שוברות שתיקה
חיילות מעידות על שירותן בשטחים

איפשהו לוחמת צריכה להוכיח יותר ,גם בשטח .שוב ,לוחמת שמרביצה היא לוחמת רצינית,
היא מסוגלת ,היא תותחית .היתה איתי אחת שכשאני הגעתי ,היא היתה שם לפני ,היא
היתה וואלה ,כולם דיברו על כמה היא תותחית כי וואלה ,כי היא משפילה ערבים בלי בעיה.
זה היה המדד.
 ...אני חושבת שבנים פחות צריכים להוכיח את עצמם מבחינת זה ,אבל לא דובר על זה
באופן ברור .אבל דובר על זה שנגיד הלוחמת התותחית היא זאת שאין לה בעיה לפוצץ
ערבים .זה ברור ,אתה לא צריך לדבר על זה .זאת רצינית ,את צריכה לראות איך היא
משפילה – לא היה בעיה להגיד דבר כזה נגיד בקול רם .את צריכה לראות ,זאת תותחית,
את צריכה לראות אותה איך היא משפילה ,איך היא מביאה להם כאפות ,וואי ,איזה סטירה
ההיא הביאה להוא .חופשי מדברים על זה.

“שוברים שתיקה” הוא ארגון של חיילים משוחררים בוגרי האינתיפאדה השנייה (שהחלה
בספטמבר  )2000אשר שם לעצמו כמטרה לחשוף בפני הציבור את שיגרת החיים היומיומית
בשטחים ,שיגרה שאינה מקבלת כל ביטוי בכלי התקשורת .כך יווצר צינור מידע אלטרנטיבי
לציבור הרחב על המתרחש שם ,בחצר האחורית“ .שוברים שתיקה” הוקם במרס 2004
ומאז רכש מעמד ייחודי בציבור ובתקשורת כנושא קולם של החיילים שעד כה שתקו.
המטרה העליונה של “שוברים שתיקה” הינה לעורר דיון ציבורי סביב המחיר המוסרי
אותו משלמת החברה הישראלית כולה בשל המציאות בה חיילים צעירים ניצבים מול
אוכלוסייה אזרחית באופן יום יומי ושולטים בה .כל העדויות המתפרסמות על ידינו עוברות
תחקיר קפדני הכולל בדיקה והצלבת העובדות עם עדים נוספים או\ו עם ארכיונים של
ארגוני זכויות אדם אחרים הפועלים אף הם בשטח .כחלק מעבודתנו העיתונאית זהותם
של מוסרי העדויות לא נחשפת ונשארת חסויה .העדויות המתפרסמות בחוברת זו לא עברו
עריכה ונשמרו במקוריותן פרט להשמטת כל מידע שיאפשר זיהויו של מוסר העדות ו/או
הוספת הערות להבהרת העדות או מונחים צבאיים.
הודפס בירושלים 2009

שוברות שתיקה

פעילויות “שוברים שתיקה“ מתאפשרות
תודות לתרומתם הנדיבה של יחידים וקרנות
שונות בהם :קרן מוריה ,הקרן החדשה לישראל,
 ,ICCO, SIVMO, OXFAM GBשגרירות בריטניה בת”א,
האיחוד האירופי והסוכנות הספרדית לשיתוף
פעולה בינלאומי.

חוברת זו הודפסה תודות לתרומתם של האיחוד האירופי,
הסוכנות הספרדית לשיתוף פעולה בינלאומי.
התכנים והדעות המובעים בחוברת זו אינם מבטאים את
עמדת האיחוד האירופי והסוכנות הספרדית לשיתוף פעולה
בינלאומי והינן על אחריות “שוברים שתיקה” בלבד.

חוברת זו הינה תוצר פרויקט איסוף עדויות של הארגון שוברים שתיקה .מאז שנת 2004
אספנו מאות עדויות מאלו שבמסגרת השירות בצה”ל ,מג”ב וזרועות הביטחון ביצעו
תפקידם בשטחים הכבושים .אנו מדברים עם מיטב בניה ובנותיה של החברה הישראלית,
הנשלחים על ידה מדי יום לשלוט באוכלוסיה אזרחית .המפגש עם אלו החיים תחת
שלטון צבאי למעלה מ 40-שנה מותיר חותם ובכל זאת ,נעדר מעיניי החברה ,הנוטה שלא
להכיר באופי השליחות שהיא מטילה על צעיריה .אל המציאות היומיומית מתוודעים
רק לובשי המדים .האכזריות הנדרשת לביצוע המשימה והתמוססות החושים המוסריים
תחת שגרת השליטה על שכונות ,קהילות ומשפחות ,נעדרת מהשיח הציבורי בארץ .על
אף המקובל לחשוב ,פסיפס העדויות שרק הולך ומתרחב מוכיח שאין מדובר בתופעת
“שוליים” הנוגעת ב”עשבים שוטים” אלא בכרסום המוסריות של החברה כולה.
חוברת זו מצטרפת לשורה ארוכה של פרסומים ומקבצי עדויות שפרסם בשנים האחרונות
הארגון ,ועם זאת ,היא ראשונה מסוגה .העדויות נאספו כולן ,מנשים ששירתו ביחידות
ותפקידים שונים בשטחים הכבושים מאז שנת  .2000המקבץ חושף מציאות אליה
נחשפות חיילות רבות במהלך שירותן הצבאי .קצינות ,מפקדות וחיילות שביצעו תפקידי
לחימה וכתומכות לחימה מתארות את ההתמודדות עם מצבים מורכבים בשטח.
רבות מהעדויות בקובץ מתנודדות בין עמדה כמו-חיצונית ,המתבוננות בנעשה מהצד ,לבין
השתתפות מלאה .נקודת המבט שלהן שופכת אור נוסף על המתרחש בחצר האחורית
של מדינת ישראל.
בחוברת שלפניכם ,עדויות נבחרות מתוך ראיונות שנערכו עם למעלה מ“ 40-שוברות
שתיקה” המצטרפות למאות החיילים ,שעדויותיהם פורסמו בעבר .החוברת הינה דוגמה
נוספת למחיר המוסרי והחברתי שגובות המשימות המוטלות על כוחות הביטחון.
“שוברות השתיקה” מתארות בעדותם איך מעשים שהוגדרו כ”חריגים” אתמול הופכים
להיות הנורמה של מחר ואת המדרון המוסרי התלול בו ממשיכים שליחי החברה הישראלית
להתדרדר יחד עם המערכת הצבאית כולה .זוהי עמידה זקופה מול ההתעקשות של רבים
לא לדעת את העובדות היוצרות את המציאות הקיימת.
זוהי קריאה דחופה לחברה הישראלית ומנהיגיה להתפכח ולבחון מחדש את השלכות
מעשינו.
אנחנו מבקשים לנצל הזדמנות זו כדי להודות לכל המתנדבים והתומכים הרבים שאפשרו
את פרסומה של חוברת זו .ללא הסיוע הרב והתמיכה עדויות חשובות אלו לא היו מגיעות
אל אלה המחויבים להכירם.



עדות 1
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :כללי
איפשהו לוחמת צריכה להוכיח יותר ,גם בשטח .שוב ,לוחמת שמרביצה היא לוחמת
רצינית ,היא מסוגלת ,היא תותחית .היתה איתי אחת שכשאני הגעתי ,היא היתה שם
לפני ,היא היתה וואלה ,כולם דיברו על כמה היא תותחית כי וואלה ,כי היא משפילה
ערבים בלי בעיה .זה היה המדד.
זה היה הכרטיס כניסה?
כן ,סוג של .כשאני הגעתי לפלוגה היה בדיוק אימון מבצעי ואני הבאתי שם אולי את
הציונים הכי גבוהים ,כולל הבנים .הייתי בעשירייה ,אז וואלה ,באימון התרשמו ובהתחלה
היה לי שם ממש טוב ,עד שהגעתי לשטח וראו שאני לא ,בשטח אני לא מיישמת את
היכולות .וואלה ,היא בכושר והיא יודעת להרביץ והיא קראטיסטית וזה לא בא לידי ביטוי
בשטח .שוב ,לא כי זרקתי זין .להיפך ,הייתי חנונית מדי .א’ ,לא אהבתי לשבור שמירות.
אני לא אגיד לך שלא נרדמתי במשמרות ,חופשי ,ברור ,aren’t we all ,אבל לא התלהבתי
מיאללה בוא נלך ,נחתוך גזרה לגמרי ,ובוא נעשה פה ובוא נעשה שם .ברור שכן בוא נקפוץ
ליישוב ההוא ,כי שוב ,כי השגרה מטריפה את השכל ,אבל לא התלהבתי מהשתוללות ,לא.
אז היתה בעיה .בהתחלה מאוד העריכו אותי.
את עם בנות בחדר ,על מה אתן מדברות?
תלוי עם מי מהן .שוב ,זה כן מגוון.
היה ברור או שזה היה בין השורות שאלה כרטיסי הכניסה לבנות?
אני חושבת שבנים פחות צריכים להוכיח את עצמם מבחינת זה ,אבל לא דובר על זה באופן
ברור .אבל דובר על זה שנגיד הלוחמת התותחית היא זאת שאין לה בעיה לפוצץ ערבים.
זה ברור ,אתה לא צריך לדבר על זה .זאת רצינית ,את צריכה לראות איך היא משפילה
– לא היה בעיה להגיד דבר כזה נגיד בקול רם .את צריכה לראות ,זאת תותחית ,את צריכה
לראות אותה איך היא משפילה ,איך היא מביאה להם כאפות ,וואי ,איזה סטירה ההיא
הביאה להוא .חופשי מדברים על זה.

***

עדות 2
שם *** :׀ דרגה :סגן ׀ יחידה :חינוך/חטמ”ר חברון ׀ מקום :חברון
כשהייתי קצינה בחברון ,יום אחד יצאתי לש”ג לתפוס טרמפ .בחברון היה מאוד מאוד
קר ,הייתי מסתובבת עם פליס ולא היה לי דרגות על הפליס שיראו שאני קצינה ,ועמדתי


כאחד החיילים יחד עם הש”ג .מול הש”ג היה מן תחנת אוטובוס כזאת ,שבה היו מושיבים
עצירים פלסטינים ,שהיו מחכים להגעה של השב”כ ולקיחתם למתקן עצורים *** .מי
שהיה עושה שמירות על החטיבה היו אבט”שניקים (אבטחה שוטפת) ,שמגיעים מכל
מיני יחידות ג’ובניקיות מה שנקרא ,חיל אוויר ,כל מיני כאלה .הם היו עושים שמירות
בש”ג .ובעודי עומדת ככה בש”ג ,אני רואה שני כאלה ג’ובניקים מסתובבים ליד ,היה שם
עציר כפות ,שהידיים שלו עם אזיקון מאחורי הגב ,עיניים מכוסות .פתאום אני רואה אחד
מהם פשוט ניגש וללא כל אזהרה מוקדמת דופק לו ברך לראש ,פשוט בעיטה של ברך
לראש .האינסטינקט הראשוני שלי היה ,פשוט קפצתי אל הבחור ותפסתי אותו ואמרתי
לו“ :אתה בא איתי עכשיו” .הוא לא הבין מה פתאום חיילת רוצה שהוא יבוא איתה עכשיו.
הוא הדף אותי ,הוא היה בחור גדול ,הוא הדף אותי מעליו ורץ אל תוך המגורים שלהם.
אני באותו הרגע כולי עצבנית ,עזבתי את הש”ג ,עליתי מהר מהר ,הלכתי ישר ללשכה
של המח”ט והסמח”ט .המח”ט לא היה ,הסמח”ט היה .ניגשתי אל הסמח”ט ואמרתי לו,
סיפרתי לו את מה שקרה ,הוא אמר לי“ :לכי עם הע’ קצין אג”ם (אגף מבצעים) שלנו,
תמצאו אותו” .הלכתי עם הע’ קצין אג”ם ,הבחורצ’יק כנראה התחבא אי שם בחטיבה ולא
מצאנו אותו באותו סיבוב .כשחזרנו לסמח”ט ואמרנו שאנחנו לא מצאנו אותו ושאנחנו
נלך לחפש עוד כמה שעות ,הוא אמר“ :עזבו ,אין טעם ,במילא יש ,יהיו עוד הרבה כאלה”,
או משהו ,אני לא זוכרת בדיוק את המילים המדויקות שלו אבל זה היה המסר :עזבו ,אין
צורך .זה היה אחד מהאירועים שהיה לי מאוד מאוד קשה איתם.

***

עדות 3
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :מרחב התפר
היה את הסיור שהיה אחראי ,חמש-אחד ,שהיה באזור של אום אל פאחם ,והיה סיור רגלי,
הוא נקרא תצפית משום מה ,אבל הוא לא היה תצפית רוב הזמן ,שזה פשוט היה סיור
רגלי בתוך האזור של העצים שם שאחראי לתפוס כמה שיותר שב”חים (שוהים בלתי
חוקיים) .בתיאוריה ,לתפוס כל אחד מהם ,לבדוק את התעודת זהות שלו אם כמובן היא
כתומה או ירוקה ,כלומר פלסטיני .לבדוק מול היומנאי ,היומנאי בודק במחשב .אם הוא
דרוש חקירה על משהו – מעכבים .אם לא – “רוח אל בית” ,תחזור אחורה .וכמובן לשים
לב שהוא לא עוקף את העץ וחוזר.
אמרת שיש כמויות אדירות.
ברור ,וזה לא ,אי אפשר למנוע במאה אחוז .לכן גם אני ,אם מבחינה פוליטית שואלים אותי
את דעתי על הגדר ,אני לא יכולה להתנגד אליה במאה אחוז .משהו צריך להיות קו גבול ,כי
שוברים שתיקה www.shovrimshtika.org -

באמת זה היה ...ועברו ,עברו כל יום ,אי אפשר להתעלם מהעובדה שעברו .המטרה שלנו
היתה למנוע את המקסימום האפשרי ,שזה באמת בעזרת הסיור והתצפית הזאת ,שהיא
היתה סיור רגלי ,שבדרך כלל זה היה זוג ,והרבה פעמים אפילו אחד מהם לא היה מפק”צ
(מפקד צוות) אלא שני לוחמים .הרבה פעמים אני הייתי עם לוחם צעיר ממני והייתי אחראית
על צוות ,ופשוט מסתתרים שם בנקודות שידענו שלא רואים אותנו ,מסתתרים בין העצים,
והופה קופצים ,תעל להון (בוא לפה) ,ג’יב אל הוויה (תביא תעודת זהות) וכל מה שצריך.
היו גילויי אלימות?
כל הזמן.
איזה סוג?
א’ ,היה את התיזוזים ,להעמיד אותם .כי שוב ,אם אתה מורעל ובאותו בוקר קמת ,בא לך
להביא תפיסה ,אתה בחצי שעה יכול לתפוס  30איש בלי להתאמץ .העניין הוא שאז אתה
חייב לעכב אותם ,אתה לא יכול אחד-אחד לבדוק .אתה צריך לתפוס ,להושיב אותו למטה
ולחכות לבאים .וגם הרבה פעמים באו בחבורות גדולות ,כי שוב ,כשהם באים בחבורות
גדולות זה ברור לך שהם לא באים לעשות שום פיגוע ,זה לא בדיוק הדרך המומלצת .ואז
אתה תופס ,ואז היו מעמידים אותם ב-ח’ נגיד.
ח’?
כן ,תעמדו בח’ ,ויש את השיר הידוע של מג”ב“ ,וואחד חומוס ,וואחד פול ,אנא בחיבאכ
משמר הגבול” – מכריחים אותם לשיר את זה .ותשירו ,ותקפצו .כמו שמתייחסים לטירונים
ויש את כל הרעש הזה של ההורים על למה מקדרים ,מתזזים ,איך שלא ירצו לקרוא לזה
הרי זה אותו דבר .אותו דבר ,רק הרבה יותר גרוע .ואם מישהו צוחק או שמחליטים שהוא
צוחק ,אז מכניסים לו בוקס .למה צחקת? בוקס .הוא לא צריך לצחוק באמת .בא לי לתת
בוקס .למה צחקת? בוקס.
כמה זמן זה נמשך?
זה יכול להימשך גם שעות ,תלוי כמה משעמם להם ,אז הם ימשכו את זה שעתיים .יש
משמרת של שמונה שעות ,צריך להעביר אותה איכשהו.
ומי עומד ב-ח’?
כל הגילאים.
נשים? ילדים? זקנים?
כן ,מה שמגיע .מה שמגיע זה מה שעומד .היו את היותר רגישים שהיו משחררים את
הנשים ואת הזקנים .כן אני אגיד שהזקנים בדרך כלל פחות התעללו בהם .היו את אלה שכן
התעללו בזקנים .כמו בכל חברה אז גם בחברה הזאת של הפלוגה ,היו כאלה שהתעללו
יותר והיו כאלה שהתעללו פחות .היו כאלה שלא היה להם אלוהים ,שהתעללו בכל אחד.

***


עדות 4
שם *** :׀ דרגה :סגן ׀ יחידה :חינוך/אוגדת עזה ׀ מקום :רצועת עזה
להגיד לך בדיוק מה זה שגרת לחימה אני יכולה לתאר באופן כללי ,לא הייתי בתוך
שגרת לחימה .אני יכולה להגיד מה היתה השגרה שלי ואיך זה היה בשבילי להיות בעזה.
מהלילה השני שלי שם ,אני חושבת – הייתי בחפיפה עם הקצינה שהחלפתי – בלילה
הראשון אז היה לי קצת קשה להירדם כי הפצמ”רים הבהילו אותי ,כי בכל זאת הגעתי
מאיזו יחידה כזאתי שהיא לא בדיוק צבא ולא הבנתי מה זה אומר .ואז היא אמרה לי“ :כן,
מתרגלים” .אז בלילה השני התרגלתי והייתי ,זאת אומרת הייתי מסתובבת גם בבית שלי,
חוזרת ושומעת פיצוצים ולא מסובבת את הראש אפילו ולא קופצת ,ופשוט מתרגלים.
זה אומר כל יום ראשון לנסוע עד אשקלון כמו בן אדם ואז להיכנס לאיזה אוטובוס ממוגן
ואז פשוט במחסום כיסופים להיכנס למן עולם כזה ,שבמשך שבוע או שבועיים או כמה
שלא הייתי שם כל פעם הרגשתי כאילו אני בסרט ,והבנתי שאני בסרט כל פעם שיצאתי
משם .כל פעם שראיתי שאני יכולה ללכת חופשי ואני יכולה להסתובב חופשי ואנשים לא
הולכים עם שכפ”ץ קרמי ולא ,לא יודעת ,אני לא מגיעה לבית שלי בשתים-עשרה בצהריים
ויורים וכורזים לנו להיכנס לחדרים מוגנים ואף אחד לא טורח לעשות את זה כי די ,כי כמה
אפשר .או לנסוע להביא עיתונים בתוך מרצדס ממוגנת כזאת ,שהוציאו מלבנון או אין לי
מושג מאיפה ,ולהסתכל ,לנסוע על כביש ישר כמו סרגל ולהסתכל על שביל עפר מסוכן
ומתפתל מימיני ולראות ילדים פלסטינים הולכים לבית ספר על חמור מסתכלים עלי
במבט של פחד ושנאה בעיניים .זה ,זאת היתה השגרה בשבילי .מעבר לזה היו גם עוד כל
מיני אירועים.
איך משפיעה שיגרה כזאת של לחץ מתמיד? איך זה השפיע עלייך?
האמת שרק שהסתכלתי על זה בדיעבד ,אחרי שעזבתי ,פתאום הבנתי כמה שלא הייתי בן
אדם שם .אני מסתכלת על אי-מיילים ששלחתי לחברות שלי ,אין לי מושג מי כתב אותם,
אין לי מושג איך לא יריתי לעצמי כדור בראש כל בוקר .היינו נשארים ,היינו כאלה כמה
קצינים זוטרים נקרא לזה מהשלישות ,והיינו פשוט נשארים כל לילה ערים עד שלוש-
ארבע לפנות בוקר סתם כדי להיות ביחד ,אחרי שהחיילים הולכים ,כדי שנוכל לבכות אחד
לשני ולהתמרמר.
על מה? מה מבדיל אותך מלהיות בן אדם רגיל בבית לבין שם?
לא יודעת ,זה כמו סרט עם המון מוות מסביב ,עם מציאות שלא הגיונית ,עם חיילים
שעושים דברים לא אנושיים ושעושים דברים לא אנושיים כלפי עצמם .זאת אומרת
ששומרים ושומרים ושומרים ושומרים ושומרים ,ושעושים דברים גם לא הגיוניים לאנשים
אחרים.

