחה...
התלוותה אליהם
פלוגה שאיבטחה להם
את הטיול
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לא ,מודיעים לחמ”ל (חדר פיקוד) החטיבתי .אבל הרבש”צ כוח ראשוני שנמצא שם ,זה הייעוד שלו
ביישוב .אני יכול לספר לך שזיהינו פעם חמושים שעולים בשלוחה והם בכלל היו חבר’ה מהיישוב
שהחליטו לתרגל שם את הילדים ,מעין קייטנה שלימדו אותם להתגנב .בלי כמובן בתיאום עם
הצבא וזה יצר שם בלגן.
מי היה חמוש שם?
הנערים ומדריך הקייטנה.
בני כמה היו הנערים?
חמש עשרה-שבע עשרה ,משהו כזה.
ומה קרה?
עלינו לדיווח מול החמ”ל ואז אתה מוציא לשם צוות ובסוף זה נגמר בטוב ,לא זוכר מה בדיוק היה
שם אבל הם הזדהו כישראלים וזה נגמר בכלום .זה היה די טיפשי מצידם לעשות את זה כי כוח אחר
היה יורה בהם.
איזה עוד משימות היו לכם חוץ מזה?
מהמוצב עצמו אתה גם כן משקיף על השכונות המזרחיות של שכם ,זה בעיקר ליווי מעצרים.
המרחק יחסית גדול יותר אז אתה בעיקר מהאיתורים שאתה מזהה ,אתה מספק אבטחה על
הגגות ,חלונות וליווי מעצרים .וכמובן פעילות בט”ש (ביטחון שוטף).
מה זה אומר?
משימה קבועה ,לא נובע ממשהו מיוחד ,אלא פשוט כוח צבאי שמאבטח את היישובים ,בעיקר
אבטחת היישובים מסביב ,אם זה הגדעונים ,יצהר ,ברכה ,אלון מורה עצמו .בעיקר בט”ש .זה בעיקר
אופי הפעולה שהיה לנו שם.
ונתקלתם שם בפעילות של המתנחלים מסביב ליישובים שם?
פעם אחת למשל היינו צריכים לאבטח אותם ,נדמה לי יום שבת בבוקר שהם החליטו להוציא טיול
בוואדי בין שני כפרים והיה צריך לספק אבטחה על היישובים מסביב והתלוותה אליהם פלוגה
שאבטחה להם את הטיול .ממש משפחות שעושות פיקניק .בגלל שזה עובר באזור פלסטיני ,זה
מלווה בכוח צבאי והיינו חלק מהאבטחה שלהם.
ממש העמידו כוח תצפית ופלוגה מלווה?
כן.
ישבתם ספציפית באלון מורה?
חלק היה כוח שישב באלון מורה וחלק בחטמ”ר (חטיבה מרחבית) עצמו.
היו משימות שישבתם ביצהר למשל?
כן .הכוח שיושב באלון מורה יושב באלון מורה .לא זז משם .הכוח שיושב בחטמ”ר הולך ליצהר ,הר
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ברכה ,גדעונים ,כל מיני נקודות בגזרה עצמה.
ובתוך היישובים האלה יצא לכם להיתקל בפעילות פח”ע מתקיפה של ממש ,מניסיונות חדירה ועד
לשרוף להם את האדמות?
לא ,הייתי שם תקופה קצרה .היו סיפורים כאלה ,אני מניח ,אבל לא בתקופה שהייתי בה.
והפוך? המתנחלים כלפי הפלסטינים.
לא .לא בתקופה הזאת .אבל היו שם סיפורים ,זו הייתה תקופה רגישה יחסית מבחינת היחסים בין
צה”ל למתנחלים ,כי זה היה אחרי ההתנתקות ואני זוכר ששמעתי ,לא הייתי כשזה קרה ,שסמח”ט (סגן
מפקד חטיבה) שומרון הגיע לסדר פסח כשיש לו פנס בעין שהוא חטף ממתנחל .כל מיני התנכלויות,
שזה דבר שקיים ,אני אישית לא ראיתי ,גם פגיעה ברכוש צבאי ,לחתוך צמיגים ואפילו היה סיפור נוראי
ביצהר עצמה שזה משהו שגרם לצבא להוציא את מערך האבטחה שלו מהיישוב עצמו זה שרעולי
פנים מההתנחלות הגיעו לש”ג ,היה טירון ששמו באבט”שים (אבטחת יישובים) למיניהם ,באו אליו
רעולי פנים ודפקו לו מכות רצח ולקחו לו את המכשיר קשר .אם אני זוכר נכון זה היה כמה חודשים
לפני שבאתי .אישית באלון מורה ,הייתי בדרך למד”סים (התעמלות) ביישוב עצמו ,חטפתי יריקות
וקריאות של “יהודי לא מגרש יהודי” וכאלה .זה נורא כפול ,כי מצד אחד הם באים ומביאים עוגה
ומצד שני אתה מרגיש את המתח ושאתה סופג את מה שאתה סופג .אם רצית לתפוס טרמפ ,שזה
אסור אבל כולם עושים את זה ,מצומת תפוח ,אז עוצר לך אחד מתושבי היישובים והשאלה הראשונה
שלו זה איפה היית בהתנתקות בתור כרטיס עלייה לאוטו .או שאתה מצטדק או שאתה מסתיר את
האינפורמציה או מה שאני עשיתי – סגרתי את הדלת ואמרתי לו להמשיך לנסוע הלאה.
דיברתם על זה עם המפקדים שלכם? שיורקים עליכם?
אתה מספר ,אבל הסמח”ט קיבל אגרוף מהמתנחלים מיצהר ,ידוע שהמצב שם טעון .ספציפית שם
זה אחד הגרעינים הכי קשים שיש ,מסביב לשכם ,אלון מורה ,גדעונים ואיתמר ויצהר ,ממש גרעין
קשה .לצורך העניין זה לא אריאל .מכירים את אופי האוכלוסייה .אז מנסים להתחכך כמה שפחות.
פעם הם היו מתארחים במוצבים והוציאו פקודה שאסור להם להיות סביב המוצב יותר ,לאף אזרח,
שם באלון מורה .יש כמה מוצבים מסביב ואני מאמין שהפקודות התייחסו לכל המוצבים שם

22

רומסים את המצוות והערכים
יחידה :דובר צה”ל ּ מקום :יצהר ּ שנה2005 :

יש מקרים חריגים שקרו בזמן השירות שלך? שממש השאירו בך חותם?
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הייתי לבד והייתי עם
מצלמה ומדים וראו
שאני חיילת ...חמישה-
שישה מהם הקיפו
אותי והתחילו לצעוק
עליי ...אחד המתנחלים
תפס לי את המצלמה
שהייתה לי על הכתף
ומשך...

כן .האירוע הראשון זה פינוי המאחז של שלהבת יצהר שהיה ב 3-לינואר  .2005וזה היה פעם
ראשונה שבעצם הייתי בצילום שהוא ממש אינטנסיבי .אף פעם לא צילמתי משהו באמת עיתונאי,
שההתרחשות בו היא כל כך אינטנסיבית וכל כך מקיפה .אתה רוצה שאני אתאר לך מה היה?
כן ,למה בחרת להגיד דווקא את זה?
גם כי זה ,האירוע נגע בי באופן אישי ,כי הייתי מעורבת בו באופן אישי ,לא הייתי רק צופה מהצד.
וגם כי זה באמת הפעם הראשונה שהייתי באירוע כל כך אינטנסיבי ,וזה בעצם האירוע שגרם לי
להתעניין בכל המצב הפוליטי במדינה .למה אנחנו ככה ,איך הגענו למצב הזה ,מי זה המתנחלים
				