***
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עדות 5
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :נח”ל ׀ מקום :כללי
...אני לא זוכרת מה היו בדיוק הלבטים שלי ,אבל אני זוכרת שלא תמיד הייתי שלמה עם
התגובות שלי .ידעתי שאני לא אמיתית ,ידעתי שמשהו פה ,משהו לא בסדר .אם אני
עוברת ויורקת על בן אדם שיושב שם ,שאני קוראת לו מחבל כי אני החלטתי שהוא מחבל,
זה משהו פה לא בסדר .וזה שאני אומרת לכולם :בואו לראות דם של מישהו מת ,זה לא
בסדר .ואני זוכרת שהיה לי את ההרגשה הזאת ,אבל עדיין אתה נסחף עם זה ,מעודדים
אותך .וזה לא מספיק אקשן אז נהפוך את זה לאקשן ,נצחק על זה ונצטלם עם העצורים
כי זה בסדר שאני מקבלת תמונה כזאת עם שני חבר’ה ,חיילים שלנו ,מחייכים ומישהו
עם העיניים...
נתנו לך את זה מתנה?
כן.
מה חשבת על המתנה הזאת?
מגניב .הראיתי לאמא שלי .כן ,מגניב .ואני אומרת לה :ואני הייתי לידו ,אני ראיתי את זה
קורה.
יצא לך להצטלם?
לא.
לצלם?
לא.
למה לא?
כי זה הפחיד אותי .הפחיד אותי שיהיה לי משהו ,לא יודעת ,זה כזה תמיד התלהבתי
מהחבר’ה שמצטלמים :כן ,צלמו ,צלמו אותו ,צלמו אותו .אבל לא ,איכשהו משהו כזה נראה
לי קצת מזעזע .שיהיה לי במצלמה תמונה כזאת זה נראה לי ,לא יודעת .למרות שזה
מגניב ,חשבתי שזה מגניב ,תראו באיזה אקשן אני נמצאת בצבא ,ואני בחורה  02עם
פרופיל נמוך ותראו איזה דברים אני רואה ולאן הגעתי ואיזה כיף.

***

עדות 6
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :צנחנים ׀ מקום :שכם
החבר שלי שהיה אז ,הוא גר במרכז .אז היינו נוסעים כל הזמן מהבית של ההורים שלי
לבית שלו ,ופעם אחת באוטובוס הוא היה מאוד מוטרד .אמרתי לו :מה קרה? הוא היה


סוג של ליצן כזה ,הכל היה מאוד מצחיק .ואז הוא אמר“ :אני מאוד מוטרד מכמה דברים
שקרו שבוע שעבר באחד הסיורים שהיו לנו” .הוא היה מפקד צוות והם הלכו לחפש
מבוקש או משהו כזה ,הוא סיפר על כמה אירועים שקרו שם ופתאום זה נפתח ,ופשוט
אני חושבת שזאת היתה הנסיעה הכי ארוכה שהיתה לי למרכז אי פעם .ואז הוא סיפר
שהם דפקו בדלת באיזה בית ,דפקו חזק ופשוט אף אחד לא פתח .הם אמרו :אוקיי ,או
שמתארגנים שם ומחביאים משהו ,או שמתארגנים כדי לתקוף .והוא התלבט – לפתוח,
לא לפתוח .הם המשיכו לדפוק בדלת ואז הוא פרץ את הדלת והוא ראה אישה זקנה בלי
רגליים ,קטועת רגליים ,זוחלת על הרצפה ומנסה להגיע אליהם ,כי היא פשוט לא הצליחה
להגיע אליהם .והוא אמר שהיא היתה מפוחדת ברמה שהוא לא ראה דבר כזה לפני ,והוא
ראה המון ,זה כבר היה אחרי ארבע שנים שלו בצבא ,משהו כזה .ואז הוא הורה לכולם לזוז
אחורה ,הם סגרו את הדלת והם פשוט הלכו משם .אבל זה לא תמיד נגמר ככה.

***

עדות 7
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :גשר אלנבי
התגייסתי לצה”ל ב 7-בנובמבר  ,2001כשאת הטירונות הבסיסית הצה”לית עברתי
במחנה  ,80על יד חדרה .אחר כך אני ידעתי מלכתחילה איפה אני אמורה להיות ,ידעתי
שזה לא יהיו המדים הרגילים שלי ,קיבלתי מדים ייצוגיים של מג”ב ,שזה הירוק הבהיר
הזה ,ואו.קיי ,אמרו לי לאן להגיע ביום ראשון של אחרי החופשה של הטירונות .הגעתי
למקום .זה היה חור שלא ידעתי ,אני לא ידעתי שאני בתוך הגבולות שלי ,זאת אומרת אני
לא יודעתי בכלל שזה בארץ ישראל ,המקום המדהים הזה שהגעתי אליו .זה חור ,אבל זה
מקום מדהים.
איפה?
צפון ים המלח ,בקעת הירדן הדרומית .יריחו 40 .דקות מירושלים לכיוון מזרח .שם הייתי,
זאת אומרת לשם הגעתי .מהבסיס לקחו אותנו לגשר ,גשר אלנבי .התחלתי אחרי הקורס,
זאת אומרת היה קורס לפני שעשיתי בפתח תקווה .התחלתי לשרת בינואר  2002כבקרית
גבול ביחד עם ככה ,הגורמים שהיו מעלי היו כמה :משטרת מעלה אדומים ,משטרה
כחולה של מעלה אדומים; מג”ב כמובן ,אני הייתי נחשבת כשוטרת של מג”ב; רשות שדות
התעופה; משרד הפנים ועוד .התפקיד שלי היה בעצם לנסות ולאתר גורמים עוינים ,זאת
אומרת שהתפקיד המרכזי בכל העסק זה להכניס ולהוציא אנשים משטח ישראל או
השטחים לירדן ,ולקבל אותם .בקרת גבולות ,מסמכי נסיעה ,שזה אומר אנשים שאין להם
דרכונים .תושבי מזרח ירושלים אין להם דרכונים ,או.קיי? הם יוצאים ונכנסים בעזרת או
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תעודות מעבר או התעודה הכחולה שיש להם ,או.קיי? אז נגיד גם הם וגם הפלסטינים
עצמם ,שהם היו הרוב ,הרוב המוחלט של היוצאים והנכנסים .זה אומר שעד חצי שנה
לפני שהגעתי ,התפקיד שעשיתי מול הפלסטינים ,אותו עשו השוטרים הפלסטינים
שמאז אוסלו היה חוק שהם ביחד עם השוטרים הישראלים אחראים על כל מה שקשור
גם לגבולות וגם לסיורים.
מאוסלו ,ומתי זה שונה?
זה שונה אני מאמינה שבספטמבר  ,2000כמו כל הדברים ששונו .השירות שלי בגשר
אלנבי מינואר  2002עד אוגוסט  ,2003זה היה שיא האינתיפאדה ,וכשאני מדברת על שיא
האינתיפאדה זה אומר שכל הכביכול חברים שלי ששירתו גם אם זה בצבא במחסומים,
הקרביים ,וגם אם זה החבר’ה של מג”ב – היה להם בהרבה יותר עבודה מאשר לי ,זאת
אומרת שאני הייתי הדרך האחרונה שאליו הם מגיעים .זאת אומרת שהפלסטינים היו
צריכים לחכות שעות ולהינמס בחום במחסומים בנבי מוסא ,לישון שם ולהתקלח שם עם
דליים כדי לבוא אחר כך אלי ואז לצאת לירדן .וגם הירדנים היו עושים להם בעיות לפני
שהם היו חוזרים ארצה .זאת אומרת ,אחרי שהם עוברים את הגבול הירדני ,הם מגיעים
אלינו והם חוזרים הביתה.
אתם גם בודקים את האישורים?
גם בודקים את האישורים אבל גם מנסים לעלות ,זאת אומרת ,אתה יודע ,אתה עובד
שם עם גורמים של המודיעין הישראלי שהם מנסים לעלות על דברים כל הזמן ,אתה
יודע ,זה חלק מן העניין .אבל לא על זה ,זאת אומרת ,אני לא יודעת כמה נכון לפרט לך
על זה ,זה גם לא הכי רלוונטי .העניין הוא שהאווירה עצמה והחוויה האישית שלי מכל
העבודה הזאת בגשר ,כשהגעתי ,אמרתי :מה אני עושה פה ומה השטות הזאת? אני רוצה
ללכת ,להתלכלך ,להיות כמו כל החיילות בצה”ל ,מה אני פה במדים הייצוגים האלה? אבל
כשהשירות עבר ונמשך ,אמרתי תודה לאל שיצא לי להיות שם ,כי זה שינה את התפיסה
שלי .אתה רואה ילדים קטנים ואתה רואה אבות ואימהות ,ובחורים צעירים ולא צעירים
ואתה ,כמה שזה נשמע מתבקש ובנאלי – לא ידעתי את זה לפני זה .אתה לומד להסתכל
לאנשים האלה בעיניים והם לך ,אתה מבין? אני לא חושבת שבשירות אחר ,במקום אחר,
יכולתי להשתנות ככה בדעות שלי ולראות ולפתוח את האופקים שלי ולראות מה באמת
קורה ,כמה להיות פלסטיני זה דבר מורכב .זאת אומרת ,יש להם דרכון ,יש להם סמל ,יש
להם צבעים של דגל ,יש להם הכל – אז מה אנחנו עושים שם? זאת אומרת ,למה אני שם?
אני לא פלסטינית ,למה אני הייתי צריכה להעביר אותם חזרה? זאת אומרת ,התחושה,
הנוכחות שלי שמה ,בתוך האולמות שלהם ,היתה תחושה של :הנה ,אני באה ושולטת
עליכם ,מפה אני שוטרת ...כשאתה קולט שאתה אמור להושיב אישה או גבר צעירים
חמש שעות סתם על ספסל ,ואחר כך לבוא ולשחרר אותם ,על מה?
מה זה המקרה הזה?
זה מוזר להגיד ,אבל בעיות עם יציאה אין ,זאת אומרת ,שייצאו .שייצאו ,מה אכפת לנו?
ברגע שנכנסים ,גם פה בשדה התעופה ,יש הרבה יותר בעיות ,או.קיי? יש יותר בדיקות.
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בעיקר הבעיות שאני נתקלתי בהן היו באזור הכניסה חזרה לארץ או לשטחים או ווטאבר.
גבר ואישה נגיד ,שלא יודעת ,אחרי שאנחנו בודקים להם את המסמכים ,מתגלה שהם
צריכים ,לא יודעת ,אומרים להם שהם צריכים להישאר ולהיות מעוכבים ואני זאת
שצריכה לבוא כל פעם מחדש ולהגיד לבחורים הצעירים או לגברים או לנשים :תשמעו
חבר’ה ,אתם צריכים עכשיו לחכות ,סתם ,עלא כורסי (על הכסא) ,תחכה ,תשב על הכיסא,
סליחה ,שוב .ואז לגלות שכל ההמתנה הזאת חמש שעות ולא באו לקרוא להם.
איך זה נגרר חמש שעות?
אין תשובה ,אין תשובה .אני לא יודעת חמש שעות ,אל תיקח אותי במספרים של חמש,
שלוש ,שעתיים ,שעה ,כן? יכול להיות שהיה יותר ויכול להיות שהיה פחות ,כן? יותר לא
נראה לי אבל פחות בטוח שהיה .לא יכולתי לבוא ולהגיד להם מה לעשות ,אני סך הכל
הייתי שם איזשהו תיווך ,איזשהו כלי ,ועם כל ההתגייסות הזאת ,אני הייתי שונה שם
מכולם ,מכל הבנות שהיו איתי .זאת אומרת ניסיתי להיות כמה שיותר ,לחייך ולהיות ,זאת
אומרת כמה שהאנושיות פה היא לא מושג רלוונטי ,אבל ניסיתי .ניסיתי ,באמת שניסיתי.
זאת אומרת ,היה פעם מקרה שהיו לי מסטיקים בכיס וראיתי שם ילדים ,ואמרתי :יאללה,
ניתן להם .זה היה קיצוני .זה היה מעשה קיצוני .אנשים הסתכלו עלי שם ,זאת אומרת
השוטרות שהיו איתי ,הבנות ששירתו איתי.

***

עדות 8
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :ג’נין
היה אירוע אחד שכן היה – שעד היום אני לא יודעת עד הסוף מה היה שם אבל אני לא
חושבת שמישהו באמת ניסה לבדוק מה היה שם עד הסוף – של סיור שזיהו איזה דמות
ליד הגדר .הם רדפו אחריו ,קלטו אותו איכשהו באזור קצת לפני הגדר ,התחילו מרדף
אחריו ,הוא הצליח לברוח ,רץ ,קפץ מעל הגדר ,צעקו לו לעצור וירו .ירו ,איך אומרים,
ירו באוויר של הריאות .הם רדפו אחריו בתוך הארץ ,ליד הגדר ,בתוך האזור הישראלי,
והוא קפץ מעל הגדר וירו עליו והרגו אותו ,כשהוא בעצם היה בתוך השטחים כבר והוא
לא היווה שום סיכון .מהירייה הראשונה הוא נהרג אז זה כנראה לא היה ירי באוויר אלא
באוויר של הריאות .הפגיעה באמת היתה באזור הבטן .מה שהיתה טענה ,שהוא עלה על
אופניים ,אני לא יודעת בדיוק מה היה זה ,ולכן אי אפשר היה לפגוע לו ברגליים.
מי היה שם?
היה סיור של ארבעה שוטרים.
וכל אחד מהם סיפר גירסה שונה?
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אותה גירסה .באותו רגע תיאמו את הגירסה שלהם.
מה החשש שתיאמו? אם נהרג מישהו אז עושים חקירה?
עשו חקירה .בהתחלה אמרו שבאמת היה שם הריגה לא מוצדקת .הוא היה ילד ,היה בן
תשע ,משהו כזה.
תשע?
משהו די פיצי ,כן.
באיזה אזור זה היה?
ליד ג’נין .ובסוף טענו שהוא משהו ,בדק פתחי מילוט למחבלים .לא יודעת איך הגיעו
פתאום למסקנה הזאת ,אני בטוחה שהסיור באותו רגע לא חשב על זה כי זה מונפץ
משהו .ולא ,ובזה סגרו את התיק.

***

עדות 9
שם *** :׀ דרגה :סגן ׀ יחידה :רפואה/חטמ”ר חברון ׀ מקום :חברון
עשו להם (לעצורים פלסטינים) בדיקות רופא ,בדיקות עצורים לפני המעצר .אני זוכרת
אחד שזה היה ליד כרמי צור .עשינו שם חפ”ק קדמי ,כל המח”ט וכל הקצינים .היו שם
ממש משאיות וספארי וכל מיני ,והם עשו את המבצע שלהם איפשהו ,הביאו עצורים.
זה היה לילה עם ממש באמת לא מעטים ,עצורים לא מעטים הם היו שם ,ככה שכל
כמה זמן הגיע איזשהו עצור ובדקו אותו ,הרופא בדק .וגם אני הסתובבתי שם כל הלילה,
לילה לבן כזה עם קפה וסיגריות ,ומדי פעם הערכות מצב ובדיקת זה .והלכתי לראות מה
המצב ,איך זה נראה באמת עם הבדיקות עצורים .אז ישבו שם בתוך איזה ספארי כמה עם
פלנלית ואזיקונים ,כמה שמרו עליהם ,החובשים גם הסתובבו שם .ואת זה אני לא זוכרת
באופן ספציפי ,כלומר לא ממש יכולה להגיד לך פרטים ,אבל מישהו שהיה נראה שהיכו
אותו והרופא אמר :טוב ,מה זה? כאילו הוא קצת התעצבן עליהם .ואמרו לו :נו ,טוב ,ככה
זה ,או :זה במהלך הזה קרה .ולא היה ברור אם זה היה במהלך המעצר או אחר כך .והוא
(הרופא) גם אישר לו את הבדיקה הרפואית ואמר :בסדר ,אפשר להעביר אותו למעצר.

***
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עדות 10
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :עוקץ ׀ מקום :כללי
למה צריך כלבנים במחסום?
עכשיו זה יותר רלוונטי כי עכשיו יש את המחסומי גב אל גב ,את המחסומים הגדולים
שזה ממש בתוך מבנה ,כמו ביתוניא למשל ,לא יודעת אם ראית את זה בזמן האחרון.
זה ממש כמו טרמינל .מתחם סגור ,פורקים את המשאיות ,והכלב בעיקרון אמור בתוך
המתחם הזה לעבור על הכל .זה אחת הבדיקות .אז אצלנו זה היה גם רכבים .זה בעיקר
לפי התרעות ,כשיש התרעה מביאים כלבנים ובודקים .אצלנו ,בגלל שהיינו צוות קטן
והיינו ההתחלה ,זה עבד בעיקר לפי התרעות.
דיברת קודם על היחס של החיילים במחסום.
מבחינתי אני באה מאיזשהו מקום מבחוץ כי אני לא עושה בט”ש (ביטחון שוטף) ,אני
לא עושה שמונה-שמונה במחסום ואני לא טוחנת ואני לא עושה את הדברים האלה .אני
באיזשהו מקום יותר אובייקטיבית במחסום ,כאילו רואה את עצמי לפחות ככה ,כי בן
אדם שהוא טוחן כל הזמן וזה ,כבר די ,נמאס לו ,נשבר לו ,הוא רואה כל מיני דברים ,יותר
דברים שקורים תכל’ס במחסום ,יותר ערבים ,יותר זה ,אז יותר נשבר לו אז גם היחס שלו
הוא בהתאם .והיו הרבה ,בעיקר נגיד במחסומים עם מג”בניקים וכאלה שוואללה ,אתה
רואה איך הם מדברים .אתה אומר :ערבים – ערבים ,אבל אתה רואה איך הם מדברים ,זה
בכל זאת אנשים .חוסר כבוד מוחלט ,צוחקים עליהם ,יורדים עליהם.
מה למשל?
זה לא משהו ספציפי ,זה פשוט יחס כללי של זלזול יעני .לא יודעת ,כאילו מתייחסים
אליהם כאילו אתה חתיכת חרא ,ולא משנה אם זה משפחה עם ילדים באה ברכב ,כולה
רוצה להגיע ,לא יודעת ,לדודים שלהם או משהו כזה .מצד אחד זה מובן כי וואללה ,יכול
להיות שהם מעבירים משהו מאחורה ולך תדע ,אבל מצד שני הם אנשים .אתה צריך
לבדוק אותם ,לא אומרת לא לבדוק ,אבל להתייחס סבבה ,לא ...לא יודעת.
פעם השתמשו בכלב שלך כדי להשפיל?
כדי להשפיל? אמרו לי“ :בואי תפחידי” .אני לא הסכמתי כי זה נראה לי לא הגיוני .אם זה
לעמוד במחסום סתם אפילו ,הכלב נגיד עבד ממש והוא עייף ,אני יודעת שהוא לא יריח,
אז אני עומדת ליד כאילו להרתעה .אבל לא משהו ,אתה יודע ,להפחיד ערבים בכוונה.
אני יודע שלהיות מטופל על ידי כלב זה משפיל.
לא ,זה לא היה ...זה היה הבעיה באנשים שהיו רגישים נגיד מבחינת כלבים .אמרו :אני
אפתח לכם את כל האוטו ,רק אל תכניסו את הכלב .כי זה משהו ממש טמא אצלם (אצל
מוסלמים) .אבל לא אנשים ,לא היינו בודקים את זה על הבן אדם עצמו ,היינו בודקים
רכוש שלו .בכל זאת ,זה כולה אוטו .מה זה כולה אוטו? זה רכב ,זה לא אתה ,זה לא עליך.
והיינו משתדלים כמה שפחות ללכלך ודברים כאלה ברכב .בכל זאת ,זה בדיקה שאתה
צריך לעשות )...( .או שנגיד ,עד שקלטתי את זה ,כי היו רכבים שהחיילים היו אומרים
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לי“ :יאללה תבדקי” ,והם ,לא היה בהם יותר מדי .אמרתי להם :שמע“ ...תבדקי ,תבדקי,
תבדקי” .אז זה תכל’ס כי הם סתם ,זה היה מישהו שהם רצו להתנכל אליו ,אז הם כאילו
ניצלו אותי ועד שקלטתי את זה לקח לי זמן .בהתחלה לא הבנתי למה הם שולחים לי את
האנשים האלה.
את בעמדה אחרת?
לא .יש מקום ,כל מחסום יש מקום שאתה יכול להכניס רכב .לא כל מקום ,יש מחסומים
שזה היה ממש בתור .אבל הם בוחרים אקראי ,לוקחים רכב ואומרים לו :תיכנס רגע לחנייה
פה ,שם אני בודקת אותו .שזה גם לא חוסם את התנועה וגם יותר נוח לי לעבוד.
כמה רכבים עוברים שם בשעה?
תלוי באיזה יום ,תלוי איזה התרעות .בעיקרון יש תור תמיד ,כמעט תמיד .תמיד יש איזה
פקק או משהו.

***

עדות 11
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מחסום ארז ׀ מקום :רצועת עזה
נגיד היה נוהל ,לפני שאתה משחרר פלסטיני לרצועה ,לקחת אותו לאוהל ולהכניס לו
מכות.
זה היה הנוהל?
כן ,ביחד עם המפקדים .זה ביחד עם המפקדים.
כמה זמן?
לא הרבה ,בקטנה .תוך  20דקות הם היו חוזרים לבסיס כבר ,אבל עוצרים לעצירה במוצב,
יש שם על הגבעה הזאת אוהל כזה .עוצרים שם ,שותים קפה ,מעשנים סיגריה ,והחיילים
מהחפ”ק מכניסים לו מכות בינתיים .זה עם המפקד.
זה לכל שב”ח (שוהה בלתי חוקי)?
לא היו המון שב”חים שמגיעים ,זה לא משהו שאתה כל היום עושה ,אבל נוהל כזה .לא יודעת
אם הקפידו על כל אחד ואחד ,בטח היו כאלה שנתנו להם ללכת .אבל באותה מידה גם אם
הייתי משחררת – אני ,לקח לי זמן להבין את זה שאם אני משחררת במחסום בצד שלי שב”ח,
עד שהוא יגיע לעזה הוא יעבור שם מסע גיהינום .לקח לי זמן להבין את זה ,שזה לא כל כך
פשוט .כי שמתי לב שעובר כל כך הרבה זמן עד שהם מגיעים לעזה ,עד שמדווחים לי ,העמדה
האחרונה ,כי זה כבישים ארוכים כאלה .עד שהוא מגיע ,מדווחים לי שהוא נכנס לרצועה ,יכול
לעבור שעתיים-שלוש ,ואז במקרה עם הילד זה היה לילה שלם .שזה פסיכי ,זה עשר דקות
הליכה .אז היו עוצרים אותם בדרך וכל אחד נותן את הליטוף שלו .זהו ,גם המפקדים.
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עדות 12
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מודיעין שדה ׀ מקום :רצועת עזה
גם משקפת זה נקרא משהו מופלל (כלומר ,הוראות הפתיחה באש ,שפירטה העדה קודם
בראיון במקרה שיש הפללה ,הן ירי על מנת להרוג) ,זה נקרא הפללה .למה? כי הם אוספים
מל”מ (מודיעין לפני משימה) על הצבא.
ומה קורה אם את רואה מישהו עם משקפת?
זה כמעט אותו דבר .תלוי בהתרעות והכל ,אבל זה כמעט אותו דבר כמו נשק.
את מחפשת משקפות?
אני לא ...באיזשהו מקום אני כן מחפשת .אבל משקפות ,המון .משקפות ,ועומדים על
שיאי גובה ומסתכלים על הכוחות תמיד-תמיד ,זה כל הזמן.
גם ילדים?
גם ,כן ,ששולחים אותם לשם .אז מה אם זה ילד? הילד הזה אחרי זה ,עוד כמה שנים יבוא
ו ...מה זה ,ילד בשבילך זה ילד בן  ?13כן ,לפעמים זה ילדים.
אני מנסה להבין איך מתנהלים הדברים ,כמה מקרי משקפת וכמה מקרי נשק יש
ומה עושים איתם.
הדברים ,בעיקר כשרואים נשק ...דבר ראשון משקפות ,סבבה ,משקפות – אז זה אומר
שהם מכינים את עצמם ,אוספים את המל”מ כדי לבוא ולעשות אירוע מסוים אחרי זה,
ולפי זה גם אנחנו יודעים בערך באיזה אזור יהיה האירוע הבא .אנחנו כאילו בהערכות
מצב וכאלה .ונשק ,כשמישהו בא לאזור שלנו עם נשק ,זה כבר הוא בא כי הוא רוצה לירות
על הכוחות ,לחדור לארץ .הוא לא בא סתם קרוב לגדר עם נשק.

***

עדות 13
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :שמשון ׀ מקום :גוש עציון
בתור מש”קית חינוך מה את אמורה לעשות?
המון דברים .זה היה בעיקר ,יש את כל הנושא הזה של להסביר את המשימה ולחנך את
החיילים להיות דבקים נורא במשימה שלהם.
בשביל זה יש מפקדים ,לא?
שוברים שתיקה www.shovrimshtika.org -

אוקיי ,אז מש”קית חינוך עובדת מול המפקד ועוזרת לו להטמיע בחיילים שלו את ערכי
צה”ל .שוב ,יש את דבקות במשימה שזה הערך הראשון ,ויש כמובן את טוהר הנשק ,רעות,
אחריות .יש  11לדעתי ,ממש בושה וחרפה לי שאני לא זוכרת .והיה את כל הנושא הזה
של הפגה ,זאת אומרת להפיג את זה .שזה אומר להביא להקות ולעשות טיולים וסיורים.
ונורא רצינו שנוכל להוציא נגיד את החיילים לבריכה ,ואז יצרנו קשר עם כל מיני רבש”צים
של התנחלויות כדי שייתנו להם להשתמש בבריכה .ויש את כל הנושא הזה של להכיר
את הגזרה ואת ההיסטוריה שלה כדי לחבר את החייל למקום ,על מה הוא לכאורה נלחם.
וזה באופן אישי היה הכי בעייתי בעולם ,וגם היו לי עם זה תאקלים הרבה עם הקצינה
שעבדתי מולה .נגיד ,בגוש עציון יש איש ,לא יודעת אם הוא חי עדיין .אני לא זוכרת עכשיו
איך קוראים לו ,אבל הוא מין הריינג’ר כזה של האזור הזה ,שהוא כזה כל הזמן מטייל ויש
אחריו תמיד כאלה ילדים והוא מטייל בכל האזור .הוא מכיר את כל השטח הזה ,הוא תמיד
לוקח את כולם למעיינות בגוש עציון .בקיצור ,הבן אדם פסיכי לחלוטין לדעתי .כל הזמן
הקצינה שלי אמרה“ :נו ,תקחי את החיילים ש*** יעשה להם סיור באזור” .וזה כמובן ,תוך
עשר דקות בערך לתוך הסיור זה נהיה פוליטי ברמות היסטריות .יש שם את האלון הבודד
שם בגוש ,ליד אחד היישובים המרכזיים שם ,סתם ,אז הוא ישר סיפר להם מור”קים
על גוש עציון .לא יודעת ,לי זה היה קשה ,דווקא בגלל שאני באה מהצד הלא נכון של
המפה הפוליטית .והוא מתחיל להגיד על ערש תרבותנו ,משהו כזה ,ומין כחכחתי בגרוני.
והמפקד נורא-נורא שמח כי כל המפקדים בשמשון כאילו ,לא היה ,זה לא ,אין בגדוד ,לא
היה מצב כזה להיות ,לחשוב אחרת.
מה זה אחרת?
אחרת ,נגיד נגד המלחמה או נגד הכיבוש או משהו כזה .לא היה מצב כזה.
אין מקום לזה?
ממש לא.
 400אנשים בגדוד ,אף אחד לא חושב ככה?
אז מעטים ,אבל הם לא ישמיעו את הקול שלהם.
מה ,בוחרים אותם לפי הדעות הפוליטיות שלהם?
באמת ,אין לי שום דבר אישי אבל לא היה מקום לזה ומי שחשב ככה סתם .כי זה לא
היה ,זה לא היה שם .לא מהמפקדים ,בכלל לא היה .כשאתה בצבא שם ,כשאתה יושב
בשטחים ,אין מצב .לא היה מפקד ,נגיד אם חייל היה אומר משהו ,היו משתיקים אותו .זה
לא היה מצב לדבר על זה.
מישהו פעם אמר משהו והשתיקו אותו?
אני( .באותו סיור) ביקשתי ממנו לא להיכנס לזה ,וקיבלתי על הראש מהמפקד .חד וחלק.
לקח אותך לצד?
לא לצד ,מול החיילים .למה לצד?
מה הוא אמר?
דברים לא נעימים .הוא ידע ,הוא הבין למה אני מכחכחת ואמר“ :טוב ,אנחנו יודעים את
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הדעות שלך ,תשמרי אותן לעצמך” ,משהו כזה.
הסיורים האלה נמשכים כל הזמן?
כמעט כל פלוגה שמגיעה לגזרה צריכה לעבור סיור בגזרה וללמוד את המור”ק של גוש
עציון.
אז אני אעביר להם סיור ,שוברים שתיקה יעבירו סיור על גוש עציון .יתנו לי?
ממש לא.
למה לא?
כי זה הבעיה .אתם ,בגלל שיש לזה איזשהי אוריינטציה של דעה מסוימת .והבחור הזה,
למרות שהוא גר בהתנחלות ,שוב ,הקשר בין הצבא למתנחלים בשטחים הוא כאילו,
בוא נגיד שכל פריסה וכל צ’ופרים ,הרבה פעמים באו מהיישובים עצמם .בתקוע נגיד,
משפחות היו מארחות חיילים לשבת ,מביאות אוכל למוצבים .בעיניי זה בעייתי .בוא נגיד
שאם היו שואלים אותי אם זה בסדר – אני לא בטוחה .מצד שני ,בכל זאת מבחינתם הם
שומרים עליהם ,הם רוצים לפנק את החיילים ששומרים בגזרה שלהם ,אז הכי לגיטימי
בעולם.
סיור כמו שעושים על הגדר ,כמש”קית חינוך את צריכה לחפש את הדברים האלה.
נכון .אני יכולה ,אבל שוב...
ממי את מקבלת אישור?
מהקצינה שלי.
והקצינה שלך לא מאשרת?
מה ,סיורי גדר? ממש לא .זה לא יהיה.
למה?
אני יכולה להגיד לך שרציתי להביא את נו ,החמוד הזה ,מאירק’ה פעיל .אושייה ,הוא כבר
צריך להיות בן  80לדעתי היום .אז הוא גם לדעתי ,הוא היסטוריון צבאי אבל הוא יחסית
באוריינטציה פוליטית שמאלית ,למרות שהוא היסטוריון צבאי ויש כאילו ואוצ’רים של
הצבא ,הוא מרצה בצבא שנים ,והיתה לי בעיה לשכנע את המג”ד להביא אותו להרצות
לחיילים .מדובר על אושייה ,הבן אדם היה חבר של בן גוריון .שוב ,המג”ד גם שנא אותי
באופן אישי ,אז יכול להיות שהוא סתם רצה לטרפד את התוכניות שלי .אבל זה היתה
בעיה ,כן ,כי זה במובן מסוים היה יכול לערער על הדבקות במשימה של החיילים ,אתה
מבין? אתה חותר תחת התפקיד שלך .אם אני אומרת להם שיחשבו פעמיים לפני שהם
עושים משהו אז אני בעצם ...אני יכולה לדבר על טוהר הנשק ,זאת אומרת אני יכולה
לעשות הסברה על טוהר הנשק ועל זה שכמה חשוב ,לא יודעת מה ,לא לפגוע באוכלוסיה
אזרחית )...( .לא לפגוע באנשים חפים מפשע .אבל המשימה היא משימה .אין דיון על
המשימה.
אבל כשאת מביאה מישהו לעשות סיור על הגדר למשל ,אז יש עוד ערכים ,למשל
פגיעה בכבוד האדם.
אני לא יודעת ,כי לא היתה הגדר אז.
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נכון .סתם כדוגמה.
שמירה על כבוד האדם ,לעשות הסברה? הלוואי והייתי יכולה להביא הסברה כזאת ,אבל
זה לא היה עובר וזה לא היה עובר את המפקדים בחיים .גם ככה העבודה של מש”קית
חינוך זה עבודה מאוד סיזיפית של הרבה לא לא לא .בסוף ,עד שאת משחילה איזה משהו
שנראה לך חשוב.
מה קל להשחיל?
הופעות של להקות צבאיות.
מש”קית חינוך עצלנית לוקחת את זה?
לא ,זה צריך להיות הכל ,אבל בוא נגיד שאוקיי ,המפקדים אמורים להעביר את ההסברות,
לא אני .את כל הנושאים האלה של ערכים ומור”קים ,אני מכינה למפקד תיק מלא עם
כל האינפורמציה שלו .אם יש הסברה מסוימת ,אני מכינה לו תיק עם כל המידע ,עם כל
ההפעלות אם יש ,והוא מעביר את זה לחיילים שלו .בדרך כלל ממ”מ והלאה .כשיש דברים
נורא חשובים אז נגיד המ”פ עושה את זה .והם לא אוהבים לעשות את זה .הם עייפים,
אין להם זין לזה ,בעיקר הפלוגות הוותיקות ,עד שאתה אוסף את כל ה”עצמות” (כינוי
לחיילים הוותיקים) מהמסייעת לשבת לשמוע הסברה – זה לא קורה כאילו .אבל אם אני
מביאה להקה ,אז זה לא דורש מהמפקד שום דבר .היו אפילו הופעות בקבר רחל עוד לפני
האינתיפאדה .כשהתחילה האינתיפאדה זה לא קרה .שבועיים לפני האינתיפאדה היה
“קולה של אמא” שאני הבאתי לחיילים.

***

עדות 14
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :מרחב התפר
אני זוכרת שסיירנו על הגדר כבר ,ואיזה חבורה של ילדים פיצים עמדו ליד הגדר וזרקו
כאלה אבנים קטנות על רכבים של הבנייה של הגדר .לא משנה שרוב האבנים נתקעו בגדר
בכלל כי הם לא הצליחו לזרוק אותן .וואלה וזה ,הגענו לשם עם הסיור ,הגיע החפ”ק ,עושים
לי“ :טוב ,שימי גומי” .אז טוב ,שמתי גומי .אמרתי טוב ,נירה לכיוון רגליים ,לכיוון האדמה
שלפניהם מה שנקרא ,שזה בעיקר מפחיד .כמובן ,אני שמעתי את כל הסיפורים על לפרק
גומי אבל בחיים לא עשיתי את זה .שהרי גומי בא בשלוש יחידות מחוברות.
טמפון.
בדיוק .מג”ב כידוע הרבה פעמים נוטים לפרק את זה לחתיכות קטנות כי זה יותר כואב.
מקלפים גם את הכדור (יש חיילים הנוהגים לקלף את הציפוי גומי שעל הקליע,
דבר שהופך את הקליע לקטלני יותר)?
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יש כאלה שעושים את זה ,אני לא הייתי עדה ,אבל זה ידוע שזה לגיטימי באופן לא רשמי.
בקיצר ,אז שמתי מחסנית של כדורי גומי ,הכנסתי טמפון אחד – זה נשמע נפלא – לנשק,
ויריתי לכיוון אדמה שלפני הרגליים .כי שוב ,כי זה לא היה נראה לי כאילו הילדים האלה
זה איזה איום נוראי שעוד דקה מסכן את חיינו .זה היה נערים בגיל העשרה המוקדם,
בוא נגיד ככה .הקמב”ץ (קצין מבצעים) התעצבן ,לקח לי את הנשק“ :את לא יודעת
לירות” .אמרתי לו :תשמע ,מה ,לאן אתה רוצה שאני אירה? “תביאי” .בא ,דפק זה“ ,מה
לאן לירות? יורים לבטן” .ולשמחתי הוא לא פגע ,אבל הוא ירה פשוט לכיוון הבטן שלהם,
והם כמובן ברחו.
הוא פגע במישהו?
הוא פגע במישהו ברגל ,אבל הכיוון שלו ...כאילו ,מה הם עושים? הם זורקים אבנים
פיצקיות כאלה על הגדר ,זה לא שזה פוגע במישהו וזה לא שזה מסכן מישהו .צחק ,תיסע
משם ,הם ילכו בסוף .הם ירגישו מתוסכלים ויתבאסו .אתה רוצה ,תישאר שם כדי לוודא
שזה באמת לא איזה פעולת הסחה ושמישהו יעבור תוך כדי שהם זורקים אבנים .אבל
וואלה ,לירות? שוב ,לירות גומי לרגליים ,בסדר .אבל הוא בכלל לא הבין מה זה השאלה
הזאת של לירות גומי לרגליים .כאילו ,למה?
מה היו הוראות הפתיחה באש בתקופה של הקו שלכם בקציר?
יש את הנוהל הקבוע שחוזרים עליו של וואקף ולא בתוחכ ,זה עצור ,עצור או שאני יורה,
ירייה באוויר ,ירייה לכיוון רגליים.
היה מושג כזה דרדור אמצעים? אם הוא לא עוצר? מתקרב?
אף אחד לא העמיק בנוהל הזה ,בוא נגיד ככה ,משתי סיבות .אחת לתת יד חופשית,
ושתיים כסת”ח (כיסוי תחת) .כי אחרת אם אני אירה במישהו ואני אגיד אבל אמרו לי
שירייה שנייה זה לרגליים ,אז הקצין יכול להגיד :לא ,אבל זה רק אם ...אף אחד לא העמיק
בזה יותר מדי .כן היו תדריכים לפני משמרת ,אבל זה היה משהו שחזרו עליו.