האלה ,איך הם צמחו ,מה זה החברה הזאת ,מה קורה פה.
ולא ידעת על זה לפני זה?
זה עניין אותי ,אבל זה לא היה אצלי בתודעה ,לא הלכתי וקראתי על זה ספר .ועכשיו נגיד אני
בפרק שכל – זה סתם ,זה לא ממש מביע את העניין ,אבל כל מתנחל עכשיו שאני רואה ברחוב אני
מסתובבת ,מסובבת את הראש אחריו לראות אם יש לו סרט כתום ,סתם כאילו .אז מה היה שם?
הגעתי בבוקר עם צוות צילום ,שזה צלם וידאו ומקליט וצלם סטילס .אני הייתי הצלמת סטילס,
ועלינו עם שיירה של חיילים מהיישוב ,מהש”ג (שער כניסה) של היישוב ,עד למאחז שזה היה
קצת יותר למטה .ואז בשלב מסוים קצת התרחקנו מהשיירה .בקיצור ,יש ירידה שמובילה לתוך
המאחז ,איפה שפינו אותו ואיפה שהיה כל הבלגן .ושם כבר הגענו ,היה ממש בלגן ,מכות ,ממש
התפרעויות.
בין צה”ל לבין המתנחלים?
בין צה”ל לבין מתנחלים.
משטרה היתה?
משטרה היתה וגם כבר הביאו כל מיני כלים כבדים שיפנו את ה...כולה קרוואן מסכן .ואז ,בשלב
מסוים בירידה ,נפרדנו .כאילו איכשהו קרה שהחיילים התרחקו מאיתנו ואנחנו ירדנו ,והצוות צילום
עמד ,הצלם וידאו והמקליט עמדו ממש בתחילת העלייה ,הם צילמו איזה משהו שלא עניין אותי
ואני התחלתי לרדת והייתי לבד והייתי עם מצלמה ומדים וראו שאני חיילת .ואז ,בשלב מסוים
כשירדתי למטה ,הגיעו איזה חמישה או שישה מתנחלים והקיפו אותי והתחילו לצעוק עליי וכל מיני
זה .בקיצור ,הצוות צילום לא ראה אותי ,והם הקיפו אותי וצעקו עליי ואני לא כל כך הצלחתי להגיד
כלום ,פשוט נעמדתי במקום ולא זזתי ולא אמרתי כלום .עד שבשלב מסוים אחד המתנחלים ,היו לי
שתי מצלמות ,אחת על הכתף ואחת על הצוואר .אז אחד המתנחלים תפס לי את המצלמה שהיתה
על הכתף ומשך ,אני משכתי ,הוא משך .ככה זה נמשך בערך עשר שניות ,רק שהוא היה יותר חזק.
הוא הלך ,ברח ,וזהו .ואז התחלתי נראה לי לצרוח .הייתי יותר בשוק.
הם נגעו בך?
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לא ,אבל זה היה מצב מאוד מפחיד .הם הקיפו אותי ופשוט לא הצלחתי לדבר ,לא הצלחתי לזוז .אבל
מה שהייתי יותר בשוק זה שאני זוכרת שאמרתי ,שהיה איזה חייל קרוב אליי והתחלתי להגיד לו:
“תעזור לי ,הם גנבו לי את המצלמה” ,והוא מין ,אני מניחה שהוא פחד ,כי הוא כאילו לא התעניין,
מין כזה הסתובב.
הסתובב?
הסתובב ,כן .ואז התחלתי לצעוק והחברים שלי מהיחידה באו וראו והתחילו לרוץ.
ואיך המשכת לעבוד אחרי זה?
היתה לי עוד מצלמה.
אני מניח שלא הסתערת על ההמון.
דווקא זה יותר גרם לי ,הרבה יותר רציתי לצלם אחר כך כי זה הכעיס אותי .אחרי ש ...לא יצאתי
מהשוק ,אבל זה הכעיס אותי ,הם עצבנו אותי ,מה זה? כל הערכים האלה והם ככה מבטלים אותם.
כל המצוות והערכים שבשמם הם עושים את כל זה ,הנה ,הם רומסים אותם .אתה מבין?

23

תחום “תשתית” במינהל? כולם מתנחלים
שעושים מה שהם רוצים

יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :כללי ּ שנה2002-2000 :

לגבי מאחזים וקרקעות ,היתה לך נגיעה בדברים האלה?
לא .לי אישית לא אבל זה גם הכל המינהל .בוא נגיד ,תשעים אחוז מהעבודה מתנהלת ברמת
המפקדה ,תחום שנקרא תשתית ,שעכשיו ראש תחום תשתית ,סגן אלוף ,נעצר .מתנחל בעצמו.
נעצר על זה שהוא עשה איזשהו תרגיל מכירת קרקעות ליהודים ,של נכסי נפקדים .הכל שם מושחת
מהיסוד ,כי כולם מתנחלים שעושים מה שהם רוצים.
מי שיושב שם?
כן .זה מזעזע .ברמת המזעזע .באמת .ולדעתי זה ידוע לכולם .לא יודע איך הוא נעצר רק עכשיו
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24
יש מאחזים שיש
עליהם תכתובת שהם
שבעה ,שמונה ,תשעה,
עשרה קלסרים .מאחז
ברוכים ,יש על זה
תכתובות ...אצלי
במשרד היו עשרה
קלסרים ואצל היועץ
המשפטי היו עוד יותר

לפנות מאחז? תהליך של שנים
יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :כללי ּ שנה2007 :

( )...אתה מקבל טלפונים של ראשי מועצות בהתנחלויות – “למה פה ,ולמה שם”...
מה זאת אומרת?
למה לא מאשרים תכנית בנייה הזאת ,ולמה לא מאשרים לי את התוכנית בנייה הזאת ,ולמה זה
מעוכב.
המת”ק (מינהלת תיאום קישור) מאשר תוכניות בנייה?
המינהל הוא הגורם התכנוני .הוא האחראי על תכנון ובנייה באיו”ש (אזור יהודה ושומרון) ,כשמו כן
הוא :מינהל אזרחי .וגם מהצד השני  -למה אתם לא מפנים את זה ולמה אתם לא מפנים את זה.
מאיזה...
מארגוני שמאל ,כן .למה המנהל לא מפנה את הבית הזה ,ולמה המנהל לא מפנה את הבית הזה.
שם אתה באמת רואה את כל מורכבות העניין ,כי אתה מתעסק עם כל הדברים שקורים שם ,ואתה
מקבל דיווחים על כל הדברים שקורים .ולראות שם שהבירוקרטיה הזאת ,הצורת התנהלות שלנו
היא כזאת מושרשת .אנחנו נמצאים שם ארבעים שנה רבאק ,זה או שאתה מספח את המקום או
שאתה עוזב .אתה לא יכול להמשיך ככה .ויש כל כך הרבה ...אתה יודע שהחוק באיו”ש הוא לא
החוק הישראלי .הוא החוק הירדני.
החוק הירדני? חשבתי שזאת הכלאה של החוק הישראלי...
לא ,זה ככה :החוק שקובע הוא החוק הירדני.
באיזה נושאים?
כל הנושאים .לא משנה מה.
גם פלילי?
גם פלילי .אבל יש ...מה שעולה על החוק הירדני הוא תקנות ביטחון שחותם האלוף ,צווי האלוף.
האלוף הוא בעצם המושל בשטח .עכשיו ,למשל בענייני תכנון ובנייה  -החוק הוא חוק ירדני לכל
דבר ועניין .זאת אומרת ,כל התהליכים של אישורי בנייה  -לא כולם ,יש גם תקנות שהגיעו אחרי
 אבל הבסיס הוא חוק ירדני.אתה ממש לומד את החוק הירדני?
אני לא .אבל יש גורמים במינהל שכן (לומדים) .מנהל לשכת התכנון יודע את זה על בוריו .ואתה
מבין שבעצם ...זה כזה מצב ביניים שנמשך כבר ארבעים שנה .כל פעם צריך חוות דעת משפטיות
אינסופיות על כל נושא ,ושום דבר לא נעשה .ויש כזאת קלחת שבסוף אתה מתעצבן ,למרות שאתה
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בתוך המערכת“ .יאללה ,רבאק ,תחתכו כבר .לא חותכים כלום”.
מה זאת אומרת?
לא חותכים כלום ויש דיון על גבי דיון ,על גבי דיון ,ואי אפשר להגיע להחלטה.
באיזה נושא?
בכל הנושאים :תכנון ובנייה ,חשמל ,מים.
אבל במאחזים בלתי חוקיים ,מבחינת מה שאני רואה בשטח ,זה די מהר.
זה מסובך .זה מאוד מסובך.
מה? לכבישים ,חשמל....
רק לפנות מאחז זה כזה מסובך ...זה כזה מסובך .אתה צריך להגיש צווים ,ואז יכולים להגיש ערר
על הצו ואז ללכת לוועדת עררים צבאית ,ושם זה נתקע חודשים לפעמים .ועד שאתה מקבל אישור
לפנות ,אז הולכים לבג”ץ .ואז אתה צריך לחכות שהבג”ץ ייגמר .זה כזה מסובך שאתה אומר לעצמך
“אני אקח את הדחפור ואני אהרוס שם ,רק שייגמר כבר הסיפור” .יש מאחזים שיש עליהם תכתובות
שהם שבעה ,שמונה ,תשעה ,עשרה קלסרים .מאחז ברוכים ,יש על זה תכתובות ...אצלי במשרד היו
עשרה קלסרים ואצל היועץ המשפטי היו עוד יותר.
התהליך כל כך מסובך?
כן .תהליכים משפטיים מסובכים ואתה צריך להוכיח הרבה דברים עד שנותנים לפנות בכלל.
אבל יש לך מפות ,שמראות זה לא שטח שלך ...זה פשוט ,לא?
ממש לא .יש כל כך הרבה שאני לא יכול אפילו להסביר לך.
התעסקת עם דרום הר חברון למשל?
פחות .התעסקתי הרבה עם ברוכים ...כעיקרון יש כמה סוגי אדמות .יש אדמות מדינה שהן
אדמות שלרוב נטושות ומנוהלות על ידי מנהל מקרקעי ישראל .ויש אדמות פרטיות – פלסטיניות
ויהודיות.
הסוג הראשון הוא שווה על כל ערכיו המשפטיים לשטח נגיד שיהיה באזור חדרה ומודיעין ,ונתניה
וראשון לציון?
אדמות מדינה? מבחינת תכנון ובנייה?
כן.
לא ,יש כמה דברים נוספים .אי אפשר לבנות בית באיו”ש כמו שבונים בחדרה.
מה ההבדל?
צריך אישור שר ביטחון וכל מיני דברים כאלו .אבל המאחזים היותר בעייתיים הם אלה שנמצאים
על אדמות פרטיות פלסטיניות .שם לכאורה זה אמור להיות יותר פשוט ,אבל זה הרבה יותר מסובך.
בוא נגיד שאני בונה בית על אדמת מדינה ,אז המדינה באה לתבוע אותי שבניתי לא חוקי ,אבל
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לא באמת אכפת לה .זה פחות בעייתי .הדחיפות היא לפנות מאחזים שיש שם אדמות פרטיות
פלסטיניות .ולהעביר את כל התהליכים האלה מהר ,אי אפשר.
למה?
אי אפשר .כי בחוק זה מוגן .אני מגיש לך צו לפינוי בית ,עכשיו אתה בא ואומר“ :יש לי הוכחות
שהבית ,האדמה ,שלי” .בוא תוכיח .אתה מגיש את ההוכחות ואני דוחה אותך.
אבל ההוכחות ...איזה הוכחות?
ההוכחות לא חותכות ,כי אל תשכח שהמפות של  1948לא מדויקות .זאת אומרת ,מפות התיחום
של האדמה הן לא מדויקות.
אבל לכם יש מיפוי...
לא מדויק.
למת”ק (מינהלת תיאום וקישור) אין...
לא קיים מיפוי מדויק.
אז איך אתם יכולים לפעול שם?
יש מפות ישנות ,ויש מה שנקרא “צוות קו כחול” .צוות קו כחול זאת יחידה שלנו שמה שהיא עושה
זה מתחמת מחדש ,עם תיקונים ,את כל האדמות באזור יהודה ושומרון .היא אמורה בסופו של
דבר ...לא אלו שאין עליהם ויכוח ,אבל לרוב באזורים בעייתיים  -לתחם אותם מחדש .יש למשל
יישובים שנבנו על בסיס צו צבאי .זה משהו אחר לגמרי.
יישובים על בסיס צו צבאי?
מעלה אפרים  -צו תפיסה צבאי.
מה זה אומר?
צו תפיסה .הצבא תפס את החזקה על השטח.
אבל יש שם בסיס.
לא ,בנו שם יישוב.
בחסות הצבא?
על בסיס צו שחתם האלוף .האלוף חתם על צו תפיסה של שטח מסוים ובנה עליו יישוב.
זה תהליך שקורה יותר מהר?
כן .הרבה יותר מהר .ברגע שהצו חתום ,אז אתה רק צריך להגיש תכנית בנייה ועל בסיס הצו זה
אושר .כי זה צו תפיסה .אם אתה בהליך אזרחי ,זה הרבה יותר מסובך.
אבל הצו שהוא תופס על איזו אדמה זו?
רק על אדמות מדינה.
יש יותר אדמות מדינה מפרטיות?
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כן ,הרבה יותר.
אני בא אליך עם גרעין של אנשים ואנחנו רוצים להקים יישוב .אם אני הולך לא דרך צו?
לא דרך צו?
לא .זה תהליך ארוך? אתה תציע לי ללכת לצו?
אבל לא נותנים צווים .זה כבר לא קיים ,זה קיים רק לבסיסים .זו בעיה משפטית לאשר צו לבניית
יישוב .עכשיו יש רק הליך משפטי.
שהוא שווה לכל נפש?
כן .אבל הסיכוי שיאשרו לך תכנית בנייה באיו”ש ,היא כל כך נמוכה ,כי תמיד יש אדמות פרטיות
באמצע .אתה ,בוא נגיד שזה השטח של היישוב שלי .אני בניתי תכנית על כל השטח ,ופה יש אדמה
פרטית  -לא יאשרו לי את התכנית .ולמצוא אדמות שאין בהן אדמות פרטיות ,לך תחפש.
אבל קמים יישובים.
כבר לא קיימים יישובים חוקיים.
נניח שכונות של אפרת.
אפרת אני לא זוכר בדיוק מה המעמד שלה.
היא יישוב-יישוב.
כן ,אבל על תב”ה (תוכנית בנייה) קיימת ,אז אין בעיה להוסיף .אם יש לך תב”ה מאושרת ,אז אין
בעיה לבנות עוד שכונה ,אם השכונה היא מאושרת .צריך גם אישור בנייה ,אבל יתנו לך – כי אישרתי
את התוכנית מקודם .יישובים חדשים לא קמים .יש הרחבה של היישובים הישנים .אין באמת
יישובים חדשים.
נגיד גבעת סלעית באזור הצפון.
גבעת סלעית ,לדעתי ,זה מאחז.
זה נחשב על שכונה שהיא רחוקה.
אבל זה מאחז .גבעת סלעית זה מאחז.
היא כבר שנים שם ,ממש שנים לוקח לפנות? יש שם צו פינוי על גבעת סלעית?
אני לא בטוח על גבעת סלעית .אבל מגרון  -ליד רמאללה ,זה מאחז שיש עליו צו פינוי כבר שלוש-
ארבע שנים וזה עדיין בבג”ץ.
בתקופה שלך נגמרו בג”צים? פינו יישובים?
כמה קרוואנים ודברים כאלו .אני סגרתי כמה.
איזה סגרת ,אתה זוכר? אני למשל הייתי בפינוי חוות גלעד.
לא .אבל מה זה היה חוות גלעד? זה היה קרוואן ,זה לא בניית קבע.
אבל כל מאחז זה בערך קרוואנים.
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מה פתאום.
איך עולים על הגבעה?
עפרה זה מאחז אחד גדול.
עפרה זה מאחז?
רוב עפרה היא מאחז .אתה חושב שאתה יכול ללכת לפנות את עפרה?
לא.
בחיים לא.
אבל מבחינה מנהלית אני לא יודע מה זה מאחז .אם תגיד לי שאריאל זה מאחז אני אאמין לך.
אריאל זה תשעים ותשע אחוז חוקי ,ויש כמה בתים בודדים ...באזור התעשייה זה שם ,זה לא שזה
לא חוקי אבל יש שם בעיה כלשהי ,אבל אריאל זה חוקי.
אבל עכשיו שאמרת לי שעפרה זה מאחז – זה ענק.
כל היישוב הזה קם על מאחז.
מתי?
עשרים שנה.
עשרים שנה? יש בג”צ של עשרים שנה?
אין שם תיק .אף אחד לא ילך לפנות את זה .איפה אתה חי? כולם יודעים שזה לא חוקי ,אבל אף אחד
לא ילך לפנות את זה .אי אפשר .אי אפשר לפנות דברים כאלה

25

לא היה ברור איפה היישוב מתחיל...
יחידה :קרקל ּ מקום :דרום הר חברון ּ שנה2008 :

מה הנגיעה האישית שלך לשטחים?
הייתי שם במסגרת ההשלמה לקצונה.
מתי זה היה?
בשבועות האחרון .אני זוכרת את זה בגלל שזה היה בשבועות.
שבועות  .2008במסגרת קורס קצינים?
כן.
קורס קצינים ,השלמה חיילית.
כן.
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והביאו אתכם לשם מה?
הביאו אותנו בשביל לשמור על היישוב סוסיא .ההשלמה היתה עם בנות שהן לא לוחמות ,בנות
שהן מ”כיות ( 02בוגרות טירונות לא קרבית) שעשו קורס קצינים .זה היה קצת מוזר לשמור ביחד
איתן.
למה?
כי הן לא באמת שומרות בדרך כלל .כי הן לא ממש יודעות את העבודה כזה ,מבחינת תדריך ונוהל
קרב ודברים כאלה .זה לא חלק מהחיים שלהן.
אבל השמירה בסוסיא היתה סוג של אבט”ש (אבטחת יישובים) ,לא?
כן ,בתוך היישוב .לא יצאנו מהיישוב .וזהו ,זה היה יישוב ממש מוזר גם מבחינת ההגדרות של ,כאילו
איפה הוא ...זה מעלה הרבה מאוד שאלות כזה ,כאילו אם לא היה את כל הדברים מסביב ,אז זה היה
יכול להיות אפילו ,להיות מקום ממש פסטורלי כזה .זה נותן לך לחשוב .כל כמה שעות יש שמירה
אז אתה חושב ואז ,נגיד ,בסבב עמדות הראשון שעשו לנו עם הרבש”צ ,אז הוא ניסה כזה להגדיר
קו אדום ,קו ירוק ,כזה.
מה זה אומר?
איפה זה בסדר שרועים את הצאן בכפר ממול ,איפה לחדול אותם ,איפה היישוב מתחיל ונגמר.
גבולות היישוב?
כן ,שאין לו גדר ,זה יישוב בלי גדר .גם כי זה עולה להם כסף וגם זה סוג של אמירה.
הרבש”צ הסביר לכם למה אין גדר?
כן .א’ כל כי גדר זה לא מונע ,זה רק מעכב ,כי מי שרוצה להיכנס ,ייכנס .ו-ב’ כי הם רוצים להרגיש
שהם לא צריכים גדר .סוג של הכחשה כזה של הסכנה שקיימת שם .והדרך שהוא הגדיר את זה,
את הקווים שמותר לחצות ,זה היה לא ברור אם זה באמת חלק מהיישוב או לא .אפילו אם הוא היה
אומר“ :פה בוואדי הזה היישוב נגמר ,אבל גם ברמה שממול ,אם אתם רואים מישהו אז כן להרחיק
אותו” .כאילו מצד אחד זה ברור למה עושים ,למה זה ככה .לוקח משנה זהירות כדי שאף אחד לא
יבוא ליישוב שלהם ,ולא צריך לחכות שבן אדם יהיה בגדר .מצד שני ,מה נותן לי או לו את הזכות
להגיד לבן אדם :רד מהרמה?
הרמה זה הרוג’ום?
כן ,איפה שהבור מים הזה.
אתם יושבים שם ,או שהרוג’ום היה הגבול?
אז הפוך ...היתה עמדה אחת שהגבול היה ממש לא ברור ,שהוא יחסית גם בשטח נחות והוא שומר,
הוא בעצם שומר רק על משפחה אחת שנרצח להם מישהו מהמשפחה.
יהודים?