***

עדות 15
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מודיעין שדה ׀ מקום :חטמ”ר עציון
היה כמה שבועות של בקת”בים (בקבוקי תבערה) באותו אזור ,באותה שעה באותו מקום .כל
יום ראשון בין שבע לשמונה היו זריקות בקת”בים באותו מקום .בין שבע בערב לשמונה בערב.
איזה שלושה ימי ראשון ברצף עשו את זה .אז בפעם הרביעית ביום ראשון חיכה להם מארב.
אז בשלושת הפעמים הראשונות לא הצליחו לתפוס אותם ,כי ישר הם רצו משם לכפר.
כל פעם שיש בקת”ב ,את מיד רואה את זה?
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אז זהו ,שזה מרחק שלא רואים אותו כל כך ,רואים אנשים בגודל של נמלה ,קצת פחות.
אתה לא בדיוק רואה שזה אנשים .עם זורקי אבנים זה נורא קשה לזהות את זה כי לא
רואים להם את הידיים .אם הם זורקים בקת”ב זה נהיה נורא שחור ,כשמדליקים אותו זה
עושה שחור ענק ,ואז זורקים .ואז ,אם המכונית נדלקת זה נהיה שחור מאוד.
יש סימן מקדים שאת רואה לפני שהוא נדלק?
אם אני רואה שם ילדים ביום ראשון בין שבע לשמונה ,כאילו זה המטרה של תצפיתניות,
מצלמות את השגרה ,אין שם מה לעשות באזור הזה .אם יש אנשים זה כבר לא בסדר ,כי
הם בטח הולכים לעשות משהו מפוקפק .זה היה העניין כשראיתי אותם .זה היה העניין.
גם אם לא יכולתי לדעת שהם הולכים לעשות משהו רע ,מספיק מההיסטוריה מסביב.
...ולאיפה הם בורחים כל פעם?
למין ,ואדי כזה ,יש שם כפר שנקרא חוסאן ,שזה לא רחוק.
מה קרה באותו יום?
זה עוד פעם היה אותו דבר בדיוק .ואז זיהיתי שם כמה אנשים ,והיה שם כבר מארב צלפים
שלא זיהה אותם כי הוא לא הסתכל בטח לשם ,ואז אמרתי להם שהם שם ,ואז הם חיפשו
אותם ,הם ראו אותם .הם עמדו שם איזה דקה או שתיים ואז אחד מהם הדליק בקת”ב.
ואז הוא זרק אותו על הציר .וכשהוא הדליק את הבקת”ב אז יש *** ,זה לפי הנהלים
הצבאיים.
מה זה אומר?
זה פקודה שאומרת שמותר לירות כדי להרוג כי זה מסכן חיים של אנשים .אחרי זה
התחילו יריות ,שאני לא שומעת ולא רואה אותם ,רק לפעמים רואה נקודות שחורות.
וזהו .ואז הם ברחו בשנייה שהם התחילו לירות .זה מה שאני ראיתי.
כמה זורקי בקת”בים היו שם?
חמישה או ארבעה .גם לא ראו .כי הם קטנים ,בגודל של נמלה .וזהו ,ופה נגמר האירוע
מבחינתי .הם לא ידעו שהם בכלל הרגו ,ואז מישהו הלך לעשות סריקות בשטח וגילה שם
את...
רק הילד הזה נהרג?
כן ,נראה לי.
כל השאר ברחו?
כן ,נראה לי .וזהו ,העניין שאיפה שהוא נהרג זה אחרי שהוא ברח .והוא נהרג משני כדורים
ואחרי שהוא ברח .אחרי שהוא בורח כבר אסור לירות ,הוא כבר לא מהווה איום על הציר.
וזהו.
כמה שניות לקח להם מזמן שהם הדליקו ועד שהם זרקו את הבקבוק?
הכל היה עניין של שניות .אולי היה חמש שניות עד הבריחה שלהם.
מתי התחילה האש? אחרי הזריקה?
אני דיווחתי *** ואז היה מותר להתחיל לירות .ואז זהו ,הוא לא ירה לפני זה ,כי אם הוא
היה יורה לפני זה הוא לא היה בכלל מדליק את הבקת”ב .ברגע שהם שומעים יריות הם
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בורחים ,בגלל זה גם יכלו להבריח אותם בכל דרך אחרת ולמנוע את זה .יכלו להפעיל
סירנה איפשהו ויכלו לירות באוויר ויכלו לירות ברגליים .אבל הם רצו ,שמו את המארב
צלפים הזה – הייתי מפקדת אז הייתי בהערכות מצב של הגדוד – שמו את המארב הזה
כדי ליצור הרתעה .המארב צלפים לרוב הוא מחכה כדי לירות ,זה התפקיד שלו .הוא לא
בא להרתיע .פטרול בא להרתיע ,אני יודעת מה ,כל מיני זה .מארב צלפים בא כדי ...אחרי
זה דיברתי עם המג”ד ,באותו יום הלכנו לעשות תחקיר אירוע ,ואז הוא אומר לי :האם
באמת היינו צריכים להרוג .אז בסדר ,שמת מארב צלפים ,לא יכולת ,זה לא שתכננת משהו
אחר ,מה עוד ראית בדמיון שלך שיכול היה לקרות?
מה הוא אמר?
אז זהו ,שלפני זה הלכנו כדי שהם יוכלו לראות את הסרט ולבדוק מה ...ואז אנחנו ,בעצם
הוא ,המג”ד ,הקמב”ץ ,הוא ,הקמב”ץ ואני ישבנו וראינו את הסרט.
אחרי שזה קרה.
כן ,באותו יום ,בלופים ולופים ולופים כדי לנסות להבין מה הלך שם כי אף אחד מאיתנו
לא באמת היה שם .אנחנו יושבים מול הטלוויזיה ומנסים להבין כמה יש פה ,ארבעה או
חמישה? ארבעה או חמישה? ואז הם מביאים גם את הדו”ח של איפה הילד נורה .הוא
נורה מתחת לשתי הידיים .פה צד אחד ופה צד אחד .לא יודעים אם זה כניסה ,יציאה .אז
המג”ד...
הוא נורה מתחת לכתף ימין?
ושמאל .היה שני חורים ,אחד שם ואחד שם .אז לא ידעו אם זה יציאה וזה ,או אם זה שני
כדורים .לא יודעים אם זה משתי יריות או מירייה אחת.
ראו את הגופה?
היא היתה אצלנו נורא קצת זמן ,הגופה .ואז ניסו לחשב איך זה ייצא בסדר ,כי בכל השאר
היה אסור לירות.
מה זה כל השאר?
*** זה מצב שמישהו מהווה איום על הציר ואיום שהוא נחשב חם :ירי או בקת”ב או מטען.
אז כל השאר שעדיין אין להם בקבוקי תבערה בידיים ,אז אסור לירות בהם ,אסור להרוג
אותם לפי חוקי צה”ל .והיה רק בקת”ב אחד שנדלק ,אחריו התחילו לירות ,והיה ילד אחד
שמת .ואנחנו לא יודעים אם זה אותו ילד .אי אפשר לדעת .ואז ראינו ,ראינו ,ראינו .מה
שהם החליטו שהסיפור הכי טוב יהיה זה שהוא בא לזרוק את הבקת”ב ואז ירו בו את
הירייה ,ואז הוא ניסה לברוח וירו בו עוד אחת.
הם הדליקו ,חיכו למכונית וזרקו?
לא ,כשהם רואים מכונית הם מדליקים .אתה לא יכול לחכות עם בקת”ב ביד.
הם רואים אותה מרחוק?
כן ,הם ראו מכונית מגיעה ,הדליקו בקת”ב ,זרקו.
הם פגעו במכונית?
לא ,הם אף פעם לא פוגעים .וזהו.
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מה היה על הכביש?
כלום ,כזה שחור בוער על הכביש.
הכביש בער?
קצת ,כן .לא היה אף מכונית.
...אחרי שהיה הירי ,היו זריקות אבנים?
אחרי שהיה את הירי ,האלה כבר הגיעו הביתה בטח וגילו שמישהו מת ואז כל הכפר יצא
לזרוק אבנים על הכביש ,איפה שנוסעות מכוניות אזרחיות.
איך צה”ל מיגר את התופעה של זריקות אבנים על הכביש?
אני חשבתי שהכי נכון יהיה לסגור את הציר ,אבל לא אני החלטתי .אז הם פשוט ,הם עמדו
בצד אחד וזרקו אבנים על הג’יפים והג’יפים ירו כל מיני דברים שאני לא יודעת מה הם.
יום אחרי זה נרגע ,הזריקות אבנים?
כן.
הכל כרגיל?
כן.
לא היו סנקציות על הכפר?
זה גזרה ממש שקטה .אם מישהו נהרג זה מספיק כאילו .אחרי זה אנחנו לא רצינו לעשות
שום דבר כי אנחנו עשינו את שלנו ,והם לא רצו לעשות עוד שום דבר כי אנחנו הורגים.
וזהו.
זה המג”ד אמר?
לא ,זה תובנה .סתם ,זה גם היה רשום בהערכות מצב אחרי זה ,שעכשיו יהיה שקט ועכשיו
בסדר.
כמה זמן אחרי זה התחילו עוד פעם לזרוק בקת”בים?
כמה חודשים אחרי .באותו מקום ספציפית אני חושבת שאולי שנה ,שנה וחצי.
מה היתה האווירה בצוות?
בצוות אצלי? גם בפלוגה שם וגם בגדוד וגם המח”ט ,אני לא חושבת שמישהו היה לא
שמח.
אז מה בעצם יש להיות מאושר? ממה שמחו?
לנסות להסביר לך את הרוח מחשבה שלהם? הם במטרה לשמור על גזרה שקטה ולהתריע,
וזה היה ההרתעה הכי טובה שיש.
המח”ט אמר את זה?
במילים האלה? אני לא יודעת .אבל כן ,זה כאילו הערכה.
את זוכרת דברים שנאמרו אחרי זה? מה היתה האווירה בצוות חוץ משמחה? לחצו
לך את היד?
כל הכבוד ,כל הכבוד .אז כל מילה שאמרתי בהערכת מצב ,כולם התייחסו אלי .לפני זה,
זה קשה קצת .כולם פלאפלים ,אני זה רב”ט .רק אמרו לי כל הכבוד ,ואחרי זה עבדו איתנו
יותר טוב.
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מה זאת אומרת?
הפלוגות בשטח שאנחנו אומרים להם מה לעשות ,אז הם צריכים לסמוך עלינו ,שזה לרוץ
לאן שאנחנו אומרים להם לרוץ .אז אחרי זה הם אמרו כאילו :בסדר ,הן יודעות על מה הן
מדברות לפעמים .למרות שבעיני דווקא זורקי אבנים זה יותר מסובך)...( .
על המקרה של הילד עם הבקת”ב לקחו אותך לתחקיר אירוע?
לא ,אף אחד לא ...לא אמרתי יותר מדי דברים ,הלכתי לשם לראות איתם את הסרט,
להסביר להם איך רואים מה זה הר ומה זה...
אבל לא משהו רשמי?
לא)...( .

***

עדות 16
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :ג’נין
אני מצד אחד היום כן מרגישה אשמה על זה שלא פתחתי את הפה ,ומצד שני אני כן
עדיין מאמינה שזה לא יכל לשנות כלום .זה היה יכול לשנות באופן רגעי משהו .זה לא,
זה מנטאליות של החיל .יכול להיות שפלוגות אחרות כן – לא יכול להיות ,בטוח שפלוגות
אחרות הן פחות קיצוניות היו ברמה הזאת כי כן אחר כך הגעתי למג”ב ג’נין ופחות ראיתי
דברים כאלה ,אבל זה לא שזה אחר .כן עדיין יש איזה תחושה של אלימות ,וכן משעמם
אז בוא נמציא אירוע.
מה זאת אומרת?
אני יודעת ,נמציא אירוע .נעלה בקשר :זרקו עלי אבנים ברחוב ,ואז עוצרים מישהו,
מתחילים לחקור אותו .בסוף ישחררו אותו או לא ישחררו אותו ,תלוי בבן אדם שהמציא
את האירוע ,אם הוא יזהה אותו או לא .היתה שוטרת שוואלה ,משעמם לי ,טוב ,יאללה,
נמציא אירוע שזורקים עלי אבנים .שאלו אותה מי“ .לא יודעת ,איזה שניים עם חולצות
אפורות ,לא הצלחתי לראות” .תפסו שניים עם חולצות אפורות .אמרו לה :זה הם? כמובן
תפסו אותם ,הכו אותם .זה הם? “לא ,לא נראה לי” .וואלה ,אירוע שלם ,אנשים חטפו
מכות .כלום לא קרה שם באותו יום.

***
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עדות 17
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מודיעין שדה ׀ מקום :חטמ”ר עציון
מה עושים עם זורקי אבנים?
מרביצים להם מכות ולוקחים אותם לחטיבה)...( .
הם יודעים שאת מצלמת.
מי ,החיילים? יודעים ...ברגע שאני רואה זריקות אבנים ,זה בא בשעות מסוימות ,יש
היסטוריה ,אתה יודע מה השיגרה שם .אז בזמן הזה הכוחות כבר יותר קרובים והם לא
ישנים בג’יפים ,הם מסיירים נגיד .או שהם ישנים בג’יפ במקום שהוא טוב .וזהו ,ואז הם
משם ישר מגיעים.
מה עושים עם זורק אבנים?
מפוצצים אותו במכות או לוקחים אותו לחטיבה .או שמביאים אותו לאבא שלו ,וזה הכי
גרוע .זה יותר גרוע מלפוצץ אותו במכות או לקחת לחטיבה.
למה?
כי אבא שלו עושה לו דברים יותר גרועים.
מכות ,מן הסתם.
לא ,יותר חזק.
בהערכות מצב אומרים שזה יותר גרוע לקחת אותו לאבא?
בטח .מדברים שם על הכל ,פותחים כאילו .מי יושב שם? יושב שם המג”ד וכל המ”פים ויש
כזה ,כן ,מדברים על הכל ,על כל אירוע שהיה.
אז מותר לקחת לאבא או לא?
תלוי במפקד באותו רגע .לרוב הם מעדיפים לקחת אותו למעצר.
היו מג”דים שהעדיפו לקחת לאבא?
אם יש איזה ילד שלא דיבר או לא הלשין על החברים שלו ,אז לוקחים אותו לאבא שלו.
אחרי שהוא היה במעצר?
לא ,גם לפני .מתחקרים אותו בשטח :איפה החברים שלך? לא יודע ,לא יודע.
לקחת לאבא זו אופציה יעילה?
אם מישהו נגיד שאין לך יותר מדי כדי נגיד לקחת אותו למעצר ,כאילו אין לך יותר מדי
אשמה או יותר מדי סיבות לגיטימיות ,אתה יכול לקחת אותו לאבא שלו ,אתה יכול לסגור
את הכפר .עשו שם מלא דברים .זורקים אבנים – סוגרים את כל החנויות בכפר.
מי מחליט על זה?
המג”ד ...מה שנראה לי היה בגזרה שלנו זה שאין יותר מדי ,הכל אפור ,אתה מבין? היה
לנו גם כל יום  40שב”חים (שוהים בלתי חוקיים) בבוקר ,וגם אין מה לעשות עם שב”חים,
כאילו אין משהו מוגדר .כל אחד מחליט באותו רגע מה לעשות.
מי זה כל אחד? הסמל?
אם זה שב”חים זה הסמל ,אם זה אבנים זה המ”פ .אם זה בקת”ב אז המג”ד כבר מתערב
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בדרך כלל .לשב”חים אף מג”ד לא יגיד לך מה לעשות ,אז אתה יכול להחליט מה לעשות
איתם במחסום.

***

עדות 18
שם *** :׀ דרגה :סמלת במיל’ ׀ יחידה :התקו”ה ׀ מקום :מחסום קלנדיה
אני אתחיל באופן כללי ,שוב בגלל שאני באמת לא זוכרת משהו ספציפי שיכלתי לשים
עליו את האצבע .כמו שהסברתי לך מקודם ,אני ככה באתי מתוך איזשהם רגשות אשמה
ומוטיבציה גבוהה ותחושה קשה מאוד שלא עשיתי מספיק בסדיר ,ולכן בעצם חודשיים
אחרי שהשתחררתי כבר מצאתי את עצמי שם .אני ,פשוט טיפה על היחידה .זה חבר’ה
מבוגרים ,בגילאי  70-60אפילו .זה חוויות מצחיקות לגמרי .אנשים שבאימון בתרגילים
אומרים להם ליפול :שמע ,אני יכול ליפול ,אני לא בטוח שאני יכול לקום .טיפוסים
ממש מגניבים שמביאים אותם לשם לכאורה באמת בשביל להעלות את סף האנושיות
במחסום .העבודה היא בעצם במשמרות של שמונה שעות ,בוקר וערב .אני יכולה להגיד
לך את הדברים שלי היו ...או.קיי ,אני אדם די רגיש ,בעיקר גם לסבל של אנשים אחרים,
ואיכשהו אני יכולה להגיד על עצמי ,אולי זה קצת להגיע לסוף כבר בהתחלה ,שאיפשהו
זה ממש הלך לאיבוד בשבועיים האלה .זה מן תחושה כזאת של עולם אחר לגמרי.
שעשיתי דברים שרק אחרי זה כשיצאתי ,אז פתאום הסתכלתי ואמרתי :כאילו ,נו בסדר,
לא חס וחלילה הכיתי אף אחד או לא זה ,אבל של זלזול שלא מתאימים לי באופן אישי
בכלל .שזה כל הבדיחות המפגרות האלה של ג’יב אל בידובי וכאלה שטויות .בכל אופן,
אז באותה תקופה נניח נורא עניין אותי לצלם אז הייתי מצלמת ,אנשים במחסום שם .זה
די תחושה של לא כופים בכלום .והיו כאלה שהיו גם ממש משתפים פעולה מתוך הנחה,
אני מניחה ,שזה אולי יקל עליהם את המעבר .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 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
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זוכרת מי הגופים אבל נניח שהקמ”ן (קצין מודיעין) אומר ככה והמת”ק (מנהלת תיאום
וקישור) 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
איזשהי 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 ,איזשהי אינפורמציה קוהרנטית .זה משהו שאותי מאוד הטריד ואני יכולה
רק לתאר לעצמי שגם את החיילים שם ,מאוד.

***

עדות 19
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :חינוך/מג”ב ׀ מקום :רצועת עזה
אני יכולה להתחיל בחוויות שלי במג”ב שהן קודם כל ,אם נלך כרונולוגית ,זה יותר מסתדר
לי ,החוויות הראשוניות היו שוביניסטיות ,כוחניות ,כלפי.
ספציפית כלפייך?
ספציפית כלפי .הגעתי מש”קית יחידה לגדוד ,זאת אומרת היו עוד כמה מש”קיות
בבסיס ,משהו כמו מש”קית הוראה ,מש”קית ת”ש ועוד איזה מזכירה ,פקידה כזאת,
וכל השאר היה בסיס של בנים .ההערות הראשוניות היו מאוד קשות ,אני לא זוכרת את
המילים בדיוק ,אבל משהו בסגנון :אה ,הגיעה מש”קית ,היא יכולה להכין לנו קפה .כאילו
התייחסות מאוד קשה .התבטאויות מאוד קשות ,ירדו עלי כל הזמן .קצין אחד בדרגת סרן
שפשוט התיישב אצלי במשרד ,ירד עלי על זה שאני לא עובדת בכלל .זה בולשיט כאילו,
בתור ילדה בת  18הייתי מאוד נלהבת לכתוב הסברות שבועיות כל הזמן ,אני כל הזמן
עבדתי .אבל הוא אמר :מה ,את יושבת פה כל היום לא עושה כלום .כל פעם היה נכנס,
מתפרץ למשרד ,וכל הזמן היה יורד עלי .פעם אחת הוא נישק אותי בכוח ,ופשוט דחף לי
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את הלשון לפה כאילו וצירפת אותי כזה .זה היה הדבר הכי דוחה בעולם .וכאילו ,לא ממש
הגבתי ,כאילו לא ...אתה יודע ,סרן ,אני הייתי מש”קית.
מה היה היחס הפיקודי ביניכם?
הוא היה קצין ביחידה פשוט ובתחילת התפקיד אז היתה לי איזה יראה כזאת .היתה
חלוקה ברורה בין מי שקצינים למי שמש”קים.
איך הגבת להטרדה המינית הזאת?
לא הכרתי את המושג הזה ,’98 .זה לא היה כזה ...אמא שלי ,כשסיפרתי לה את זה ,אמרה לי:
את חייבת להתלונן .אבל בעיני היא היתה מטורפת אמא שלי שהיא חשבה להתלונן על זה,
כי בסך הכל זה לא היה כזה ביג דיל ,וכי באמת לא עבדתי הרבה כמוהם ,ואני לא יודעת ,כל
מיני תירוצים כאלה .אבל זה היה החוויות הראשוניות ,שהייתי מאוד מושפלת ומאוד קטנה.
לאט-לאט ,עם הזמן ,התקרבתי יותר לכולם והתחברתי לכולם ,גם לקצינים ,גם לחיילים.
שמעתי כל מיני סיפורים שלהם .זה היה תקופה של סמ”שים ,הם היו עובדים שמונה-
שמונה .סמ”שים זה סיורים משותפים עם הפלסטינים .הם היו עושים שמונה-שמונה,
הם כל הזמן היו עייפים .בשמונה שעות של המנוחה הם שיחקו שש-בש וראו סרטים
פורנוגרפיים וסרטי בורקס ,וסיפרו כל מיני חוויות מהסמ”שים ,שזה חוויות שנשמעו
בעיני בעיקר משפילות לפלסטינים.
איזה סיפורים?
זה רק הסיפורים שהם סיפרו בבסיס אז אני לא יודעת אם הם באמת היו ,אבל כל מיני סיפורי
התרברבות כאלה :איך זרקתי לו שקל ואיך הוא קפץ בשביל שקל .אחד החיילים זרק מטבע
ואמר למי שהיו איתם בסיור המשותף לקפוץ ,לעשות כל מיני דברים משפילים בשביל
המטבע הזה .הם סיפרו כאילו מה הם לא יעשו בשביל שקל ,משהו כזה .ושאלתי :היו קצינים?
היה איזה קצין? “כן ,בטח” ,אני לא זוכרת את השמות אבל “כן ,בטח ,הוא היה איתנו” .לא היה
לי מקום יותר מדי להתבטא ,להתנגד .אם רק הייתי אומרת משהו היו משתיקים אותי מיד.
ודי מהר למדתי גם את המקום שלי .כששמעתי את הסיפור הזה ,ישר אז הלכתי לקצינים
ככה נסערת וזה :צריך לכתוב הסברה שבועית וצריך לדבר איתם .אבל גם הקצינים אמרו לי
שלא .כאילו ,הם לא אמרו לי לא אבל הבנתי מההתנהגות שלהם שאין להם שום עניין בלדבר
על זה ,בלפתוח את זה.

***

עדות 20
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :נח”ל ׀ מקום :כללי
אז איך את יוצאת משם?
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קצת ,קצת מתביישת.
מההתחלה?
כשהשתחררתי .עכשיו לאט-לאט כזה אני פתאום ,במיוחד אחרי שראיתי את הסרט הזה
אז פתאום קלטתי ,זה דברים שעברתי ולא חשבתי עליהם .חוץ מהקטע עם האלונקה
שזה לראות דם ,וחוץ מהקטע שזה כאילו היה קיצוני אחד בשבילי ,והקטע שסגר לי את
כל המעגל הזה כשהחייל הזה אמר לי כששאלתי אותו כמה הוא חיסל – אז חוץ מהקטעים
האלה כל השאר נראה לי כאילו זה בסדר ,זה יומיומי .ואז ,אחרי שראיתי את הסרט הזה
“לראות אם אני מחייכת” ,פתאום התחלתי לקלוט דברים ולהבין שזה היה דפוק כל העניין
הזה .אף אחד לא בסדר .הם לא בסדר והם לא בסדר ,הצבא לא בסדר.