הרבש”צ ניסה להגדיר
קו אדום ...איפה זה
בסדר שרועים את
הצאן בכפר ממול...
אתה לא יודע אם הוא
עכשיו אומר לך את
האמת או שהוא גוזר
לך נגזרות משלו של
שטח או של דברים...
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כן ,הם מהיישוב .בתוך היישוב ,ממש ליד הבית שלהם .בגלל שזה קרה להם אז שמו להם שם עמדת
שמירה כדי לתת להם תחושת ביטחון .וזה נמצא על קצה של שלוחה למטה .אז ההגדרה לאיפה
אסור לאנשים להיות זה :כל מה שאתם רואים.
ככה אמר הרבש”צ?
כן .עד לשם...
...בגבולות כביכול האלה של היישוב ,יש דברים שהם רכוש של מישהו אחר? בור מים ,עץ ,מטע?
אני לא חושבת.
בתים?
לא נראה לי .לא ,לא היה שם כלום פשוט.
לא היה בור מים באזור שצפיתם עליו ,שהיה אסור להיכנס אליו?
לא נראה לי.
את מכירה את המונח שב”ם ,שטח בטחוני מיוחד?
מה זה אומר?
הרבש”צ לא דיבר איתכם על זה? כמה זמן שמרתם שם?
שבוע .זה היה מאוד מעורפל .זה היה נורא-נורא מעורפל של מי זה ,אם זה חלק מהיישוב או שכבר
לא ,בגלל שאין גדר אז כאילו ...אני אישית גם לא ממש סמכתי עליו ,הוא היה כזה חלקלק כזה אז
אתה לא יודע אם הוא עכשיו אומר לך את האמת או שהוא גוזר לך נגזרות משלו של שטח או של
דברים .לא יודעת.
היתה מפה שהסתכלתם עליה?
לא.
חדר תדריכים?
לא.
מי היה המפקד באותו יישוב?
המפק”צית (מפקדת צוות) שלנו ,של הקורס.
והיא הראתה לכם מפה? מה היא אמרה לכם בתדריך?
לא היינו עושים תדריכים .היא גם ממג”ב (משמר הגבול) ,הם לא רגילים לעשות את התדריך מוצב
וכאלה .אין ,זה לא קיים אצלם
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זה היה היישוב שלו ותכל’ס היינו תחתיו...
יחידה :גבעתי ּ מקום :גוש עציון ּ שנה2007 :

בנו להם בתים גדולים אבל אף אחד לא עבר כדי לא לשלם מס הכנסה ,אז הם נשארו לגור ליד
הבניינים שבנו להם חינם .מקום אפרורי ,בלי צבע ,דתיים שהולכים עם הראש למטה .מקום מוזר
ומדכא ,עם רבש”צ (אזרח ,רכז הביטחון של ההתנחלות) שרוט ממלחמת וייטנאם .היינו ארבעה
אנשים והיה שם מ”מ שעזב אחרי יום וחזר בסוף השבוע .אני ועוד אחד פיקדנו על הכוח .הרבש”צ
– זה היה היישוב שלו ותכל’ס היינו תחתיו.
הוא עשה לכם תדריך בהתחלה?
כן.
מה הוא אמר שם?
זה סיפור מהסרטים .לא זוכר את השם שלו ,הוא אמר“ :אני הייתי לוחם בוויטנאם ,הייתי מארינס
ואני רואה שאתם חי”רניקים ,זה טוב כי יש לי שני בנים שהם גולנצ’יקים” .הוא אמר לנו שאם אנחנו
רואים בן אדם שרוצה להיכנס ליישוב ,צריך לבדוק לו תעודת זהות ואם יש לו שם ערבי – הוא לא
נכנס .הוא מתחיל לספר “אני רואה אנשים מרחוק ,אם הם רוצים להיכנס ,אני יורה בהם” .הוא אמר
“גם אם באים אנשים עם מונית ,צריך לבדוק עם הנהג שהוא ישראלי-יהודי ,כי פעם אחת הגיע
מישהי מהיישוב ,תפסה מונית בירושלים ,לא ידעה מי הנהג ,הנהג נכנס ואני קולט אותו בגן ילדים
מחפש שירותים .אני עליתי עליו ,הוא מחפש סכינים ,העפתי אותו לעזאזל ,אני לא מכניס אף אחד
עם שם ערבי לתוך ה” ...הבן אדם שרוט.
מה עשיתם שם כל השירות?
שמירות .חיכינו שאנשים ייכנסו ואף אחד לא נכנס.
היה שם שקט.
כן .הייתה פעם אחת ששלושה קילומטרים משם ראינו עם משקפת ,ילד מביא את העדר שלו מאזור
חברון לבקעה .הרבש”צ בא והכניס מחסנית ופרק אותה לכיוון כאילו זה מגיע בכלל.
הוא ירה לכיוון הילד רועה הצאן?
כן“ .הוא אוסף מודיעין ,הערבי ,הוא רוצה להיכנס ליישוב” .אתה בקושי רואה אותו .בדיוק עלה
ערפל ,אז ראינו אותו עם משקפת.
הוא פשוט ירה מחסנית לכיוון ,במרחק שלושה קילומטרים?
כן .בן אדם שרוט.
ראיתם את הילד אחר כך?

הרבש”צ הסביר“ :אני
רואה אנשים מרחוק,
אם הם רוצים להיכנס,
אני יורה בהם”
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הוא בכלל לא שם לב שיורים עליו .זה אזור חברון ,פורקים שם מחסניות כל יום .הוא נשאר שם עם
הצאן שלו .הכי מצחיק שמי שהחליף אותנו זה גדוד חרב והוא שונא שמות ערביים ומי שמדבר
בערבית

תוך כדי שהרבש”צ
הרביץ לו ,הוא שם לו
את הקנה בתוך הפה
או מעל הראש ואז
הוא אמר לי“ :תוציא
אותו ותירה בו” .הוא
לא התכוון לזה אלא
רק להפחיד ...המ”מ
הסתובב כי הוא לא
רצה להסתכל על זה...

27

הרבש”צ כעס ,בעט בו ודרך לו על הפרצוף
יחידה :נח”ל ּ מקום :עלי זהב ּ שנה2009-2008 :

בסביבות  ,12:00קיבלנו קריאה בקשר להגיע לעלי זהב .עלינו על ההאמר והגענו למקום ,אני
רואה חייל אבט”ש (אבטחת יישובים) ואת הרבש”צ (אזרח ,רכז הביטחון של ההתנחלות) ,שניהם
עם נשקים .הוא מספר לנו שאישה שמעה קולות ,שהוא נכנס עם כדור בקנה ,הם היו שניהם עם
שרוכים ,ידיים על הרצפה ,שמתי להם את זה על דיסקית ,אזיקונים.
מי זה הם?
שני ערבים ,צעירים ,בגילנו בערך .הרבש”צ שאל אותם שאלות ,האישה אמרה שגנבו לה שמונה
מאות אלף דולר ,איזה מספר אסטרונומי .הוא שאל איפה הכסף .אחד אמר“ :פה ,שם ”...והשני
אמר“ :תשתה מים ,תשתו מים ,תשתי מים” .היה נראה שהוא רוצה לעצבן אותנו ,כאילו להגיד לנו
“תירגעו” .ואז הרבש”צ כעס ,בעט בו ודרך לו על הפרצוף .אני לא יודע אם המ”מ (מפקד המחלקה)
ראה את זה ,אבל הוא הסתובב כי הוא לא רצה להסתכל על זה .אמרתי לעצמי “או שאני עוצר את
הרבש”צ או שאני הולך לעשות את העבודה ,לחפש עוד ערבים” .תוך כדי שהרבש”צ הרביץ לו ,הוא
שם לו את הקנה בתוך הפה או מעל הראש ואז הוא אמר לי“ :תוציא אותו ותירה בו” .הוא לא התכוון
לזה ,אלא רק להפחיד .בסוף באמת היה לו גם בכיס לערבי ,שרשרת זהב .בדקנו תעודות בארנק
וראינו תעודה .הערבי אמר “חבר שלי צריך מים” ,אחרי שהוא חטף מכות ,הוא הפסיק לדבר ופחדנו
שאולי קרה משהו אבל הוא שאל אותו שוב והרביץ לו שוב .הוא הרביץ לו פעמיים או שלוש פעמים.
באחת הפעמים ,המ”מ שלי ראה את המכות ,לפחות פעם אחת.
זה היה בסלון של הבית של האישה?
כן.
מי היה בחדר באותו זמן?
שני פורצים ערבים ,האישה הסתובבה בבית ,הרבש”צ ,אני ועוד חייל והמ”מ .אחרי זה הגיעו עוד
כוחות של משטרה והשכנים גם הגיעו .הבאנו לערבי מים והוא היה מטושטש .הרבש”צ אמר שהוא
משחק אותה .החבר של הערבי אמר שהוא ננשך על ידי כלב והוא צריך ללכת לבית חולים .בדקנו
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את התעודות ואז ראינו חוגרים של אבו מאזן ,הם היו חיילים עם מדים .כששאלו אותם למה הם עשו
את זה ,הם אמרו שאין להם כסף לכלום.
הם דיברו עברית?
רק אחד מהם .אני חושב שזאת הייתה טקטיקת החקירה של הרבש”צ .הגיעו עוד כוחות ,נתנו קצת
סטירות ,בזמן הזה היה טלפון שצלצל לערבי ,אז שמו לו רובה צמוד לבטן ,אחד הגששים ,כדי שהוא
ידבר ואפשר יהיה לאסוף מידע .אני נתתי לו מים והיה ריח נורא מסריח ממנו .כל הזמן וניקיתי
לו את הקצף מהפה .אני חושב שהוא לא שלט בגזים שלו ,העיניים שלו היו פתוחות ויצא לו קצף
מהפה .יכול להיות שיש לו משהו ויכול להיות שלא .אני הזמנתי אמבולנס והם הזמינו והגיעו שניים,
הם נתנו לו כמה סטירות ,אני חושב שהפרמדיק ,והוא ענה להם על השאלות .יכול להיות שהוא עבד
עלינו ויכול להיות שלא .הוא היה המום .המכות שהם הפליאו בו ,לא מכות רצח ,אבל הוא בעט בו,
דרך על הראש – דברים משפילים בעיקר .גם הרבש”צ אמר שהוא לא הרביץ לו חזק.
רק הרבש”צ הרביץ לו?
כן .מה שקרה ,עד שהגיע חובש מהפלוגה ,הגיע חובש ,בחור צעיר ,קצת בשוק .לא היו לנו חובשים
בפלוגה ,כל פעם הביאו לנו חובשים חדשים ואני אומר לו לפני שהוא מתחיל לטפל ,אמרתי לו את המצב
של הערבי .המ”מ אמר“ :הוא לא חטף מכות” .אמרתי לו“ :הוא כן חטף” .התווכחנו .המ”מ התעצבן עליי
ואמר לי ללכת להאמר (ג’יפ) .סירבתי .רציתי להיות שם כי הבן של האישה בא עצבני ופחדתי שהוא גם
ינסה להרביץ לערבי .לשוטרים לא היה אכפת ,השוטר רק רצה שיחזירו לו את האזיקים.
למה אתה שמת לו את האזיקים?
שמתי אזיקון ,לא אזיקים .כשהשוטר הגיע ,החלפנו לאזיקים של השוטר .לא רציתי להשאיר את
הערבי אחרי שראיתי שהוא קיבל מכות ושהוא אולי חולה .נשארתי בבית ,אבל לא רציתי לשבור
מילה מול אנשים .אמרתי לו“ :בוא נדבר” ,יצאנו לגינה ומשם לכיוון ההאמר .אמרתי לו“ :אני לא הולך
לשבת בהאמר” .הוא איים עליי שאני אקבל שלושה ימים ביציאה .חזרתי הביתה ולא דיברנו שוב

28

הם היו מרגישים עצמם כאילו הם
המפקדים שלנו ,לא המ”פ

יחידה :כפיר ּ מקום :סוסיא ּ שנה2005-2004 :

אתה זוכר עוד סיפורים מהמציאות בסוסיא? נשמע ככה :איך הייתה המערכת יחסים עם
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המתנחלים שם? תושבי סוסיא ,תושבי התנחלויות ומאחזים אחרים בסביבה?
עליות ומורדות .בגדול באותה תקופה כן כיבדו ,לפעמים גם פינקו אותנו ,כלומר אירחו אותנו
בכל מיני מקומות .היו גם אנשים שמבחינתם העבודה שעשינו לא הייתה מספיק תקיפה ,כל מיני
סיסמאות של “רוצים ביטחון ולא אבטחה” .דבר אחד ,לפעמים האחראי ביטחון של היישובים ,איך
לומר ,היו מרגישים עצמם כאילו הם המפקדים שלנו ,לא המ”פ (מפקד פלוגה) .היו מנסים לתת לנו
הוראות של מה לעשות ,איפה ומתי.
ולא הייתה להם מילה?
הייתה להם השפעה ,לא הייתה להם מילה .כלומר ,אם הם היו אומרים“ :החבר’ה שלך לא הרחיקו
את הרועי צאן כשהם היו קרובים מדי” ,אז מן הסתם היו אומרים לנו“ :פעם הבאה כשאתם באותו
מצב תדאגו לעשות את זה כמו שצריך ויותר תקיף” .זה לא היה מצב שהיו אומרים למ”פ מה
לעשות אבל בהחלט הייתה להם השפעה .לא שהשתתפתי בישיבות האלה ,אבל גם בישיבות
עם המג”ד (מפקד גדוד) ובטח שבישיבות עם המ”פ .קב”טים היו נפגשים עם המ”פ בהיקף של
פעם בשבוע לפחות ,גם בשביל הערכות מצב ושגרה אבל גם בשביל להגיד מה הם חושבים על
מה שאנחנו עושים ומה הם חושבים שאנחנו צריכים לעשות .אני לא יודע עד כמה התחשבו בזה
למעלה בדרגים היותר גבוהים .ברמה היותר קטנה היו מקרים שהמ”פ לא הקשיב להם בכלל .היו
מקרים שהוא עשה בדיוק מה שהם אומרים .אני לא יודע איפה נכנס השיקול של לרצות את הקב”ט
לבין באמת שיקולים של ביטחון ,היה דין ודברים שבהחלט יש השפעה לקב”טים (אזרחים ,קציני
הביטחון של ההתנחלות)

29
הפועלים מקבלים
חמישים שקל ליום
עבודה ...זה מחסום
כלכלי .אתה מרגיש
כאילו אתה שומר
על חשבון הבנק של
הבקעה...

מחסום לא בשביל ביטחון מדינת ישראל
יחידה :נח”ל ּ מקום :מחסום גיתית ,בקעת הירדן ּ שנה2006 :

היה לנו מאוד קשה מוסרית עם העניין הזה .זה ,כל המחסום הזה הוא סובב סביב פלסטינים שבאים
לעבוד אצל הישראלים בבקעה .הוא מלא מלא מלא ,נוטף בניצול הישראלי את הפלסטינים .נוטף.
איך אתה רואה את זה במחסום?
יש את הגדיד תמרים? בגדיד תמרים משלמים לפלסטינים משהו כמו חמישים שקל.
את זה אתה רואה במחסום?
בוודאי שכן .אני יודע כמה משלמים להם .הם מגיעים כל יום בארבע בבוקר או חמש בבוקר וחוזרים
בשבע בערב ,והם חוזרים גמורים .אתה רואה על הבן אדם שהוא גמור מעבודה פיזית של כל היום,
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והם מקבלים חמישים שקל ליום .אחלה ,כאילו ,בשביל התמרים זה אחלה .זה מה שהם מקבלים .זה
מה שהפועלים מקבלים .עכשיו ,אני רואה את זה .לא רק שהם מקבלים חמישים שקל ליום ,אני גם
עוד כאילו ,אתה יודע ,מה שנקרא מעיב עליהם ,אני עוד מעיק עליהם בזה שאני ,שהם מחכים אצלי
במחסום והם עוברים את התהליך המשפיל הזה של בידוק .זאת אומרת ,אז כל המחסום הזה הוא
בעצם ,כאילו זה מחסום כלכלי .אתה מרגיש כאילו אתה עושה מחסום לא בשביל ביטחון מדינת
ישראל אלא בשביל ביטחון חשבון הבנק של מדינת ישראל.
איך זה קשור למחסום?
מי עובר במחסום הזה? אך ורק פלסטינים שעובדים בבקעה .אין להם מה לחפש בבקעה .פרנסה ,זה
הכל .כל מה שיש להם לחפש בבקעה זה פרנסה ,שום דבר אחר .זאת אומרת ,ובגלל הפרנסה אז יש
כבר משפחות בין זה וזה ,אבל במקור לחבר’ה של עקרבה וגב ההר אין שום דבר לחפש בבקעה .זה
שתי אוכלוסייות שונות .היום זה כבר אוכלוסייה שמאוד מקושרת ,כי כשאתה עובד במקום מסוים
אז אתה מתקשר ,ויש משפחות עכשיו וכאלה .אבל אני עושה מחסום כדי שלא יעברו פלסטינים
שאין להם אישור עבודה .למה זה מפריע לי שאין להם אישור עבודה? רשמית ביטחונית ,כי לא
אישרו אותם שיש להם כניסה .אבל מה זה לא אישרו אותם ,למה בן אדם לא מקבל אישור? אתה
יודע מה מונע מבן אדם אישור עבודה? שים לב טוב – אם קרוב משפחה מדרגה רביעית ,זאת אומרת
סבא של דוד שלך ,אם הוא זרק אבן ב ,1948-ברמה הזאת ,אני לא מגזים ,אין לך אישור עבודה.
איך אתה יודע את זה?
אני יודע את זה כי שאלנו פעם שב”כניקים (אנשי שירות הביטחון הכללי) לפי מה ,לפי מה זה.
הם אמרו :יש הגדרה מאוד ברורה .אם בן אדם מדרגה רביעית ומטה עשה מעשה אלים כלפי
ישראל – אין אישור עבודה .זה למשל אחד הקריטריונים .עכשיו ,תראה לי בן אדם ,כאילו ,מה
האחוז מהאוכלוסייה? זה כלום .זה כלום .אנחנו במלחמה איתם כבר חמישים שנה ,ברור שמישהו
במשפחה באיזה עץ זרק איזה משהו ,אתה מבין? עכשיו ,זה הכל מתועד .אז מגיע איזה בחור בן שש
עשרה ,כולו נחמד וחייכן ,שסבא של אבא של האח שלו הוא זה שזרק איזה בקת”ב (בקבוק תבערה)
ב .1962-אז בגלל שהוא זרק את זה וזה ,אז לו אין אישור עבודה .אז מה הוא עושה? הוא עוקף את
המחסום .למה הוא עוקף את המחסום ,לעשות פיגוע? לא ,לעבוד .אז אני המחסום שלו בשביל
אינטרסים כלכליים .גדול ,הכי כיף .זה חרא .מעבר לעובדה שקפיטליזם ,סוציאליזם ,לא משנה .למה
אני בתור חייל צריך לשמור על החשבון בנק של תושבי הבקעה? למה? אין שום סיבה בעולם .זה
הכיבוש משחית בצורה הכי ברורה .אינטרסים כלכליים וזהו
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30