***

עדות 21
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :הר חברון
נפגשת עם פלסטינים?
תלוי איפה .יש את החסימות שאתה עושה כל יום ,ואז זה כל השוהים הבלתי חוקיים.
שב”חים עם אישורים ,זה היה הבדיחה שלנו .מיליון טרנזיות שיוצאות גם מהמחסום וגם
עוקפים מסביב .במחסום תרקומיא זה היה סוג של בדיחה .יש מחסום בין שני יערות
וכולם יוצאים מסביב .עכשיו אני הבנתי שבנו את הגדר .אני עזבתי בדיוק כשנגמרו כל
ההפרות סדר על הגדר ,התחילו לבנות אותה .כשהפסיק להיות מעניין בגזרה ,מה שנקרא.
זהו ,לא יודעת ,במחסומים...
מה לגבי יחס מול הפלסטינים?
הם לא מבינים ,הם לא רגילים לבנות .צריך ,במיוחד בתור מפקד צוות ,צריך לבסס את
המעמד שלך .מה זה לבסס? כאילו לא ,בחיים לא הרמתי יד ,יש דרכים אחרות לגרום להם
להבין .היה פעם איזה אחד נגיד ,כשהיינו בחסימה והיו איזה עשר טרנזיות ,כל טרנזיט זה
בין  20ל 30-אנשים .בודקים אחד-אחד ,ומול השב”כ ומול המסך המשטרתי .הם מגיעים
בשלבים ואנחנו רק שלושה ורק למפקד מותר לדבר בקשר .אז זה אומר שהטרנזיות צריכות
לעמוד ,נגיד מגיע טרנזיט ואז כולם יורדים למטה עם המיטלטלים שלהם ,עם האישורים,
בודקים אחד-אחד – ואחד מאבטח ,אחד בודק – ואז הם מחכים בחוץ .ואני אמורה להיות
הגיבוי השלישי שלהם תוך לבדוק ,תוך כדי פה ,ואז ,בזמן שאני מפק”צית (מפקדת צוות).
אם לא ,אני בוחרת שניים שהם בודקים .בודקים את כל הרכב ,לפעמים היה גם כלבי גישוש,
כלבי חנ”מ (חומר נפץ) ואמל”ח (אמצעי לחימה) שהיו מצטרפים אלינו ,זה היה כזה מתי,
זה היה בשעות מסוימות .במשטרת עיירות ,יש שם כלבייה ,הם היו מגיעים אלינו לגזרה
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והיינו פותחים איתם חסימות ,עם כלבי חנ”מ ואמל”ח .החסימות זה לא תמיד בשעות
מסודרות ולא במקומות מסודרים אז הסיכוי גם לתפוס עולה .עושים חיפוש על הרכב,
מכניסים את כולם לרכב ,לוקחים לכולם את התעודות ואת האישורים ,מביאים אותם אלי
ואני מתחילה לעשות את כל הבדיקה .אז הם ממתינים בתוך הרכבים ולא יוצאים .כי אנחנו
שלושה ,ולפעמים הם גם  300איש ,אז בקלות לוקחים לי מישהו מהחיילים ,ולוקחים לי
אותו .אז סתם ,היה נגיד איזה פעם אחת שאחד הנהגים ,הנהגים בדרך כלל בדואים כי
לתושבי שטחים אסור לנהוג ברכבים עם לוחית זיהוי ישראלית ,מספרים ישראלים .אסור
להם .אין להם רישיון נהיגה ישראלי .אז הוא התחיל ,למרות שלקח לנו איזה עשר דקות – זה
מישהו שהוא כל בוקר ראה שאני בחורה ,והוא ניגש לאחד הלוחמים והם אמרו לו שיבוא
לדבר איתי כי אני המפקדת ואני מחליטה מתי לשחרר .ובדיוק הייתי באמצע בדיקות
וביקשתי ממנו :אדוני ,תמתין ברכב .ברגע שנסיים ,אין לי שום סיבה לעכב אותך ,יש לי פה
עוד עשרה טרנזיות שאני צריכה לעבוד איתם .ביקשתי ממנו שיחזור ,הוא חזר עוד כמה
פעמים אז אמרתי די ,כאילו אי אפשר ככה .בדקתי אותו מול המסוף ,הוא היה פסול נהיגה.
אמרתי סבבה ,זה ההזדמנות שלנו ,כאילו מה זה ללמד אותו לקח? ללמד אותו לקח בדרך
שהוא יזכור .כמה פעמים אפשר? ביקשנו באמת יפה ,זה לא שפרקנו עליו .אני לא מאמינה,
הם לא לומדים כלום באלימות ,לומדים דרך הכיס .הוא היה פסול נהיגה ,הזמנו לו מתנ”ע,
משטרת תנועה .ברגע שהוא הגיע בפעם הקודמת ,הבאה כאילו ,פשוט אמרנו לו שכולם
משוחררים חוץ ממנו ,אז כבר יצאו לו  30אנשים מהטרנזיט 50 ,שקל על כל כיוון .הורדנו
אותו כבר בפרנסה .הם ברחו פשוט לטרנזיות האחרות כי שחררנו אותם .ואז הוא המתין
איתנו עד שמתנ”ע הגיע ,לקח לו שעה וחצי בערך .מותר לעכב שלוש שעות .עיכוב – מותר
לעכב שלוש שעות .חוק משטרתי .ואז הגיע מתנ”ע ,אמר שזה טעות של המסוף ,שלא
עדכנו שהוא לא פסול נהיגה ,אבל אם הוא כבר פה הוא יעשה לו בדיקה לרכב .היו לו איזה
שלושה דברים שהם לא היו בסדר ,משקולת בטרנזיט ,מראה שלישית ,משהו כזה .דפק לו
שלושה דו”חות והורדה מהכביש – עוד כסף .ואם תוך יומיים הוא לא ניגש – יש בקריית
גת ,זה מתנ”ע דרום ,לכל מרחב נגב ,דרום – אז אם תוך יומיים הוא לא ניגש לשם אז יוצא
נגדו צו מעצר ועוד דו”חות וזה .הוא יצא בדמעות מהמחסום אחרי כל הדו”חות שהוא
קיבל .עיכבנו אותו ,עכשיו הוא צריך ללכת למוסך לתקן הכל ולהגיע ,זה יום עבודה כאילו,
כי הוא עושה כמה מסלולים כאלה 50 ,שקל כל אחד .זה המון כסף .בסדר ,הוא למד .וככה
גם כל השאר למדו שיש צורה מסוימת שצריך לעמוד בה .כאילו ,זה יישמע מגעיל אבל לא
חיפשנו אותו ,זה לא ...אין לי דרך אחרת ללמד ,ובמיוחד שאני בחורה ,בתרבות שלהם הם
נורא לא ,נשים הן לא ,אין כבוד כאילו .בסדר ,צריך איכשהו לבסס כבוד .פעם אחת שבן
אדם כזה מקבל אני אקרא לזה את מה שמגיע לו ,כי תכל’ס באמת ,זה לא שסתם דפקנו
דו”חות וסתם עיכבנו אותו .היה רשום במסוף .לא חיפשנו אותו .אבל הוא למד נקרא לזה
את הלקח שלו ,ואתה יודע ,מפה לאוזן זה עובר ויותר לא יתעסקו איתנו.
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עדות 22
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :סחלב ׀ מקום :חברון

הבנות שלנו נהיו קיצוניות לשני הצדדים .היו כאלה שפשוט הלכו ואמרו די ,אני לא לוחמת,
אני פקידה ,ונהיו הפקידות .היתה אחת שנהייתה נהגת ,ואז ככה היא רק היתה הנהגת
של הג’יפ של הפלוגה .היא לא שמרה ,לא התעסקה עם אף אחד ,היא היתה עם הג’יפ
ועם החפ”ק .והיו כאלה שנהיו פסיכיות ,שנהיו יותר גרועות מהבנים.
מה זאת אומרת?
ברמה של ערבי אומר לה משהו לא בסדר ,אז היא מקפיצה איזה ארבעה בנים מהפלוגה
שיבואו לטפל בו .ספארי יורד ובא לפוצץ את הערבי שהיא מעכבת אותו.
את זוכרת מקרה ספציפי?
אני אספר לך סיפור מעניין .אני הייתי בעמדה והגיע המחזור שאחרינו ,היתה שם איזה
אחת הבחורות שהיא היתה מאוד קיצונית בדעותיה ככה .וזה היה תקופה ,אני לא זוכרת
מה בדיוק היה שגרם לזה ,אבל היינו עם כדור בקנה .זה היה תקופה שהיה צריך לשמור
עם כדור בקנה .היה כאילו נורא מסוכן ,ירו עלינו המון .ההוראה היתה להיות עם כדור
בקנה כל הזמן .נשק דרוך ,כדור בקנה ואצבע יעני ליד ההדק ,לא על ההדק .ואז היה
בום ,שמענו ירייה ,וכמובן שאני הייתי בפטרול ואנחנו רצים לשם לראות מה קרה ,ואנחנו
רואים את החיילת עומדת ככה ,ערבי מולה מדמם על הרצפה והיא אומרת משהו כמו:
“הוא ניסה לתקוף אותי ,הוא ניסה לתקוף אותי” .ואנחנו מסתכלים עליו ויש לו ירייה
בבטן ,ואנחנו אומרים לה – בבטן ,עשתה לו חור – ואנחנו אומרים לה :מה הוא עשה? איך
זה ניסה לתקוף אותך? מה זה ניסה לתקוף אותך? והחייל שאיתה בכלל הוא כולו מבולבל,
לא יודע מה להגיד לנו“ :מה שהיא אומרת ,מה שהיא אומרת” ,אומר מן משהו כזה .זה היה
גם כשהייתי יחסית ותיקה כבר .והיא סיפרה איזה סיפור שהיא ביקשה תעודת זהות והוא
לא הסכים לתת ,ואז הוא תקף אותה והיא איכשהו כאילו ממש ניסתה לברוח ,ואז היא
הסתובבה וירתה לו בבטן ,משהו כזה .ואתה מסתכל ואתה רואה ערבי ,אתה רואה שנורה
מטווח אפס ,יש לו תעודת זהות ביד ,הוא מחזיק את התעודת זהות ביד .ואתה אומר לה:
תשמעי ,זה לא יכול להיות ,משהו בסיפור שלך קצת עקום .ומה קרה לחייל השלישי ,הוא
ככה מפחד לדבר? בירור ,בירורים ,עניינים .מסתבר שהיא ביקשה ממנו תעודה מזהה
והוא התקרב לתת לה ,לא יודעת מה ,התקרב יותר מדי ,התקרב לתת לה – זה מה שהיה
בתחקיר האחרון שעברנו עליו – והיא דחפה אותו עם הנשק אחורה ונפלט לה כדור לתוך
הבטן שלו .והדבר הראשון כשאנחנו מגיעים לזה ,במקום להגיד אוי לא ,מה עשיתי ,זה
משהו בסגנון של “הוא תקף אותי ,הוא ניסה לתקוף אותי” .והבחורה הזאת ,בסופו של
דבר יצא שהיא סיפרה שהוא באמת התקרב אליה יותר מדי ,היא נלחצה ,הכדור כבר היה
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בקנה והיא דחפה אותו כאילו ככה מהבטן ונורה כדור לתוך הבטן שלו.
היא הודתה בזה?
כן ,היא הודתה בזה אחרי זה בכל התחקירים .והיא לא נשפטה לדעתי .יצאה מהפלוגה,
העיפו אותה מהפלוגה .כן ,היא הלכה להיות שוטרת צבאית .זה היה העונש שלה.
מה קרה לבן אדם?
לא יודעת ,פינו אותו אמבולנס של הפלסטינים ...זה היה אירוע שזעזע אותי .שבחורה
ירתה לבן אדם בבטן ודבר ראשון שהיא אומרת זה משהו בסגנון של הוא תקף אותי.
עם מה הוא תקף אותך ,עם תעודה מזהה? היתה לו תעודת זהות ביד ,עם מה הוא תקף
אותך? ( )...אני זוכרת שכשהחיילת הזאת ירתה לערבי בבטן וכולנו הגענו לשם ,ואני כל
הזמן שאלתי :מה זאת אומרת ,מה הוא ניסה לעשות לך? וכולם ,באיזשהו שלב פתאום
המפקד שהיה איתי ,שהוא הגיע לשם מהר מאוד לשטח ,אז הוא אמר לי“ :מה את רוצה?
מה זה? אולי תפסיקי עם זה? תפסיקי לשאול מה זאת אומרת ,מה זאת אומרת? אולי די?
הוא ניסה לתקוף אותה היא אומרת לך ,מה את לא מבינה?” .ואז אמרתי :טוב ,בסדר.
...זה היה הפחד הכי גדול ,להיכנס לכלא בגללם ,בגלל הערבים .בגללם אני אכנס לכלא?
אז אני אירה לו בבטן ,אז אני אירק לו בפרצוף ,אבל שלא להיתפס .ולדעתי הלא להיתפס
הזה אומר ,יש מאחוריו אמירה של אני עושה משהו לא בסדר אם אני רוצה לא להיתפס.
נראה לי שזה די אומר את זה .שזה אומר שכולם די היו מודעים למה שקורה שם ,שהוא
לא בסדר.
אבל אנשים עשו את זה כל הזמן.
כן.

***

עדות 23
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :נח”ל ׀ מקום :חברון
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?
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בגלל שזה היה יהודי וההוא היה פלסטיני ,אז כאילו זה בסדר .אני זוכרת שהייתי אומרת
בקול רם שזה סוג של בסדר ,אבל הייתי חושבת לעצמי בוא’נה ,מה הוא 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 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 שהיה ,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
בלטה מתחת לבית שלהם .אבל אני יכולה לירוק עליהם ולזלזל בהם ולצחוק עליהם.