גבעה שאסור להיכנס אליה
יחידה :שריון ּ מקום :נפת רמאללה ּ שנה2003 :

מחלקה אחת היתה תופסת גל”בים (ג’יפ סיור) ,שמונה שמונה גל”בים ,בתוך סופות ממוגנות,
ככה סיורים .במסגרת הסיורים היינו עושים בעיקר תצפיות וצ’קפוסטים .צ’קפוסטים היה כביכול
יותר מעניין .היו שמה כמה כפרים עוינים מאוד ועוד כמה התנחלויות בלתי חוקיות שהם גם היו
עוינים מאוד ,שהיה אסור לנו להיכנס אליהם בלי ליווי.
מה זאת אומרת?
היה איזה גבעה אחת שמה ,שהיתה פקודה שאסור להיכנס אליה כי הם לא אוהבים חיילים .הם
מטורפים שמה.
אם היו נכנסים חיילים אז מה היה?
לא יודע ,לא ניסינו אף פעם .מן הסתם הפס”דים (הפרות סדר) ,אני יודע .לא נכנסים לשם.
התנחלות?
כן

31
יש המון סיכומים
בעל פה ...יכול להיות
שימצאו שבעה
קרוואנים וזה עולה
לעוזר שר הביטחון,
והוא יגיד“ ...אני
אישרתי את זה
מילולית”

הדרג הפוליטי מאוד קרוב להתיישבות...
יחידה :מינהל אזרחי ּ מקום :כללי ּ שנה2004-2001 :