***

עדות 24
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :חברון
זה האירוע שאני הכי זוכרת מחברון .זה היה יום שהיו מלא שב”כניקים בבסיס .עכשיו,
בעיקרון הפלוגות של חברון הרי הן היו הפלוגות הפחות לוחמניות ,כי היה את הנח”ל,
היה את הצנחנים ,בדיוק הקימו את גדוד לביא כשהייתי שם ,אז היינו פחות לוחמנים .ואז
היה איזה יום אחד שהיו פתאום מלא שב”כניקים בבסיס ,אתה רואה התרחשות ואתה
רואה דברים .ושיגעתי את המ”פ של הפלוגה הזאת ,של הלוחמת ,שאני רוצה ללכת גם,
שאני רוצה לנסוע לחיפוש נשק .בהתחלה ,עד שהוא הסכים לספר לי מה יש ,ועד שפה
ועד שהוא הסכים בכלל לקחת אותי .הקיצר ,היינו ,זה היה אני והיתה אחת הסמב”ציות
שהיו גם ,שהיינו שתי הבנות היחידות .אני הייתי בלי נשק ,היחידה .אלוהים יודע איך הם
לקחו אותי ומזל שלא קרה כלום כי הם היו משלמים על זה בענק .לקחו את המש”קית
חינוך לחיפוש נשק בשתיים בלילה בשטחים .הקיצר ,אז הלכנו ,אני זוכרת את זה כמו
סרט כי יצאנו מהבסיס ,בג’יפ אתה עוד חי בסרט שאתה חלק מאיזשהו סרט מגניב כזה,
ואז ניסיתי לשאול את השב”כניקים שהיו איתי בזה מה הולך לקרות :אנחנו מגיעים לבית
של מישהו ומה ,מעירים אותם? לא כל כך ענו לי ,אמרו לי :תלכי ,פשוט תרוצי אחרינו.
כשרצים ,תלכי אחרינו .ואז הרגע הכי מפחיד זה היה כשבאמת קלטתי שאנחנו בחברון
הריקה ,השקטה ,וזה אזורים שאני לא מכירה .זה היה שתיים בלילה לפי דעתי ,משהו כזה.
ואז הם יצאו מהג’יפ ,רצנו .לא ידעתי מה לעשות עם עצמי כי פתאום קלטתי איפה אני
נמצאת ,רבאק ,אין לי נשק ,כולם עם קסדה ואפוד .היה בית אחד גדול ובית אחד קטן ליד,
אז עלינו קודם כל במדרגות של הבית הגדול .אני נצמדתי למ”פ בבהלה .כאילו ,פתאום לא
ידעתי ,אמרתי לעצמי :מה לעזאזל את עושה פה? יכולים לירות עלינו מכל הכיוונים פה.
זהו ,ואז הערנו אותם ,הם העירו אותם ,אני הייתי צמודה למ”פ מרוב פחד.
המ”פ נכנס לבית?
כן ,אבל הוא לא נכנס ראשון .השב”כניקים נראה לי נכנסו ראשונים ,אני הייתי צמודה אליו
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והוא לא היה הראשון .היה גם את הקמב”ץ שהייתי מיודדת איתו אז שניהם ,כל הזמן
עברתי מאחד לשני .כאילו ,סרט מטורף .זהו ,אני לא אשכח בחיים ,נכנסנו אליהם הביתה,
האבא עם החלוק פותח לנו את הדלת ,האמא והסבתא והשני ילדים הקטנים התעוררו
גם .עכשיו ,הם מסתכלים עליך במבט של וואלה ,אתה נכנס לנו הביתה בשתיים לפנות
בוקר .והילדים היו בבהלה מטורפת .והפכנו להם – אני רואה את זה כאילו אני הייתי
חלק מזה כי הייתי שם ,אבל הפכו להם את הבית ,אני בחיים שלי לא דמיינתי שזה נראה
ככה .שאתה נכנס ,הרי אתה יכול לפתוח מגירה ולחפש במגירה ,ואתה יכול לפתוח את
המגירה ולהעיף את כל מה שיש למטה ,ולהפוך את זה ולהשאיר את זה ככה .עכשיו ,אני
עוד שאלתי את המ”פ ,עברנו מחדר לחדר ,אני לא אשכח את זה ,מצאנו סרטים כחולים
והמבוכה של האבא כשהוא עובר איתנו ממקום למקום ,מחדר לחדר ,מחדר לחדר .ואני
שאלתי את המ”פ אם אנחנו עוזרים להם לסדר אחר כך .שתבין כמה תמימה הייתי.
פשוט הכל היה בבלגן בצורה מטורפת .והוא עונה ,והאבא מנסה לשאול ,הבעל בית ניסה
לשאול שאלות וניסה לדבר ,אף אחד לא מדבר איתו בכלל .עוברים ,פותחים והופכים-
הופכים-הופכים הכל-הכל-הכל ,שופכים להם את כל הבית .לפני שנה ,בליל הסדר ,פרצו
לי לדירה .חזרתי ,הכל היה הפוך .הדבר הראשון שחשבתי עליו זה שזה בדיוק ככה ,בדיוק
נראה ככה .כל המגירות ,כל הארונות ,הכל .ולא מצאנו כלום ,שום דבר .בבית הראשון הם
היו צריכים מישהי שתחפש .כאילו הלכתי ,לקחו אותי ואת הסמב”צית שהיתה לחפש
נשק על הנשים כי אסור לגברים .אנחנו היינו שם איזה שעה והם לא מצאו כלום והם
התחרפנו כי הם היו בטוחים ,היה מידע ,לא יודעת מה ,הם היו בטוחים שהם מוצאים.
והם הופכים ,והפכו הכל ,באמת לא השאירו שום דבר במקום שלו .ואז עברנו לבית השני,
וכאילו אני לא הבנתי למה אנחנו ,כאילו באמת למה עושים את זה בדרך הזאת .וזה הרגע
הראשון שהבנתי למה מסתכלים עלינו במבט כזה ולמה שונאים אותנו ככה .אתה חודר
בצורה הכי-הכי מגעילה ,בלי שום טיפה של צלם אנוש ,כי הזלזול בתשובות שנתנו לבן
אדם ,לאישה ולילדים בכלל לא ,אף אחד לא הסתכל עליהם בכלל .שלחו אותנו לאיזה
חדר שם בצד ליד המטבח כדי לחפש עליהן נשק .עכשיו ,אני כאילו בסיטואציה הזאת ,אני
אומרת לעצמי :מה לעזאזל את עושה פה בכלל? איזה לחפש נשק? ואם היא מתפוצצת
עלייך עכשיו?
זה מה שחשבת באותו זמן?
בטח .תקשיב ,סתם אמרתי להם .ראיתי שקורה משהו .אני ,עניין אותי לדעת מה ,כאילו
מה קורה .מה הולך ,מה זה העניין הזה ,כאילו מה הם עושים בלילה .בגלל זה גם הלכתי
כל הזמן למערה (מערת המכפלה) כי היה נורא חשוב לי לדעת מה ,איך הם מתייחסים
לזה ומה הם עושים במהלך היום ,מה הם עושים שם שמונה שעות .ליד המערה יש ,אני
לא יודעת אם עדיין יש את זה ,אבל ליד המערה כשעולים ,היה גם חמ”ל של מג”ב ,קטן
כזה .אז אותי נורא עניין לדעת מה קורה ולמה הם כל כך מתוסכלים ,ומה הם עושים כל
הזמן הזה ולמה בכלל ...זה שהיהודים היו פנאטים וניסו לדרוס אותי פעם אחת כשעברתי
בכביש ,ושהחיילים היו חוזרים והג’יפ היה עם השברי ביצים שהיהודים היו זורקים
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עליהם .כאילו ,זה הדברים של ,אתה יודע ,שכאילו זה היה שגרה .אתה כאילו מתמודד עם
איזה משהו שאתה אומר :טוב ,אז הצד הזה זה לא הצד שלי .אבל אני התגייסתי לצה”ל
שמאלנית ,אז מלכתחילה באתי לשם באיזשהי עמדה של אוקיי ,מבחינתי אתם בכלל לא
צריכים להיות פה .כאילו ,זה התחיל ככה.
כשאת נמצאת בתוך הבית ואז את עושה עליה חיפוש...
אני לא יכולה אפילו לתאר לך כמה הרגשתי בושה ,באמת בושה שככה אנחנו מתנהגים,
בושה שככה נכנסים אליהם הביתה ,שככה אנחנו ...אני לא אשכח את זה בחיים ,אני
אומרת לך ,יש לי את התמונה בראש ,איך הילדים מסתכלים עלי .ואני הולכת ,אני מתה
מפחד .א’ ,זה פעם ראשונה שהייתי בבית של פלסטיני באמת .והכל כאילו ,היה שם
תמונות של ירושלים ,שזה היה נורא מוזר לי שגם להם יש .אז באמת ,אם הם עד עכשיו
שנאו אותנו ,עכשיו אני נכנסת אליהם הביתה ומתנהגת ככה .ועוד הם מסתכלים עלי,
כאילו סתם ,באמת הייתי בלי נשק ,הייתי בלי כלום .וכשהילדים האלה הסתכלו עלי פשוט
רציתי למות .גם אמרתי ,כאילו כשהמ”פ שאל אותי ,כשאני שאלתי את המ”פ אם אנחנו
עוזרים להם לסדר אחר כך והוא צחק ,אז הרגשתי עוד יותר מטומטמת ,כי הבנתי שאני
מחוץ לעניין הזה ,שאני מתרגשת כי אני פעם ראשונה רואה את הדברים האלה ,אבל הם
עושים את זה כמו מכונות .חיילים עוברים ,הופכים להם את המגירות ,הופכים להם את
הארונות ,הופכים-הופכים-הופכים ,לא מתייחסים אליהם בכלל ,הם לא מדברים איתם.
וההוא מתחנן ,וההוא מדבר ,ואל תעשו לי ככה .הופכים.
איפה כל המשפחה היתה?
האבא הלך איתנו ,הם הלכו מחדר לחדר ,והאמא ,הסבתא והשני ילדים אסור היה להם
לזוז ,שמנו אותם בפינה איפשהו ,כאילו היה הול כזה ,היה חדר ראשון שנכנסנו אליו,
ומשם עברנו מחדר לחדר.
איך הם הגיבו?
שתקו ,דממה .זה הקטע ,שהם הסתכלו פשוט במבט כזה .הילדים לא הבינו ,אני חושבת
שהם היו בסוג של ,כאילו הם רואים את מה שהם אמרו להם כל הזמן .הנה ,אתם שונאים-
שונאים-שונאים ,הנה ,תראו למה אתם שונאים .הם הסתכלו במן מבט כזה של הם לא
מבינים והם קטנים מדי.
בני כמה הם היו?
אני חושבת שאחד היה בן איזה חמש-שש ,כזה בגיל שמבין יותר דברים ,והיתה איזה
ילדה לפי דעתי שהיא היתה יותר קטנה ,כן ,שהאמא החזיקה אותה עליה .כי כשאני
הלכתי ,כשאמרו לנו שאנחנו צריכים ללכת לחפש – ולא אמרו לי קודם שאני הולכת לחפש
את הנשק ,רק בסיטואציה הזאת הבנתי שבגלל זה הם בכלל הסכימו שאני אבוא ,כי הם
היו צריכים עוד אישה שתחפש נשק – אז כשאמרו לנו שהולכים לחדר צדדי ולחפש ,אז
היא הורידה אותה מהידיים .היה שכבות של חלוק ובגדים ,אני זוכרת שאפילו הריח הגעיל
אותי ,הגעיל אותי גם לגעת במישהי שאני לא מכירה ולחפש .כאילו צחקתי על עצמי
שאני מתנהגת כמו שאני רואה בסרטים ,שאני לא יודעת איך לחפש .כי מה ,איך מחפשים?
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אז אתה נוגע כמו שאתה רואה בסרטים שעושים ,כי אתה לא באמת יודע מה לעשות .זה
היה השלב הראשון.
עד איפה הפשטת אותה?
לא הרבה ,לא המון ,תיכף אני אזכר .כי המחשבה שלי משלב מסוים זה :לא אכפת לי אם
אני אתפוצץ ,רק שאני לא אהיה פה .רק לגמור עם זה .הסמב”צית שהיתה איתי היתה
יותר מיומנת ,כי היא יצאה איתם כבר פעם אחת לפני לאיזה משהו והיא היתה עם נשק
והיא היתה מאומנת עם נשק .אני לא ידעתי.
היא ידעה מה לעשות בסיטואציה?
היא הפגינה לי הרבה יותר ביטחון ,אבל המבוכה היתה של שתינו .כשהמ”פ יצא והשאיר
אותנו עם האמא הזאת ,אחר כך עם הסבתא ,הן כאילו יצאו ,זה היה חדר קטן כזה ,אחת
נכנסה ,ואז אחרי זה הן התחלפו והשנייה יצאה .אז הורדנו לה את החולצה ,היא נשארה
רק עם חולצה אחת ועם מכנס אחד .דחפנו לה ידיים לכיסים ,נגענו לה בחולצה אני זוכרת.
ולא עניין אותי בכלל מה זה ,באמת ,בשלב מסוים אמרתי לעצמי :לא אכפת לי מה יש
לה ,לא אכפת לי .ועוד אני זוכרת ש*** שאלה אותי :ואם היא דחפה משהו לכוס ,איך נדע
שיש את זה בכלל? אמרתי לה שלא אכפת לי .אני פשוט רציתי לעוף משם כבר ,רק לעוף
משם.
חשבת איפה היא מחביאה דברים?
כן .אני נורא-נורא נגעלתי ,נורא-נורא פחדתי פתאום ,גם לא האמנתי שאני באמת שם.
ואז ,לא ,אני ניסיתי לעשות את זה ,ניסיתי לעשות אבל לא הצלחתי .כשאמרו לי שזה מה
שאני צריכה לעשות אמרתי :אוקיי .אז הלכנו לחדר וכשהתחלנו לעשות את זה ,רק רציתי
שזה ייגמר כבר.
כמה זמן היית שם?
זה לקח כמה דקות .לקח כמה דקות עם הראשונה ,עם השנייה ,ואז אחרי זה הלכנו ,כאילו
ישר עם הצעירה ,עם המבוגרת ,ואז הלכנו .בחצר היה עוד איזה בית קטן כזה שגם לשם
נכנסנו ,אבל הוא היה ממש איזה שני חדרים.
כמה זמן ארכה הבדיקה?
הבדיקה? כמה דקות.
את נכנסת עם אחת ,את והיא בחדר לבד?
לא .אני ו*** היינו ,אני והבחורה ,שתינו עם אחת.
איך את מדברת איתן?
כלום ,זה בדיוק העניין ,שלא צריך מילים .יכול להיות שהן אמרו .אני לא החלפתי מילה
ואני זוכרת שגם חשבתי על זה שאת אפילו לא יכולה לדבר איתם ,את אפילו לא יכולה
להגיד לה משהו .ראיתי את הילדים ,ראיתי את הפנים של הילדים ,אמרתי כאילו :אם
הייתי יכולה להגיד משהו .כמו עכשיו ,שעכשיו הסתובבתי בחברון וראיתי את הילדים
ואמרתי :את אפילו לא יכולה להגיד להם כלום .הם שונאים אותך ,הם לא רוצים לראות
אותך ,הם חושבים שאת האויב ,ואת אפילו נטולת מילים .אין לך מה להגיד להם איזה
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משהו.
חשבת על זה שאת לא יודעת ערבית?
כן ,במיוחד אין תקשורת .כי בסיטואציה הזאת ,גם אם הייתי יודעת ערבית לא הייתי יודעת
מה להגיד כי נכנסתי אליהם הביתה בשתיים לפנות בוקר ,הערתי אותם ,שמתי אותם
בפינה .הנשים והילדים היו בפינה ,כל הזמן שאנחנו הסתובבנו הם לא זזו לשום מקום.
אני אפילו לא יכולה להגיד לך אם מישהו אמר להם לא לזוז או שהם פשוט מהפחד .פשוט
עקבו אחרינו במבטים .אני זוכרת שהיה לי נורא קשה שהם הסתכלו עלי .נורא קשה
עם הילדים ונורא קשה עם האמא ,ממש ככה ,כי היא כן עקבה אחרי במבט כל הזמן
ואני זוכרת שהרגשתי שאני עושה משהו לא בסדר בתור אישה ,לה .אני נכנסת אליה
הביתה ומעירה לה את הילדים .הרגשתי שהגברים היו הרבה יותר מחוספסים מאיתנו
בסיטואציה הזאת.
היו לך עוד מעצרים?
מה פתאום ,לא הסכמתי ,לא רציתי אפילו.
אז למה רצית מלכתחילה?
כי רציתי לראות מה אנחנו עושים.
סקרן אותך מה עושים או גם החוויה?
תקשיב ,אני זוכרת את הרגע שירדנו מהג’יפ והם התחילו לרוץ ואני זוכרת את הבהלה
שפתאום הבנתי איפה אני נמצאת בכלל .סתם אמרתי :טוב ,יאללה ,נו ,יש מלא שב”כניקים,
פתאום קורה משהו ,יאללה ,נלך .הייתי יורדת ,הייתי מסתובבת איתם בג’יפ ,הייתי
מבקשת שייקחו אותי לסיורים .הכל היה באמצע היום ,שום דבר לא היה בלילה .פתאום
אתה מגיע למקומות האלה.
 ...אחרי שחזרנו מהמעצר אני שאלתי כל הזמן את המ”פ ,הלכתי איתו ושאלתי אם זה
מה שעושים כל הזמן .והוא גם אמר שאין דרך אחרת .הוא אומר לי :יש לך נשק ,יש לך
פה נשק ,מה את רוצה שיעשו? כי אתה בא אליהם ביציאה שהמש”קית חינוך אומרת
ככה וככה ,אז הם ישר אומרים :טוב ,המש”קית חינוך מצטדקת או המש”קית חינוך ככה.
הרבה מהם .אמרתי :כאילו מה ,זה מה שאנחנו עושים? ככה? ככה ,בצורה הזאת? אמרתי
לך ,אני הייתי שמאלנית גם כשהתגייסתי לצה”ל וזה היה לי הרגע הראשון שהבנתי פשוט
למה הם שונאים אותנו ,כי גם אני הייתי שונאת אותנו .יכול להיות שאמרתי לו גם כן :אם
אתה היית נכנס לי הביתה ,לא משנה בת כמה אני ,ופורץ לי ככה לחיים בכזאת חדירה
לפרטיות ,הייתי שונאת אותך גם כן.
היו סטירות ,בעיטות?
בעיטות ,כן ,כשנכנסו ,כשהם נכנסו רק ,לאבא .לפני הילדים ,כן .לפני הילדים.
מה כל כך חשוב לקחת את האמא לחדר ולעשות הכל לפי הפרוצדורה כביכול,
ולהכות את האבא מול הילדים שלו?
כי מבחינתם נראה לי ,א’ אני חושבת שהם חשבו שהפשטנו אותם לגמרי ,אני די בטוחה,
כאילו המ”פ .הוא לא באמת ראה כשבדקנו את הזה .שזה גם חשבתי ,כאילו אתה לוקח
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אותי ,נותן לי לבדוק איזה אישה ,אתה אפילו לא מסתכל לראות שאני עושה את זה כמו
שצריך.

***

עדות 25
שם *** :׀ דרגה :סגן ׀ יחידה :רפואה/חטמ”ר חברון ׀ מקום :חברון
אהבו גם לעשות על פצועים קשה כל מיניי ניסיונות .כלומר לנסות להחיות למרות שיהיה
ברור שלא ,אבל לתת אימון לרופאים ולחובשים.
מה זאת אומרת?
פצוע קשה ,מדמם מכל הכיוונים ,אין סיכוי .או אני לא יודעת אפילו אם זה גופה או לא.
כן? הדיווחים קשורים ל ...אם הרופא מחליט להכריז מוות ,אז הוא מכריז מוות במקום
ואין יותר טיפולים .אם הוא מחליט שיש עוד סיכוי ,אז עושים טיפולים .אבל לפעמים זה
היה נזיל כזה ,כן? לא הכריזו מוות למרות שרשמית היה מוות כדי לעשות עוד איזה טיפול.
להתאמן על אינטובציה ,על טרוקאר (ניתוחי חירום) .על כל מיני פרוצדורות כאלה של
שטח .לפעמים חוזרים הרופאים מהאירוע שלהם ,אומרים :כן ,הוא כבר היה גמור אבל
עשינו כמה ,התאמנו על אינטובציה התאמנו על פה ,התאמנו על שם .התאמנו .זה לא
נסינו להציל אותו ,הוא מת לנו בידיים .התאמנו.
רק על הפלסטינים אנחנו מדברים ,לא על מתנחלים שהיו במצב הזה.
לא .רק על פלסטינים.
את שמעת את זה ,לא עשית עם זה כלום?
כי אז לא הייתי במצב של להאשים מישהו ,לראות אם זה בסדר או לא בסדר .זה היה
המצב הנתון ואימון? אז טוב ,אימון זה טוב .כאילו ,גם לא הייתה ביקורת משום צד .זה
היה משהו שהתקבל מאוד בברכה.

***

עדות 26
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :חטיבת בנימין ׀ מקום :חטמ”ר בנימין
בבסיס שלנו בחטמ”ר היתה ,אני קוראת לזה מכלאה ,בית מעצר קטן ,היה צריף עם חצר
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קטנה ,ממש מול החמ”ל ,בקצה של הבסיס.
איזה בסיס זה?
חטמ”ר בנימין ,בית-אל .עכשיו כשמסבירים לך ,אומרים לך ,יש מעצרים ,בסוף מעצר
מביאים את מי שבגזרה הקרובה אלינו ,מביאים אותו לבית מעצר של החטמ”ר עד שיש
משפט ,מביאים אותו לבית-אל למשפט וזהו .משהו כזה ,מה שזה לא יהיה .בכל מקרה,
אז תמיד היו שם עצורים ותמיד כשהיינו הולכות לזרוק את הזבל מהחמ”ל היו אנשים
בחוץ ,בחצר.
זה מגודר?
זה מגודר אבל זה פתוח ,זאת אומרת הם רואים אותנו ,את רואה .הם לפעמים היו עם
פלנלית ,לפעמים לא .כשהם לא היו עם פלנלית ,זאת אומרת ,אנחנו ,פשוט זה היה מן
קטע כזה שלא יוצאים החוצה .זה לא נעים ,הם צועקים לך ושורקים ,זה היה פשוט
הרגשה מאוד לא נעימה .וקרה לנו פעם אחת שהיה מעצר בגזרה ,אני כבר לא זוכרת של
איזה גדוד ,והילד ,החייל הילד שלא ידע מה לעשות עם מי שהוא עצר ,פשוט הכניס אותו
לחמ”ל .הוא נכנס אלינו לחמ”ל ,אנחנו ארבע בנות במשמרת ,אפילו פחות ,ולא היתה
קצינה והיה לילה .פשוט הכניס עצור עם פלנלית על העיניים ,כפות ,ושאל מה עושים
איתו .וצרחות ,ואחת בכתה ורצה.
למה?
למה? כי כשהופכים מישהו ללא-אנושי אז זה נראה לך כאילו היטלר נכנס עכשיו לחמ”ל.
לא התייחסנו לזה בתור בן אדם נכנס שעצרו אותו .זאת אומרת ,הכל קיצוני .אנחנו
נורא פחדנו .התחלנו לצעוק עליו :מה אתה עושה ,אתה לא אמור להכניס אותם פנימה.
עכשיו העצור עומד שם ,זה היה מאוד לא נעים ,זה היה מפחיד כי זה מפחיד שמישהו,
לא משנה אם הוא ערבי ,ישראלי ,רוסי ,נכנס לך עם פלנלית וכפות .זה לא משהו שאת
אמורה להתמודד איתו ,לא בתור סמב”צית ולא בתור שום דבר .אבל לי יש בעיה כשאני
רואה דה-הומניזציה של מישהו ,לא משנה מאיזה גזע או מין או ווטאבר ,זה עושה לי רע.
אני קלטתי אחרי כמה דקות של היסטריה ,כולם צרחו ,ומה ,איזה פחד ,שהבן אדם עצרו
אותו ,אני לא יודעת אם הוא עשה משהו או לא עשה משהו ,הוא עומד פה ,כולם צורחים
ובלגן ,ואין לו מושג מה הזכויות שלו ומה הוא אמור לעשות .זה נורא הפריע לי .אני גם
היחידה שלא נכנסה להיסטריה אחרי השוק הראשוני של מישהו עומד פה עם פלנלית
על העיניים.
קצת קיצוני ,התגובה.
כן ,אבל אל תשכח שזה היה בתקופה כזו שאי אפשר היה לדעת .חברה שלי ששירתה
בעזה כקצינה ,נכנסו לה מחבלים לבסיס והתפוצצו .זאת אומרת זה לא ,שמענו על דברים
שקרו ,בגלל זה גם הפחד היה כל כך גדול .גם נכנס חייל עם מישהו אז לא יודעים ,אולי
הוא ...לא הבנו ,בקיצור ,זה היה מאוד מלחיץ .אבל אותי ,זה היה לי טראומה לראות מישהו
עצור מולי שאני לא יודעת מה...
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עדות 27
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :סחלב ׀ מקום :חברון
הייתי פעם בחברון והיתה שם איזה ילדונת אחת בלונדינית מהממת ***“ ,בת השטן”
(ילדה יהודיה מההתנחלות בחברון) .היא פשוט ,היא עברה לנו ליד העמדה עם שמלת
שבת כזאת ,נקייה וחמודה ,ועברה מחייכת ככה .ואז היא ראתה איזה ערבי הולך ,היא
פשוט תפסה אבן ענקית ,רצה לכיוון שלו ,זינקה ,בום ,דפקה לו אותה בראש.
ככה ,בלי לזרוק?
ככה ,בום .קפצה עליו ונתנה לו אותה כאן בראש .והבן אדם ,כולו איזה זקן שהולך לו
ברחוב .ואז היא התחילה לצעוק“ :איכ ,איכ ,הדם שלו עלי ,הדם שלו עלי ,מגעיל ,מגעיל”.
והוא הסתובב אליה ,והוא עשה לה מין דבר כזה ,והחייל שהיה איתי פשוט רץ אליו והוריד
לו מה זה אגרוף ,על זה שהוא כאילו מאיים על הילדה .ואני עמדתי שם מזועזעת ,לא
ידעתי מה לעשות עם עצמי .ילדה קטנה ,בלונדינית תמימה בשמלת השבת שלה ,שדפקה
כרגע אבן לערבי בראש ,והחייל נתן לו אגרוף על זה שהוא מסתובב וצועק על הילדה.
שלא לדבר על זה שהגיעו עוד איזה ארבעה רולות כאלה של היישוב היהודי שיצאו לשבת
מהבסיס שלהם ,משהו כזה ,ופשוט יעני באו אליו בקטע של תנסה אותנו .ופשוט הערבי
שם את היד על הפצע שלו וברח משם כל עוד נפשו בו.
בן כמה הוא היה?
מבוגר .בן אדם מעל  50לדעתי .ממש מבוגר.
בת כמה ***?
היא היתה בת איזה שמונה לדעתי ,היתה קטנטונת .היתה קטנה ,שבע-שמונה כזה .אני
זוכרת שהיה לה אח בעגלה ,תינוקי .היא היתה נותנת לו אבנים ליד ואומרת לו“ :תזרוק על
הערבי ,תזרוק על הערבי” .והוא היה כזה קטן בעגלה ,עושה כאלה ,ככה זורק .כמובן שזה
פוגע לו באצבעות של הרגליים כי הוא יושב והוא קטן ,אבל זה מה שהיא היתה עושה לו:
“תזרוק על הערבי”.