כשאתה עובר תפקיד לעוזר לענייני התיישבות ,אתה בעצם הופך את המטבע ,במקום להתעסק
עם האוכלוסייה הפלסטינית ,אתה מתעסק עם האוכלוסייה של המתנחלים.
כן.
מה כרוך בזה?
מה כרוך? קודם כל ,ההחלטות בעניין התיישבות הן לא החלטות ברמה של מינהל אזרחי .הן לא
נעשות שם וזה בסך הכול הנחיות מעוזר שר הביטחון לענייני התיישבות .למרות שבדיעבד מסתבר
שהיו שם שחיתויות ,מסתבר ,וזה אחרי שהשתחררתי מהצבא ,אתה יכול להסתכל באינטרנט כמו
שאני הסתכלתי *** .עשה שם בלגן והסתבר שהוא העביר דברים ,בנה דברים ,העביר קרקעות ,כל
מיני דברים כאלה *** .היה ראש תחום תשתית .אני לא בטוח אם הוא עמד למשפט אפילו .בקיצור,
אלה דברים די טכניים ,הובלות “יביל” ממקום למקום ,קרוואן .להרחיב שטח של יישוב מסוים ,לטפל
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בגדרות של אפרת ובאמצעי ביטחון או באמצעי ביטחון של קריית ארבע למשל ,גם סביב הגדר.
מה זה אומר לטפל? לתקצב?
הלוואי שלמינהל אזרחי היה כסף לדברים האלה ,זה כסף שמובא ממשרד הביטחון.
ריכוז הבקשות?
ריכוז של הבקשות ,ישיבה איתם לראות מה אמצעים סבירים לקחת ,מה אמצעים לא סבירים
לקחת ,כל מיני אמצעי מיגון וכאלה ועם זה ,אתה מתעסק בכל מיני פלישות ישראליות ,פריצות
דרך ישראליות ,כל מיני הפרות .מפקח למשל שהצו שניתן לאותו מקום על ידי יחידות הפיקוח
– שבאמת אוכפים אותו .זה תפקיד של בקרה ,הוא לא היה...
אחרי שעושים ריכוז בקשות ,היו החלטות?
יש המלצה של מפקד האוגדה ,אבל אנחנו קטונו .באמת שאנחנו קטונו...
ההמלצה משחקת תפקיד?
ההמלצה משחקת תפקיד ,כי אין מה לעשות ,פחות של ראש המינהל .ראש המנהל אומר אם זה
נראה לו כן או לא ,אבל ההמלצה הביטחונית של מפקד האוגדה תופסת תפקיד .מה לעשות .הוא
צריך גם לאשר את התוואי של הגדר.
וכל פעולה כזאת בסופו של דבר דורשת אישור שר ביטחון.
עוזר שר הביטחון לענייני התיישבות ,זה נגמר בעוזר והוא כביכול אמור ליידע אותו .כביכול – כי אני
לא יודע אם זה קרה.
אתם מתעסקים גם בנושאים כמו להגדיר גבולות תחום שיפוט של יישובים?
כן .זה מינהל אזרחי לגמרי .יצא לך רושם שזה רק התיישבות יהודית ,זה לא .גם פלסטינים מבצעים
הפרות :הריסות בתים ,פלישות שטח שצריך לפנות ,עקירות מטעים .בטח ,זה אנחנו עושים.
זאת אומרת הבקרה של קרקעות ותשתיות...התיישבות ...
התיישבות שטח  ,Cוקצת  Bלמרות שלא נוגעים בו באמת ,אבל כן.
אוקיי ,אז בוא נתחיל עם קרוואנים ,הובלה של קרוואנים :מה זה אומר ,מה זה נדרש? אישורים ,מי
עושה את זה?
זה עוד פעם ...זה עוזר שר הביטחון לענייני התיישבות ,כל קרוואן זה רק הוא מאשר .כל קרוואן הוא
פוטנציאל להרחיב יישוב .תחשוב ,אין לך מה לעשות .אז כל שינוע שלו זוכה לצו שמפורסם על ידי
עוזר שר הביטחון ,מובא למינהל האזרחי ,והוא מוודא שזה באמת יתרחש כמו שזה ...שבאמת שמו
את הקרוואן במקום הנכון והוא לא ברח או זלג ליישוב אחר ,זה קורה .זה קורה ,קרוואנים מופיעים
בלי שאתה יודע למה.
איך זה קורה?
כי חייל במחסום לא תמיד יודע שקרוואן צריך אישור וההתיישבות לפעמים מעבירה קרוואן בלי
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ליידע .קרוואן משלהם או שהם מניידים מיישוב ליישוב .יש הרבה יישובים בשטחים שיש להם מגרש
גרוטאות כזה ,בעיקר באזור שכם ,שמוציאים מהם דברים שאתה יכול לבנות יישוב מהקרוואנים
הזרוקים שם .זה קורה.
וכשמגלים שזה קרה?
מוציאים צו ,יחידת הפיקוח .קודם כל צו לבירור ,באים לוועדה והם מבררים למה ובאמת שאין
אישור .אם אין אישור ,אז יש שתי דרכים ,או שזה יקבל אישור ,אופציה סבירה לחלוטין.
זה קורה הרבה?
זה קורה.
מי יושב בוועדה?
יש נציג של המינהל האזרחי ,מתחום תשתית .יש נציג משרד הביטחון ,יש נציג יחידת פיקוח
והיא כפופה לראש המנהל האזרחי .כל החלטה שלה כפופה לראש המנהל האזרחי ,הוא יודע את
ההחלטות לפני.
אבל הדמויות ,הנציגים הם בדרך כלל...
אנשים מאוד ותיקים .פקידים.
זה אנשים מתוך ההתיישבות?
ביחידת הפיקוח ,אני לא יודע מי יושב שם היום ,אבל יש שם הרבה אנשים שהם גרים ביהודה
ושומרון ויש שם ,מהצבא.
אבל יש במנגנון לא מעט אנשים שהם כן מתוך ה...
כן ,מההתיישבות ,כיפות סרוגות ,כן ,אתה יכול למצוא .אם אתה תחפש – אתה תמצא .אבל זה בכל גוף.
השאלה אם פה ,זה משפיע על מערכת קבלת החלטות ,כי אתה אומר למשל שהרבה פעמים
קרוואנים שמוקמו במקומות שלא היה להם אישור ,קיבלו אישורים בדיעבד.
ממי קיבלו אישורים בדיעבד? לא מהוועדה.
אוקיי .ממי?
הוועדה שומעת ומעבירה .הוועדה ,מה שהיא עושה ,היא אומרת :הקרוואן לא זה ,בירור ,קוראת
לבירור ,מיידעת את עוזר שר הביטחון.
מי נקרא לבירור?
מי ש ...אין דבר כזה לחתום על הקרוואן ,זה לא צבא .מי? בדרך כלל ,אם זה ביישוב ,אז ראש ועד
היישוב ,אבל...
ביישוב ששמו אותו.
ביישוב ששמו אותו ...קרוואן לא נשאר לבד ,הוא מתרבה גם בדרך כלל .הם לא מחליטים ,בעניין הזה
הם פשוט אומרים שיש קרוואן ב ...נוציא לו צו הריסה או פינוי ,זה לא משנה ,זה בדרך כלל צו הריסה,
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כי קרוואן זה מבאס ,כי פשוט הוא מופיע במקום אחר והם שולחים את זה לעוזר שר הביטחון והוא
יכול להגיד שזה בסדר להשאיר את הקרוואן שם .זה סמכותו ,זה קורה.
בחוויה שלך שם זה קרה יותר מאשר צווי הריסה או פינוי או פחות?
תשמע ,כל הענין של התיישבות ביהודה ושומרון ,זה לא עניין שמועלה על הכתב .הרבה מאוד
דברים סגורים בעל פה .ברמות של לא לי ולא לך .בגלל שזה נסגר בעל פה ,יכול להיות מאוד שימצאו
שבעה קרוואנים וזה עולה לעוזר שר הביטחון והוא יגיד “טוב ,יחידת הפיקוח מצאה את זה ,אבל אני
אישרתי את זה מילולית” ובגלל זה הוא מאשר את זה .אין מה לעשות ,זו הפרוצדורה.
כלומר ,הרבה פעמים אתם מקבלים דברים שהתקבלו בעל פה ,בלי?...
יש המון סיכומים בעל פה ,כן .מתוקף זה שהדרג הפוליטי מאוד קרוב להתיישבות ,אין מה לעשות.
לא ראית אף פעם מסמך של החלטה שמישהו חתום על זה? מסמך שמאשר קרוואן?
לא ,אני חושב שגם אם תמצא ,בתקופתי זה היה פואד (חה”כ בנימין בן אליעזר שהיה אז שר מטעם
מפלגת העבודה) ,הסיכומים זה בדרך כלל פשרות עם היישוב ,זה לא מועלה על הכתב ואתה לא
תמצא את זה על הכתב ,תנסה למצוא את זה ואתה לא תצליח.
אין מסמך רשמי ,אפילו...
אני מניח שיש מסמך פנימי במשרד הביטחון .הוא לא יורד למטה .יש הוראה של משרד הביטחון
שלאור הסיכום ,לפנות  .X, Y, Zאבל את הסיכום עצמו? אולי יש פרוטוקולים של משרד הביטחון.
לא אצלכם אבל.
זה גוף פוליטי ,הוא מנסה להיות מאוד לא פוליטי ,הוא...
תחום שיפוט ,מה הפרמטרים? איך קובעים תחום שיפוט של יישוב? מי קובע? למה קובעים?
מה זאת אומרת? תחום שיפוט של יישוב ,הוא מוקף ,מעצם זה שהוא מוקף יש לו תחום שיפוט
מסויים ,יישובים קיימים אנחנו מדברים .בתקופתי אולי מיגרון שגם להם עד היום אין תחום שיפוט
לדעתי .אבל תחום שיפוט ,מה שעסקתי ,אף פעם לא יצרנו תחום שיפוט ,אלא הרחבה של יישוב.
ברגע שיש הרחבה של יישוב על סמך משפחות שרוצות להיכנס או לא להיכנס ,אז מגדירים תחום
שיפוט בהתאם.
אתם גם עובדים מול קב”טים (אזרחים ,קציני בטחון בהתנחלויות)?
לא .המח”ט עובד מול קב”טים .המח”ט הוא החבר הכי טוב של הקב”ט .מינהל אזרחי לא מתעסק
עם קב”טים.
אני רוצה לחזור לגדרות .הגדר של אפרת ,מה היה הסיפור שם? על איזו תקופה אנחנו מדברים?
הגדר של אפרת – זה משהו ב – 2002 -הגדר של אפרת זה יישוב מאוד מבוסס ,היה כל מיני
פלישות של רועי צאן והיה חשש לאיום על היישוב ,ובגלל זה הם ביקשו אמצעים מיוחדים לשים
שם ועד היום אני חושב שזו המערכת הכי מתקדמת בשטחים ,מבחינת גידור ,צפייה ,מצלמות,
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חיישנים ,יש שם מערכת מאוד מתקדמת ,לפחות בעזה הייתה מערכת מתקדמת זה היה לאשר
אמצעי ביטחון ,זה הכול .ואישרו להם.
באזורים חקלאיים שהיו נפגעים בתוך הגדר? למשל באפרת ,דוגמה טובה :אזורים חקלאיים של
חקלאים פלסטיניים ,אם הם היו נכלאים בתוך הגדר...
צריכים בעלות ,השאלה של מי הבעלות על הקרקע.
אם עשיתם בירור ועכשיו היישוב...
לא כזה קשה ,יש את כל מפות האפוטרופוס ,זה לא כזה קשה ,לא צריך לעשות בירור .בתקופה
העותמנית ,בריטית ,מה שאתה לא רוצה ,מפות מתפוררות כאלה בתוך זה ,אתה רואה של מי
האדמה .זה לא כזה סיפור .אם זה מאוד חשוב לתוואי הביטחוני ,זה קורה ,זה לא יקרה באדמה,
בכמה דונמים ...זה יקרה במשהו מידתי .ואם מחליטים שחייבים את האדמה ,אז אפשר להפקיע
אותה .כן ,לצרכי בטחון.
מי יכול היה לעשות תפיסה (של שטח חקלאי או בית) ,אתם?
כן ,זה כביכול צרכי ציבור ,זה קצת שונה.
כן ,בין אם זה לצורך כזה או צורך כזה ,אתה מוציאים את הצווים?
היועץ המשפטי מוציא את הצווים .זה חתום ע”י המנהל האזרחי ,אבל האסמכתא שבסוף תאשר
את זה מבחינה משפטית והיא זאת שמסובכת כאן ,השאר לא .ומי שידאג שהוא גם יקבל פיצוי
על האדמה הזאת ,ויידע לתת תשובה לבית משפט כשזה יגיע לבית משפט ,זה היועץ המשפטי
לאיו”ש .הוא כפוף ליועץ המשפטי לממשלה ,דרך הפצ”ר (הפרקליט הצבאי הראשי) ,אבל כן.
ומה קורה אם יש אדמות כאלה שנכלאות בתוך הגדר .איך מסדירים את זה? יש גישה? אין גישה?
לא ,אין גישה .אתה תכניס אותו לתוך יישוב .אבל עוד פעם ,אני לא מאמין ולא ראיתי שטח חקלאי
פעיל ,פורה שסופח לתוך יישוב .זה בדרך כלל שטח חקלאי שלא גידלו עליו זמן מסוים ורואים את זה
לפי העשבים .לפי העשבים אתה יודע כמה זמן לא גידלו שם .זה לא כזה חכמה .יש אנשים מיחידת
פיקוח שיודעים טוב מאוד כשהם מסתכלים לדעת אם שנה לא עיבדו ,שנתיים ,שמונה או עשר...
איך הייתה ההתמודדות ,המדיניות לגבי פלישות ,פריצות דרכים ,גישות על ידי ישראלים
בשטחים?
ישראליות? מה המדיניות הייתה? קודם כל רכז פיקוח צריך לראות את זה .יחידות פיקוח ,רכזים,
כל מיני אנשים שמסתובבים בשטח .מדיניות זה לתת צו שמורה על זה שהפריצה היא לא ...אנשים
שמכירים את השטח בצורה פנומנאלית .הם יושבים שם ...הצעיר ביניהם הוא שתים עשרה שנים
באותו מקום לפעמים .לתת צו לפריצה ,לראות אם יש את מי לזמן לפריצה ,אם זה פריצה ליישוב,
אז יש את מי לזמן .אם זו סתם פריצה – אז יש סתם פריצות דרך שהן מבוא למשהו אחר ,אתה רואה
שפריצה מתרחבת והדרך לאט-לאט ...אז אם יש מי לקרוא – אז קוראים .אם אין למי לקרוא -אז
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עושים מעקב ומחפשים את הטרקטור שעשה את זה .ממש שמים לב מתי יש שם טרקטור ומתי
אין שם טרקטור ואז תופסים את הטרקטור ורואים ,מבררים מה קרה ,מי שלח ,מי עשה את זה
ומביאים את זה לידי בירור.
ואם תוך כדי מזהים תהליך של הקמת היאחזות חדשה? מאחז חדש ,נקודה חדשה?
תלוי באיזו תקופה .בתקופה ש*** היה ,גם אם היו מקימים – לא היה לאף אחד ביצים לבוא ולהגיד
בדרג המדיני .לא היה מה שנקרא “פלישה טרייה” .למרות שזו הייתה פלישה טרייה ,לא היה לאף אחד
ביצים לבוא ולהגיד “זו פלישה טרייה ,אני הורס את זה” .תקופה אחרי זה ,של *** ,אני לא יודע אם
זה שינוי מדיני או שזה הוא ,אבל הייתה כבר מדיניות אחרת ,פלישה טרייה הורסים .וזה באמת קרה.
אתה יכול לתת דוגמאות?
אני זוכר ,אחרת :פלישה טרייה חזקה כשזה קרוואן .בית זה לא “פלישה טרייה” .כי אם בנו בית ,לקח
זמן לבנות בית ואז זו כבר “פלישה ותיקה” .ואז זה כבר אישור דרג מדיני .כן ,אני זוכר כמה ,אבל זה
היה בעיקר אוהלים .אני לא זוכר ספציפי ,אבל זה קרה.
אתה זוכר באילו אזורים?
באיזור רמאללה ,זו הייתה תקופה יותר מאוחרת ,אני הייתי בחברון אבל אני זוכר שזה קרה ובאזור
רמאללה ,זה היה ודווקא בענין הזה הם היו ...ב 2003 -זה היה ,הם קיבלו שכל.
למה ברגע שהגדירו פלישה לא הגדירו אותה כ”פלישה טרייה”? העלימו עין?
לא ,לא מעלימים עין ,אף אחד לא לוקח על עצמו להעלים עין .להעלים עין זה לא דבר שאתה לוקח
על עצמך .גם רכז פיקוח לא לוקח על עצמו .יכול להיות שהוא לא ראה ,קורה ,הוא לא מסתובב כל
יום בכל השטח .זה רכז אחד לכל גזרה .זה שטח לא קטן .הוא רואה כל שטח פעם ב ...הוא מגיע לכל
אדמה פעם בחודש ,חודש וחצי ,זה בעייתי .אם מעלימים עין זה בדרגים יותר גבוהים ,זה לא ,אל
תחפש את הפקידים ,זה לא שם.
זאת אומרת הפקידים רושמים ומדווחים הכול .אבן זזה – דו”ח.
אם הוא ראה אותה .יש דו”ח ,יש דו”ח וזה נודע למפקדים .זה שמפקד אוגדה יודע שאבן זזה ,כן? או
ראש מינהל אזרחי יודע שאבן זזה – גם אם יש לו סמכות לפנות אותה ,הוא קודם ידבר עם המתיישבים
ויגיד להם שהוא מפנה ,ויקבל ידיעה של עוזר שר הביטחון .ואם זה שהאבן זזה לפני הרבה זמן – אז
הוא לא יתעסק עם זה .לא ייקח על עצמו את הפינוי הזה .אלה דברים שצריך ביצים כדי לעשות.
איך זה עובד כשמדובר בפלסטינים ולא מתיישבים יהודים?
אותו דבר .זה עובד אותו דבר רק שהדרג המאשר ,פינוי“ ...טריה” (פלישה) זה שטויות – זה ראש
מנהל אזרחי ,מפקד אוגדה ,ידיעה של אלוף פיקוד וזה עף ...אם אומרים לעוזר ,זהו ,זה עף .אבל
פלישה פלסטינית ,יש המון ,בב”חים (בניה בלתי חוקית) פלסטיניים יש המון וזה ים ,אי אפשר
להבין את ההיקף של העניין הזה .איך זה עובד? פיקוח ,צו ,ועדת בירור בבית אל ,באים ,עושים
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ועדה ,מחליטים או עד שזה נסגר ,בדרך כלל ברמה של ראש מינהל אזרחי ואלוף פיקוד .הייתה
תקופה שבב”חים זה היה שר ביטחון .זו הייתה תקופה רגישה.
בניגוד לסיפורים עם היהודים שעוזר שר הביטחון לענייני התיישבות...
כן ,הדרג המאשר הוא יותר נמוך ,כן.
כאן זה ראש המינהל?
לא ,זה אלוף פיקוד.
הביצוע? כמה בב”חים יהודיים...
אין לך מה להשוות את כמות ...אם תגיד כמה הרסו בב”חים פלסטיניים לעומת יהודים ,זה שיעור...
אני לא יודע ,לא בדקתי .גם מבחינת ההפרה ,תסתובב באזור חברון ,אם אני לוקח אותך לטיול ,אני
עושה ככה חמישים בב”חים על הדרך .אין מה לעשות.
אז על מה כאילו ...אישורים וכאלה בשטחי ?C
אפשר לקבל ,זה הליך ממושך.
אתה מכיר הליך שקיבלו?
מקבלים ,לא ליישוב חדש ,אבל הרחבה של יישוב מקבלים ,אבל זה הליך מאוד ממושך ,זה חמש-
שש שנים.
יש לך דוגמה?
אני זוכר דוגמאות לאישור ,אני זוכר מסמכים שקראתי שאישרו .זה היה עובר דרכי בניירות ,זה לא...
זה יחידת פיקוח עם תשתית אישרו ,זה לא הגיע אפילו לראש המינהל .זו לא החלטה ,אם זה באזור
אסטרטגי ,זו החלטה שמגיעה לדרגים יותר גבוהים .אבל זה באמת לוקח המון זמן ,באינתיפאדה זה
לקח עוד יותר זמן והיו מקרים של חמש שנים ,אבל היו מקבלים .היו מקבלים .אם זה יישוב קיים
– אתה לא יכול להגיד לא .אבל הם בדרך כלל לא היו פונים ,ההליך היה ממושך והם החליטו אנחנו
לא נפנה .בב”חים ,מציפים.
המתנחלים כן פונים? בדרך כלל.
הרחבת יישוב מסודר? כן.
ומאחז חדש? לא פנו?
בטח לא למינהל האזרחי ,בטח לא בתקופה של *** ,אין סיכוי ,הם שנאו אותו ,תיעבו לו את הדם.
היו יורקים עליו .כל הקשרים שהיו בראש מינהל אזרחי שהיו בתקופה של *** עם המתיישבים וכל
השטויות האלה כבר לא היו קיימים בתקופת *** .פשוט לא היו קיימים.
אתה זוכר גילויים של אלימות? מצד מתנחלים כלפי אנשי מנהל?
כן ,בחברון חטפתי אבנים ,ביצים ,כן ,בטח ,למה לא? הערות גזעניות ,הכל
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שוברים שתיקה

מילון מונחים צבאי

אבט”ש אבטחה שוטפת

לו”מ לוחמת מודיעין

אביר סוג של רכב ממוגן המשמש לניוד
חיילים

“לייבש” לעכב במחסום או בסיטואציות
אחרות בשטחים למשך פרק זמן שיכול להגיע
לכמה שעות

אכזרית סוג של רכב קרבי משוריין המשמש
לניוד חיילים

לש”ב לוחמה בשטח בנוי
מא”ג מקלע אחיד גדודי

איו”ש אזור יהודה ושומרון

מג”ד מפקד גדוד

אלמנת קש השתלטות של כוח צבאי על
מבנה פלסטיני המשמש את הכוח לאחר
מכן כעמדה סמויה למשך מספר שעות עד
מספר ימים

מח”ט מפקד חטיבה
מ”פ מפקד פלוגה

אלפ”ה אמצעים לפיזור המון

מקל”ר מקלע רימונים

אמל”ח אמצעי לחימה
אמר”ל אמצעי לראיית לילה

מת”ק DCO/מפקדת תיאום וקישור (תחת
המינהל האזרחי ,אחראי לטיפול ותיאום
בעניינים האזרחיים השוטפים של האוכלוסייה
הפלסטינית)

הפס”ד הפרות סדר

נגד איש קבע שאינו קצין

חטמ”ר חטיבה מרחבית

נגמ”ש נושא גייסות משוריין

חמ”ל חדר מלחמה

סד”כ סדר כוחות

חפ”ק חוליית פיקוד קדמית

סמג”ד סגן מפקד גדוד

יסמ”ג יחידות וסיירות משמר הגבול

פח”ע פעילות חבלנית עויינת

כדורי גומי קליעים מצופים שכבת גומי,
נחשבים כתחמושת פחות מסוכנת וקטלנית

פלנלית רצועת בד ששמים לעצורים על
העיניים

להיכנס ברטוב להיכנס אל תוך מבנה או
שטח תוך כדי ירי באש חיה

צמב”רים צמיגים בוערים

אזיקון אזיקי פלסטיק

גל”ב ג’יפ לסיור בטחוני

מ”מ מפקד מחלקה
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כיבוש השטחים

צ’קפוסט מחסום פתע על צירים או בכניסות
לכפרים

שמונה-שמונה סבב משמרות עמוס במיוחד
של  8שעות פעילות ו 8-שעות מנוחה שכולל
לרוב תורנויות שונות

קה”ד קצין הדרכה

 D9דחפור צה”לי המשמש לצרכי הריסות
בתים ועבודות הנדסיות

קב”ט קצין בטחון
קו תקופת שירות מבצעית בבטחון שוטף.
יחידות קרביות לרוב נמצאות בתקופה של
אימון או קו
קפ”ק קבוצת פקודות
קצין אג”מ קצין אגף מבצעים
רבש”צ רכז בטחון שוטף צהל”י (אזרחים
עובדי משרד הבטחון שאחראים על בטחון
היישוב)
רוגר נשק צלפים שנעשה בו שימוש לפיזור
הפרות סדר .ב 2001-קבע הפרקליט הצבאי
הראשי כי אין להתייחס לרוגר כנשק אל הרג
או אמצעי לפיזור המון ושמדובר בנשק קטלני
לכל דבר
רק”מ רכב קרבי משוריין
שב”מ שטח בטחוני מיוחד
שב”חים שוהים בלתי חוקיים
ש”ג שומר גבול (הכוונה לרוב היא לשומר
בכניסה לבסיס או מוצב)
שועל סוג של מטען חומר נפץ המשמש
לפיצוץ דלתות וקירות בעיקר לצרכי פריצה
למבנה

 H1/H2חלוקת העיר חברון לפי הסכם .97
רוב העיר מוגדר  ,H1תחת שליטה פלסטינית
אזרחית ובטחונית ,ו H2-החלק שתחת שליטה
ישראלית ובו ההתנחלויות הישראליות