***
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עדות 28
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :נח”ל ׀ מקום :חברון
ביום הראשון ,אחרי ,עלינו לקו ,לחברון .גם ,זה היה שוק מטורף בכלל להפנים שאתה
בשטחים.
היית לפני זה בשטחים?
לא.
מאיפה את?
מחיפה .ואז ,על היום השני בחברון לקחו אותי לתל רומידה לחלק חלפ”סים (חליפות
סערה) .ואז ממש התלהבתי שאני רואה ממש ,שאני בשטחים ואני רואה דברים ,וביקשתי
		
להישאר בתפקיד.
ומה ראית?
איך שהגענו ,אתה יודע ,זה ממש שוק כי אתה ,מה אתה מכיר בטירונות? אם ,16-קסדה
ואפוד ,שגם ככה אתה לא כזה משתמש בהם .הגענו ,שמו עלי קרמי לפי מה שאני זוכרת,
נסענו באו האמר או סופה ,לא יודעת .באחד מהרכבים הגדולים האלה .הגענו ואומרים
לי“ :יאללה ,צאי” .ואז אני אומרת להם :לא ,אני לא יוצאת“ .למה?” .כי אני בחברון ,אני
בשטחים ,אני לא יוצאת החוצה .הם כזה“ :נו ,בואי תצאי ,בואי תצאי ,מה קרה? אנחנו
באמצע העבודה ,בואי תצאי” .לא לא ,אני מפחדת .הקיצר ,בא הסמל שלי שנסעתי איתו,
נתן לי יד ,הוציא אותי החוצה – או הנגד זה היה ,הנגד שלי ,כן – ואז ראיתי ילד ,ילד קטן
כזה עם כיפה עובר ,ואז אמרתי :סבבה ,זה אזור של יהודים ,זה בטוח ,אפשר לצאת החוצה.
יצאתי וגם פחדתי כזה .שומעים פה ושם איזה ירייה ,נראה לי ,איזה משהו כזה ,אז ממש
פחדתי .זה היומיים הראשונים שלי בצבא .זהו ,ואז הגענו למוצב וראיתי שהמוצב ,תל
רומידה – זה גם היה שוק – נמצא ממש צמוד לבתי מגורים של המתנחלים שגרים שם
מאוד בצפיפות ויש רשתות כאלה על החלונות .ואז הגעתי למוצב .הייתי ממש בשוק,
הרגשתי כאילו אני במלחמה .מסתכלת על הכל מסביב ,הכל נראה כזה כמו איזה חורבה
והם גרים שם ,והמוצב והחיילים וכולם עם נשקים והמחסנית בפנים ,והילדים מסתובבים
שם ,ופה ושם ראיתי מדברים עם החיילים .המראה הזה של הבתים עם הרשתות האלה
עליהם ,ממש כאילו זה היה מוזר .אבל ממש התלהבתי מזה כי אמרתי :וואו ,אני רואה
דברים שאף אחד לא יראה.
אחרי הפחד מה מגיע?
אחרי זה נרגעתי ואחרי זה זה כבר ,פעמים אחרות שהיינו באים אז אתה כבר יודע שלא
אתה צריך לפחד אלא הם ,הערבים צריכים לפחד .ואתה גם רואה איך הם מתנהגים,
הם גם ,הם פשוט עוברים צד .נגיד ,אני זוכרת שראיתי הולכים בכביש ,אנחנו נוסעים
עם הרכב ,והם רואים ילדים ישראלים ,כאילו יהודים ,והם עוברים צד .וחיילים גם .הם
מפחדים כאילו .ואז אתה לאט-לאט מבין שאתה פה החזק יותר.
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עדות 29
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :מרחב התפר
הנה אירוע ספציפי ,אני לא זוכרת ,שוב ,מתי הוא בדיוק היה ,אבל  2002לקראת הסוף
כנראה .הייתי בסיור עם כמה לוחמים וישב איתי עוד לוחם מאחורה שאני לא זוכרת איך
זה ,יכול להיות שהייתי בסיור הרגלי או משהו כי בדרך כלל היינו שלושה רק בג’יפ .אבל
ישבנו שני לוחמים מאחורה ,אני ועוד לוחם ,ותפסנו איזה ילד בן חמש .אני לא זוכרת מה
הביא לתפיסה ,מאיפה הבאנו אותו ,מה .הוא היה פלסטיני אבל כי אני זוכרת שנסענו
להחזיר אותו לתוך השטחים או משהו .ואז הילד שם היה ,הרימו אותו ,ככה כפכפו אותו,
פה שם ,העלו אותו לג’יפ ,והילד בוכה וזה ,והשוטר שלידי ככה“ :מה ,אל תבכה” ,מתחיל
לצחוק אליו ובסוף הילד ככה הביא איזה חיוך – וואו ,פיצוץ לבטן .וואלה ,זה פיצוץ שאני
לא הייתי נותנת גם לבן אדם חזק .ילד ,חמש ,שבע גג .פיצי .פוצץ אותו .למה? “אתה לא
תצחק לי בפנים”.
הוא צחק על החייל?
הוא לא צחק לדעתי ,אני לא ראיתי אותו צוחק .בטח שהוא לא צחק על החייל ,הוא רעד
שם מפחד .כל הזה “לא ,לא” ,התחנן שלא יעשו לו כלום.

***

עדות 30
שם *** :׀ דרגה :סגן ׀ יחידה :רפואה/חטמ”ר חברון ׀ מקום :חברון
היה אירוע של תינוק פלסטיני שהגיע מיאטה לשער של החטיבה כשהוא כבר היה כחול
מהתקף אסטמה .פעמיים הוא קיבל התקף ,אבא שלו רצה להעביר אותו במחסום ,לא
נתנו לו לעבור ,עד שהסתבכו כל העניינים ,הוא כבר חזר לנשום ,היה בסדר .וגם הפעם
הזאת ,הוא אמר :טוב ,אני לא ישלח אותו למחסום .יהיו לי בעיות .כשהוא כבר אמר שזה
רציני ,זה כבר היה מאוחר מדי .דברים כאלה.
מה זאת אומרת?
זה היה סיפור ...הסיפור שמקבלים זה איזשהו משהו לא חשוב ,זה משהו שמספרים
ברקע ,בינינו וזה לא נרשם בשום מקום .אתה מקבל רק דיווח :הגיע לחטיבה בשעה זו וזו
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תינוק עם התקף אסטמה במצב קשה ,עשו ניסיונות החייאה ,התינוק נפטר .זהו.
ומה באמת קרה שם?
האבא שלו יצא מיאטה כבר פעמיים עם הילד עם התקף אסטמה ,הגיע למחסום ,עוכב,
עוכב ,עוכב ...עד שהחליטו ,לא החליטו לשחרר אותו ,לתת לו לעבור לבית חולים ,לא לתת
לו לעבור לבית חולים ,חזר לנשום ,ההתקף עבר ,חזר חזרה .פעמיים ...בפעם השלישית
האבא אמר ...סיפרו את זה כאילו בתור הכעס על האבא ,כן? זה אשמתו של האבא .הוא
לא רצה להעביר את הילד שלו בגלל המחסומים .זה אשמתו שהתינוק מת.
ואין שום תחקיר.
בכלל לא .סיפורים כאלה היו על ימן ועל שמאל .היה אבל סיפור אחר .שאת זה גם שמעתי
מכמה קצינים בחטיבה .קצינים זוטרים .בחברון הוכרז עוצר ,פלסטיני הגיע ,הדיווח
הראשון שקבלנו בזמן האירוע היה...
הסיפור שאת מספרת עכשיו ,את יושבת בחמ”ל כשהוא קורה?
כן ,ואחר כך שומעת או רואה אותו אחר כך בוידיאו במרכז גוטניק בוידיאו של מד”א של
קריית ארבע .מוקד ארבע .של החובשים שם .אהבו לצלם הרבה בוידיאו .במיוחד אם זה
היה פלסטיני .במקרה הזה היה עוצר בעיר .קיבלנו דיווח :פלסטיני פצוע ,נפגע ברגל,
הייתה ,היה גם נוהל פתיחה באש ,הוא לא ענה ,הוא היה חשוד ,הסתובב ליד הזה ...אחרי
עוצר ,נורה .זה היה הדיווח ,שלחנו תאג”ד ,הבחור נפגע .בשלב מאוחר יותר הוא פונה
לבית חולים בירושלים לקבל פרוטזה .אחרי אני לא יודעת כמה זמן זה היה ,אבל בטח
כמה ימים ,הגעתי למרכז גוטניק ,שעת צהריים ,דיברנו עם אנשים פגשנו את מוקד 4
שהיינו מאוד בקשר טוב איתם .פתאום מראים לנו סרט כזה במצלמה כזאתי .רואים סרט
במצלמה של הבחור אחרי הפגיעה .עומר שם חייל לידו .הוא בשוק מוחלט אחרי שהוא
ירה בו .ומה היה הסיפור? שגם את זה שמעתי מאנשים שעמדו וסיפרו ,הפלסטיני היה
שיכור ,היה מוכר להם .אחד כזה שמסתובב כל הזמן ,קראו לו בעברית קראו לו בערבית
לעצור ,הוא לא שמע .היה לגמרי בעננים ,ירו בו .החייל עמד .ממש רואים איך שהוא עומד
לגמרי בשוק ומסתכל עליו כמה דקות טובות .אחרי כמה דקות טובות ,ניגשו אליו הגישו
לו עזרה .לא יודעת איך זה מבחינתך ,מבחינתי זה היה כאילו ה ...קווים המנחים זה ישר
לרוץ ולטפל .ואם רגל משפריצה מדם ,אז חסם עורקים וכן הלאה .אז זה היה כזה דוגמה
שלילית .והם עמדו עם המצלמה והתבדחו :ותראו איך זה ואיך הדם זורם ואיך זה ופה...
מי צילם את זה?
המצלמה הייתה אצל מוקד ארבע (מד”א קרית ארבע) .אני הבנתי שזה מאת אחד
החובשים שם שצילם במקום לטפל.
חובש מתנחל או חובש צבאי?
חובש מתנחל .מוקד ארבע של קריית ארבע היו חובשים אזרחים.
זה המקרה היחיד שאת זוכרת שלא הוגשה עזרה לפלסטינים?
אני חושבת שאת המקרה הזה אני זוכרת במיוחד כי הייתה מצלמת וידיאו וזה נחקק לי
טוב בזיכרון .היו עוד הרבה מיקרים ...אני קוראת להם קטנים כי אני לא הייתי שם ולא
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חוויתי אותם .שפשוט אתה רושם איזשהו דבר ואחרי זה שומע סיפורים .כן? היה ככה
והיה ככה .היו הרבה מיקרים ש ...בחברון ,ככה ממש על קו התפר בין שטח  H1ל,H2-
שכשפלסטיני ניפגע שם הנוהל הראשון זה להזמין סהר אדום .זה אפילו לא להפעיל את
מי .החובשים של קריית ארבע של חברון לא ניגשים באופן גורף לטפל בפלסטינים .ואת
זה הם אמרו לנו במפורש.
...היה למשל ארוע שהיה פלסטיני פצוע ,סהר אדום מתעכב ,לוקח לו תמיד שעות להגיע,
אני מדברת עם מוקד ארבע ,ואומרים לנו :מה פתאום? יש עכשיו איזשהי עצרת שם ושם
באיזור אחר ,אם אנחנו נשלח אמבולנס לפה ,בשביל פלסטיני ,אז אם יקרה משהו שם,
לא יהיה מי שיטפל .אז את השתגעת? שאנחנו נישלח מישהו? בשביל פלסטיני? ואני
מתעצבנת ורוצה להפעיל אמבולנס צבאי שהוא יותר רחוק .היה איזה עניין בירוקרטי
שהוא היה צריך אסמכתא .אני צריכה לקבל אישור מהאוגדה עם טלפונים ,האוגדה
מהפיקוד ,והפיקוד מוריד לי בחזרה פקודה בשביל להוציא אמבולנס אזרחי .בסופו של
דבר דיברתי עם קצין רפואה אוגדתי – קרפ”א .שזה בכלל אכיפת סמכות .כי אני הייתי
מפקדת גיזרה יחידה ,הרופא של החטיבה היה בחוץ .דיברתי איתו בטלפון ,צעק עליי
בטלפון שמה פתאום ,אנחנו לא מוציאים אסמכתות לאירועים כאלה ,אני הוצאתי בכל
זאת את מד”א קרית ארבע ,שלחתי אותם בכל זאת ,כלומר שיקרתי להם ,אמרתי להם יש
אסמכתא ,תצאו .יצאו ,פינו .חטפתי את כל הצעקות האפשריות אחר כך .נראה לי שזה
היה הקש ששבר את גב הגמל בעניין הזה כי לא סבלו אותי שם יותר.
ממי חטפת צעקות?
הקרפ”א (קצין רפואה אוגדתי).
יש פה אירוע של פלסטיני פצוע שקצין הרפואה של יהודה ושומרון...
אומר לי תעזבי ,זה לא אכפת ....כן ...נכון.
הוא רופא?
הוא רופא.

***

עדות 31
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :מרחב התפר
את אמורה להתעסק עם הנשים?
עם כולם .זאת אומרת ,אם היה צריך בדיקות גופניות אז ברור שעם הנשים ,אבל רוב
הבדיקות הן לא גופניות .זה ג’יב אל הוויה ,תביא תעודת זהות ,בודקים במסוף.
מה עושים עם אנשים שאין להם תעודת זהות?
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היו שולחים אותם הביתה בדרך כלל.
היה גם התעללויות בנשים?
גם.
מה?
כאפות וזה .בעיקר כאפות.
כאפות? מגברים?
גם ,ממי שבא .שמע ,זה בעיקר הלוחמות היו מרביצות ,שהיו את השתיים שמאוד אהבו
להרביץ .אבל גם גברים לא היה להם בעיה לפעמים להוריד איזה כאפה לאישה .אם היא
היתה צורחת וזה :סתמי עם כאפה .זה היה שגרה שם של אלימות .ושוב ,היו את השוטרים
שלא עשו את זה ,אבל כולם ידעו על זה .ייתכן שמישהו יגיד שהוא לא יודע אז הוא צריך
לעבור איזה בדיקה דחופה ,כי הוא צריך להיות עיוור ,חירש.

***

עדות 32
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :נח”ל ׀ מקום :חברון
היה מתישהו נגיד שעשיתי איזה לוח לחיילים ,כל מיני ,סתם ,ורציתי לשים קטעים של
“שוברים שתיקה” .למ”פ על המחשב היו קטעים של “שוברים שתיקה” ,למ”פ.
מה הוא עשה איתם?
לא יודעת ,קרא אותם .לא יודעת .המ”פ הוא בחור מאוד ערכי ,אבל הוא גם מאוד-מאוד
צבאי ,מערכתי ,נורא .אז מצד אחד היה לו את זה על המחשב ,מצד שני הוא לא הרשה לי
לשים להם את זה על הלוח מודעות .אבל הוא אמר ,לא מתוך זה שאני לא חושב שהחיילים
צריכים לדעת את זה ,אלא מתוך זה שאני לא רוצה שהחיילים יקראו את זה כשהם דקה
לפני שהם צריכים לצאת לפעילות מבצעית .אני לא רוצה שזה מה שיהיה להם בראש כשהם
יוצאים לפעילות מבצעית .כי הוא רוצה שהם יהיו מכווננים על המטרה ,אתה מבין?
שאלת אותו למה?
זה יוצר הרבה הזדהות וזה יכול לגרום לחייל להגיד אני לא רוצה לצאת למשימה הזאת.
ומזה הוא חשש?
נראה לי .או מאיך שהוא יתנהג בזמן המשימה .אני מניחה שזה גם חשש.
למה רצית לתלות את זה?
כי זה היה בהתחלה ,וזה נראה לי נכון לתפוס את המקום שאתה נמצא בו מנקודת מבט
שהיא קצת ביקורתית ,וזה גם נקודת מבט שאף אחד אחר לא ידבר איתם עליה ,לא יביא
אליהם אותה.
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מאז ניסית שוב לפתוח...
לא.

***

עדות 33
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :מרחב התפר
אני חושבת שאולי במשמרת השנייה או השלישית שלי הייתי עם איזה בחור ,עצרנו איזה
מישהו ,שוב ,בסיור הרגלי הזה .תפס אותו ,התחיל ,אומר לו“ :מה ,אתה צוחק?” .ושוב ,הוא
לא צחק“ .אתה צוחק? וואלה ,אין בעיה” .הוריד את החולצת מדים שלו“ :בוא ,עכשיו אני לא
שוטר ,בוא מכות” .עכשיו ,ברור שהבן אדם לא יחזיר לו מכות .מה זה אני לא שוטר? זה שהורדת
את החולצת מדים הופך אותך ללא יודעת ,לאדם מהרחוב? פשוט שוב ,קרע אותו מכות.
והפלסטיני לא החזיר?
לא .מכות מיומנות ,עם כל הלב .והפלסטיני לא החזיר ,רק מתחנן ומתחנן שיעזוב אותו.
וההוא עושה לו“ :בוא ,תחזיר לי” .גם השוטר לדעתי ידע טוב מאוד ,וגם הפלסטיני ,הרי
הוא לא יחזיר .מה הוא יעשה ,ירביץ לשוטר? מה ,הוא מטומטם? אחר כך הרי אפשר
לעצור אותו על דבר כזה ,עד כמה שזה אבסורדי .ואני זוכרת שאז עמדתי ואז הוא עושה
לי“ :יאללה ,בואי ,יאללה ,תראי מה את יודעת” .אני עושה לו :עזוב ,מגעיל אותי ,אני לא
רוצה לגעת .תן לו שיעוף מפה .שוב ,כן הבנתי מהר מאוד שאני לא הולכת פה לנהל דיונים
פוליטיים על השקפות העולם שלי)...( .
והוא בלי חולצה?
בסדר ,אז הוא הרים את הנשק ונתן איתו מכות .לא צריך את החולצה בשביל להחזיק
נשק .זה היה השגרה שם .שוב ,הם באמת אחרי איזה חצי שנה ,כבר בקושי יצאתי לשטח
כי רוב הזמן עשיתי עמדות.

***

עדות 34
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מחסום ארז ׀ מקום :רצועת עזה
זהו ,הגענו למחסום ,למחסום ארז .איך לתאר אותו? המחסום בנוי ככה שזה כזה מרחב
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עם בטונדות מסביב ,אבל לא יותר מדי גבוהות ,והמחסום הוא ענק .זה מבנה ענק כזה
שאפשר לראות מרחוק .עכשיו ,נגיד יש נקודות תצפית מסוימות שיורים על בית חאנון
– אז כולם הולכים לראות שהורסים בתים ,שחיל האוויר מתקיף וכאלה .אבל זה במקרים
המיוחדים .אבל גם אם סתם מסתובבים בבסיס אז כל הזמן אתה יכול לראות את התנועה
של הפלסטינים .חוץ מזה ,גם אם סתם משעמם לך ,אתה גם יכול לרדת למחסום בשתי
דקות הליכה .וכל התנועה בבסיס זה של חיילים שחוזרים מהמחסום ,הולכים למחסום.
כל החיילים הקרביים שצריכים לאבטח הם לא בבסיס איתנו ,הם בבסיס חמש דקות
נסיעה .טוב ,אז ככה ,מחסום ארז.
איך הוא נראה לך בפעם הראשונה?
כמו ,אני חושבת שכמו כלא .יש – היום אין את זה כבר ,הרסו את הכל ,בנו משהו חדש – יש
מכלאות כאלה מברזל ,יש אנשים ככה ,חיילים מפוזרים בכל מיני מקומות אסטרטגיים.
מתחתיהם ,נגיד חייל עומד כזה על בטונדה ומתחתיו הולכים האנשים .עם נשק כולם,
כמובן .בסוף כל מכלאה עומד חייל עם נשק שנותן הוראה לבן אדם :להסתובב ,להרים
את החולצה ,להוריד נעליים ,כל מה שזה.
באיזה מרחק הם עומדים?
זה הכל דלתות ברזל ,זה אמור להיות מחסום מאוד משופר כי אין שם כמעט יד אדם
כאילו.
מה ,רמקולים?
כן ,רמקולים .הם מתחילים מהנקודה – אני לא טובה בכיוונים – בכאילו הנקודה שהכי
קרובה לעזה .מתחילים שם ,יש שם מה שנקרא שרוול .בכלל ,כל העניין הזה ,לעבור
במחסום ,זה מתחיל בשלוש לפנות בוקר ,מסתיים בחמש לפנות בוקר והם חוזרים בחמש
אחר הצהריים למחרת .תבין את החיים של האנשים ,כן? הם הולכים הביתה ,הם יוצאים,
הם חוזרים הביתה בנגיד שבע .שלוש לפנות בוקר הם צריכים עוד פעם להיות במחסום.
מחכים להם האוטובוסים לעבודה בארץ מהצד השני ,של ישראל .אתה מבין?
אם אני פלסטיני...
אתה תגיע לפני כדי לעמוד בתור.
כמה זמן לפני?
אנחנו פותחים את השערים בשלוש .תהיה התגודדות כבר בשעה אחת בערך ,יחכו ,יריבו
וזה .כי לא מודיעים להם כמה נכנסים .אנחנו יושבים בישיבה...
יש מכסה?
ברור .בימים הטובים ,תמיד היו אומרים במחסום אז :בימים הטובים עברו כאן עשרות
אלפי אנשים .לא זוכרת מספרים מדויקים אבל משהו כמו  15אלף 20 ,אלף ליום .בתקופה
שאני הגעתי ,וזה היה כבר האינתיפאדה ,שנת  ,2000היה שקט .במחסום ,חוץ מאירוע
אחד מ ,’96-לכאורה אירוע של ירי – לא אירוע ,אירוע של ירי – לא קרה שם מאז ’96
שנפגע הצלם ,העיתונאי שם וזה .אז כשאני שהגעתי המצב השתנה לא בגלל שמשהו
קרה במחסום אלא בגלל האינתיפאדה .ואז מדינת ישראל החליטה .זאת אומרת ,כל יום
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שהיינו יושבים לישיבת צהריים להחליט מה קורה היום במחסום בערב ,זה החלטות
מהמדינה ,זה לא היה המפקד בשטח .ואז הורידו את זה ל .3,000-בין  3,000ל .5,000-מה
שזה אומר זה שבאים אנשים ,ומי שנכנס .לא מסדרים אותם מראש.
אין אישורים מיוחדים?
יש מה שנקרא הומניטרי ,שזה הדבר הכי ,זה כמו ,זה מעיק .אף אחד לא ,ההתייחסות לזה
היא מאוד ...מה זה הומניטרי? אמבולנסים .אישורי עבודה הומניטריים אין .אז יש כניסה
עכשיו ,היום ,אומרים  3,000או  ,5,000כן? או  6,000גג .ואז באים המון אנשים ,מתגודדים,
אלפי אנשים ,עומדים מהצד השני.
כמה?
אני לא רואה אותם ,הם בצד השני ,בעזה .אני לא רואה אותם אבל הפלסטינים מדווחים
לנו כמה .יש את המת”ק (מפקדת תיאום וקישור) ,יש את ה ,DCO-שמקשרים את כל
העניין הזה ,שהם החוליות הכי חלשות במחסום .הם אלה שאף אחד לא שם עליהם
פס ,שהם מציקים .אבל הם ממלאים כל יום דו”ח בן איזה עשרה עמודים ,בדיוק כמה
אנשים נכנסו ,כמה אישורים ניתנו הומניטריים .האישורים ההומניטריים היו תמיד שניים,
שלושה ,ארבעה .ואנחנו צריכים למלא את הדו”ח הזה ,את החלק שלנו .ככה כל יום דו”ח
מפורט מאוד-מאוד שמשמרת לילה ממלאה .איזה מקרים היו ,אם היו אמבולנסים ,אם
היו אירועים מיוחדים ,כמה שב”חים (שוהים בלתי חוקיים) ,כמה מעוכבים או מנועי
כניסה .בקיצור ,מאז שאני הגעתי החוקים הוחמרו.

***

עדות 35
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :סחלב ׀ מקום :חברון
הם (מתנחלי חברון) היו מזעזעים .אני לא יודעת ,אני הייתי בשוק מזה שהם ,קודם כל הם
היו מזמינים תמיד את החיילים של צנחנים .את הנחלאווים הם לא היו מזמינים .אני זוכרת
שהם נורא התמרמרו על זה שתפסו איזה מבוקש ,זה היה חורף ,היה שלג מטורף בחברון.
מטורף .שלג ,קפאנו שם ,זה מה שאני זוכרת מהשלג .והנחלאווים תפסו איזה מבוקש,
כולם כבר ידעו בקשר וזה ,אפילו היהודים משום מה הגיעו לשם ,אנשים מהבתים הגיעו.
לא יודעת ,נראה לי היה להם שם מכשירי קשר שלנו או משהו כזה .והם הגיעו והם ראו
שהמבוקש עם שמיכה עליו ,והם התעצבנו :מה זאת אומרת מביאים לו שמיכה? עכשיו,
אף אחד לא יודע מה הוא עשה .בתעודת זהות עלה שהבן אדם מבוקש לחקירה .אם הוא
היה איזה מפגע או איזה משהו אחר...
זה לא היה אחרי מעצר?
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לא לא לא .בן אדם ,בדקו לו את הזה וגילו שהוא מבוקש .היה מלא מבוקשים שאתה יודע,
שנדרשים לחקירה ,שיש להם בני משפחה שככה ,זה לא בהכרח ,משת”פים ,כל מיני .והם
פשוט באו זועמים על מה הנחלאווים הביאו לו זה ,והנחלאווים האלה .והם פשוט עשו
מן חרם כזה על הנחלאווים ,כל היישוב היהודי שם ,ממש .בקטע רע .נורא כעסו על זה.
חיילים שלנו הגיעו ,לקחו לו את השמיכות .החיילים ,הנחלאווים נתנו לו תה ,כוס קטנה
כזאת עם תה מקלקר .הם לקחו לו את התה ,שפכו אותו על הרצפה בקטע של להעליב
אותו ,הושיבו אותו – בקטע של רצית שיהיה לך חם – הושיבו אותו על השלג בקטע של
שב על הקרח.
מה הנחלאווים אמרו על זה?
הנחלאווים לא הגיבו יותר מדי .הם היו כזה :לא ,מה ,מעצר שלנו ,תזוזו מכאן ,כל מיני
כאלה .אבל החיילים שלנו כבר היו ,אתה יודע ,אנחנו כאן בחברון ,אנחנו עושים שלוש
שנים בתוך חברון .יעני ,זה השטח שלנו.
אז מה עשו לעצור?
לקחו לו את השמיכה ,הושיבו אותו על השלג שיבין שאז מה אם זה קר לו ,עד שבאו
לקחת אותו המשטרה .זה היה איזה חצי שעה לדעתי כל הסיפור הזה ,לא הרבה יותר
מזה.

***

עדות 36
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :נח”ל ׀ מקום :חברון
בתור מש”קית ישנתי אצל אחת הפלוגות שישבה במוצב בחברון .בגלל שלא היה מקום
לבנות ,הייתי ישנה בחדר עם הבנים .ואני זוכרת שבאיזה לילה אחד ,בארבע בבוקר ,מגיע
אחד המפקדים במחלקה ,הוא היה סמל אני חושבת ,ומתיישב לי ככה על המיטה ,מעיר
אותי .אני קופצת ככה ,הוא מתיישב ,כולו עם האפוד הקרמי ,עם קסדה ,עם נשק ,ירד
השנייה מהשמירה ,ואני אומרת לו“ :קרה משהו?” .והוא יושב ככה עם מבט קצת מזוגג
בעיניים ואומר לי“ :חלמתי חלום” .אני אומרת לו“ :איזה חלום חלמת?”“ .חלמתי שיהודים
מביאים לי מכות וערבים מביאים לי מכות ואני עומד באמצע ואין לי מה לעשות” .ואז
שאלתי אותו“ :זה לא היה חלום ,אה? ירדת עכשיו משמירה וקרה משהו” .אז הוא אמר:
“כן” .הייתי צריכה ממש ,החייל היה המום .הם בדיוק פינו איזה מתנחלים שנכנסו לחנויות
של פלסטינים בחברון .הפלסטינים באו להגן על החנות שלהם ,המתנחלים ניסו להיכנס
אליה בכוח ,החיילים היו שם בתווך ,חטפו מכות גם מהם וגם מהם .והחייל פשוט היה
מזועזע .אני הייתי צריכה ממש לעזור לו להוריד את הקסדה ,להוריד את האפוד ,ללכת
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לישון ,לשכוח מזה .הוא חזר המום מהסיטואציה הזאת .זה אחד גם הדברים שנחקקו לי
ככה טוב.

***

עדות 37
שם *** :׀ דרגה :סגן ׀ יחידה :חינוך/אוגדת עזה ׀ מקום :רצועת עזה
יצא לי ,הייתי מבקרת די הרבה בחמ”ל ובחדרים של התצפיתניות ורואה כל מיני סרטים.
ואני זוכרת שהפעם הראשונה שממש הזדעזעתי ,ראיתי איזשהו סרט מתצפית ,שהראו
איזשהו חקלאי פלסטיני זקן שהתקרב כנראה בטעות יותר מדי לגדר ,יותר מדי קרוב
לגדר ,ופשוט רואים פגז של טנק שמגיע ומפוצץ לו את הצורה .והסתכלתי על הפלסטיני,
והסתכלתי על החיילת שהסתכלה על זה ,וחשבתי על החיילים שהיו בטנק וזה פשוט
כאילו ,לא יודעת .כשיוצאים מזה שנייה אז זה לא הגיוני .זה לא הגיוני וזה לא אנושי.
וכשנמצאים בתוך זה ,אם אתה לא ...כשנמצאים בפנים זה חייב להיות נורמלי כי אחרת
אתה לא יכול לתפקד)...( .
וירי של טנק ,ירי של פגזים לעבר אנשים ,זה שגרה שם? זה חלק מההוראות פתיחה
באש?
אני חושבת שההוראות פתיחה באש שונו די הרבה פעמים בזמן שאני שירתתי באוגדה,
אבל אני חושבת שהם שונו בכזאת תדירות שהן אף פעם לא הצליחו לחלחל למטה עד
שהן שונו עוד פעם .אז אני לא יודעת אם זאת היתה החלטה נקודתית או שזה היה פקודה
מלמעלה .אבל ,זאת אומרת ,זה היה די מקובל ,כי מה זאת אומרת ,הוא התקרב לגדר?
התצפיתנית זיהתה אותו ,כאילו מה זאת אומרת? צריך להוריד אותו בכל דרך שהיא.
היו עוד מקרים כאלה שאת זוכרת?
היו הרבה ששמעתי עליהם אבל אני חושבת שאחרי המקרה ההוא החלטתי שאני לא
רואה אותם יותר.
איזה מקרים?
מקרים שפלסטינים שלא היו ,זאת אומרת שלא תכננו להסתנן או משהו כזה לפי תחקירים
בדיעבד ,נורו בגלל שהם התקרבו יותר מדי לגדר או שחשדו בהם .זאת אומרת ראיתי גם
מספיק סרטים על מחבלים שכן ניסו להסתנן לגדר ואתה רואה כזה את הראש שלהם צץ
ונעלם וצץ ונעלם ,וזה ברור שהם באים במטרה לפגוע .ואני זוכרת שזה גם נראה לי כמו מן
משחק מחשב כזה ,כאילו אתה לא רואה שזה באמת בן אדם ,אתה רואה מישהו רץ אבל
זה לא באמת נראה בן אדם ,כאילו זה מן משהו כזה לא ,קורה לא קורה כזה.
ואיך היתה התגובה למקרים שבהם פגעו באנשים שמתוך התחקיר עלה שלא
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התכוונו לבצע שום פעילות חבלנית?
אני לא זוכרת שמישהו חוץ ממני התייחס לזה בתור משהו ,כאילו אף פעם לא שמעתי
מישהו מדבר על זה ,מגיב ,חושב ,מרגיש .כלום .זה משהו שאני פשוט ספגתי אלי ונראה
לי לא בסדר .אבל כאילו זה מלחמה ,במלחמה אין חוקים .זה כאילו ההלך רוח הכללי.

***

עדות 38
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :דובר צה”ל ׀ מקום :יצהר
יש מקרים חריגים שקרו בזמן השירות שלך? שממש השאירו בך חותם?
כן .האירוע הראשון זה פינוי המאחז של שלהבת שליד יצהר שהיה ב 3-לינואר ,2005
וזו היתה הפעם הראשונה שבעצם הייתי בצילום שהוא ממש אינטנסיבי .אף פעם לא
צילמתי משהו באמת עיתונאי ,שההתרחשות בו היא כל כך אינטנסיבית וכל כך מקיפה...
הגעתי בבוקר עם צוות צילום ,שזה צלם וידאו ומקליט וצלם סטילס .אני הייתי הצלמת
סטילס ,ועלינו עם שיירה של חיילים מהיישוב ,מהש”ג 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 .ואז התחלתי לצעוק והחברים שלי
מהיחידה באו וראו והתחילו לרוץ.
דיברת אחרי זה עם מישהו?
כן ,גם מעבר לזה שהייתי צריכה ללכת למשטרה והיה לי תחקיר אצל סגן דו”צ (סגן דובר
צה”ל) ,ששום דבר דרך אגב לא קרה ,המצלמה לא הוחזרה ,אף אחד מהילדים...
לא צילמת אותם?
צילמתי ילד אחד שלא היה זה ש ...צילמתי כמה ילדים ,וזה לא היה זה שחטף לי את
המצלמה כי הוא ברח לשדות והובא למעצר ,אבל הוא היה קטין ,אז אין ממש מה לעשות.
אבל דובר צה”ל לא ממש נלחמו ,וזה ציוד ששווה הרבה כסף .ולא יודעת ,נראה לי שבסך
הכל הם ניסו לשמור על יחסים ,אתה יודע ,תקינים עם ה...
בטח המקרה שלך לא היה הראשון ,עד איזה גבול ניסו לשמור על יחסים עם
המתנחלים?
אני לא יודעת ,הם לא ממש יצאו מגדרם כדי להחזיר ציוד צה”לי ,הם לא ...אני הייתי זאתי
שפנתה למשטרה .מעבר לתחקיר שנראה לי נעשה רק בשביל הרשמיות ובשביל הפקת
לקחים ,הם לא עשו כלום בדובר צה”ל.

***

עדות 39
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :גשר אלנבי
היה מקרה שאני זוכרת שילד אחד ,נער בן  ,16 ,17אפילו קצת פחות ,החליט שהוא
מתחצף לשוטרת ,או.קיי? מה זה להתחצף? לא יודעת ,לדבר בקול ,להגיד כמה מילים,
אני יודעת מה הוא אמר לה שם? הוא כנראה היה צריך להיות מעוכב ,הוא לא היה יכול
לצאת .היא הלכה וקראה לאחראי בתחנת משטרה ואני נתבקשתי ללוות אותו לתחנה.
אני סך הכל נכחתי שם ,לא הייתי מעורבת במה שקרה בינו לבינה .והלכתי אחריו ואחרי
מפקד תחנת המשטרה שם בתוך הגשר (מסוף גשר אלנבי) ,שזה משטרת מעלה אדומים
כמו שאמרתי בהתחלה .והגענו שם לתחנה והם הסתגרו בתוך חדר ואני הייתי בחוץ .ולא
ידעתי למה נשארתי שם בכלל .לא הייתי חייבת להישאר שם .לא יודעת ,משהו השאיר
אותי שם ,עכשיו שבדיעבד אני זוכרת .שמעתי מעבר לדלת את כל מה שמתרחש בפנים
וזה היה צעקות מהסוג הזה של :מה אתה עושה ,ולמה אתה מתנהג ככה? בכל מקרה,
53

התחלתי לשמוע פיצוצים ,מכות .וזה היה משהו שבאמת לא ידעתי איך לזה ,הרגשתי די
קפואה ,לא ידעתי מה לעשות .מה ,להתפרץ לחדר ולהגיד למפקד להפסיק? זה לא היה...
היה מן ,אתה יודע ,יראת כבוד למפקדים שאין ,אין מצב פשוט לדבר .להגיד להם איך
להתנהג? מה אני? כולה בקרית.
מה עשית?
אמרתי לך ,לא הייתי אמורה להיות שם בכלל .לא הלכתי ,נשארתי .רציתי לראות אם
באמת הוא הרביץ לו או משהו .ואני לא זוכרת אם ראיתי אותו חבול או משהו כזה ,נראה
לי שהוא היה ילד מאוד חזק .בכל מקרה ,הוא ישב שם כמה דקות ,הוא היה נראה לי עצור
או משהו לכמה שעות ,מעוכב עד שהעניינים נרגעו והוא שוחרר.
בלי חקירה? בלי שום דבר?
אתה קולט ,זה כולה סתם מילה לאיזה שוטרת שהוא זרק שם .העניין הוא שבהתחלה
הוא היה בטוח שהכל בקטע של צחוק ,כי מדובר פה באנשים צעירים בגילנו .זאת אומרת,
אנחנו היינו מה ,ילדות צעירות ,גם השוטרת היתה ילדה צעירה בשח”ם זה השירות הסדיר
של חיילים שמשרתים במשטרה הכחולה .שוטרים ,שוטרים לכל דבר .זה השירות הצבאי
שלהם ,הסדיר החובה.

***

עדות 40
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :גולני ׀ מקום :בסיס אימונים
...אני יכולה לספר לך סיפור מצחיק .לפני שירדנו לשטחים היה אימון לפני תעסוקה .ואני
ישבתי עם החיילים שלי בשיעור ערבית.
היה להם שיעורי ערבית?
היה להם שיעורי ערבית מאוד בסיסיים ,ברמה של לדעת את הדברים הכי בסיסיים של
אפתח אל באב (פתח את הדלת) וכל מיני כאלה.
ערבית מחסומית.
כן ,בדיוק .וישבתי ,ובאמת ישבתי עם ,זה היה חבר’ה קרועים ,מאוד קיצוניים בכל מה
שקשור לערבים יעני ,וכל השירים שיש להם ,איזה שירים ,מאוד צורמים לי היום .לא משנה.
בקיצור ,היתה איזה מורה חיילת כזאת עדינה ,עדינת נפש ,צהובה בלשון המקומית .והיא
באה ,מספרת להם ,מתחילה להגיד להם איך אומרים עצור ,מלמדת אותם נוהל מעצר
חשוד בערבית .אני יושבת איתם בכיתה ,והיא אומרת להם“ :עצור ,עצור לפני שאני יורה”,
ומנסה להסביר להם .אחרי איזה חמש דקות בדיוק מהרגע שהתחיל השיעור ,קם אני
לא אגיד את השם שלו אבל הוא היה גולנצ’יק אסלי ,קם ואומר לה“ :תקשיבי חמודה,
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חבל לך על הזמן ,עצור ,עצור לפני שאני יורה .אצלנו לא מדברים ,אצלנו יורים ,אחר כך
אולי מדברים” .ולמה אני מספרת לך את הסיפור הזה? כי זה כאילו מצחיק ,אבל בתכל’ס
כשאתה חושב על זה ,זה לא מצחיק .כי באמת ,גם בנוהל מעצר חשוד אין יותר מדי
רספקט כזה יוצא דופן ,זה לא שזה באמת כזה בל יעבור .מחפפים בזה .זאת אומרת
הקטע של עצור ,עצור לפני שאני יורה – לא עושים את זה .בשיחות לפחות ,בדיבורים,
בתפיסה ,זה נראה כאילו מין שטות כזאת פלצנית שכתובה בספרים.
ועל הריגת חפים מפשע איך מגיבים?
הם לא רואים את זה כחפים מפשע .הם לא חפים מפשע .זה לא שהם אשמים מבחינתם,
אבל מבחינתם זה ,הם תמיד ,זאת אומרת תגובה מאוד שגורה שהיתה להם בהקשר הזה
זה להשוות את זה לצד שלנו של :מה ,בפיגועים לא מתים ילדים? בפיגועים לא מתים
חפים מפשע? זה משפט שחוזר על עצמו מלא .לא היו חסרים סיפורים באמת של מצבים
שחפים מפשע נהרגים .זה דבר שהיה קורה בסיטונאות.

***

עדות 41
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :עוקץ ׀ מקום :חטמ”ר מנשה
כשהייתי – זה משהו שממש לא אהבתי וזה היה בהתחלה כשהייתי בחטמ”ר ,במנשה .הביאו
עצורים ,וזה היה גולנצ’יקים ,ממש התעללו בהם .ממש .לא יודעת ,זה היה ...הם היו ממש
מחוץ לחמ”ל ,ראית עצורים וכאלה החיילים ששמרו ,וכל הברנז’ה שבאו לעשות צחוקים על
העצורים .סתם ,אמרו להם :תגידו ככה ,תגידו זה ,בעטו בהם קצת .לא היו יותר מדי...
כמה עצורים לעומת כמה גולנצ’יקים?
הם היו שני עצורים שקשורים ,עם אזיקונים ,פלנלית ,הכל ,ומסביב לא זוכרת כמה ,לפחות
איזה  15שהציקו להם מסביב .הם באו לעשות צחוקים עם העצורים ,לעשות עליהם
צחוקים .זה היה נראה לי ,לא יודעת ,באיזשהו מקום יש את האווירה שוואללה ,זה בסדר,
כי הם ערבים והם מחבלים והם חארות והם זה והם זה .מצד שני ,וואללה ,יקבלו את
העונש שלהם ,זה לא אומר שצריך ...זה כאילו לעשות צחוק מעצמך .הרגשתי שהחיילים
עושים צחוק מעצמם שהם מתייחסים ככה .בן אדם קשור ,עם פלנלית ועם זה ,ואתם
באים ואומרים לו :תגיד ככה ,תגיד ככה ,שהבן אדם מפחד פחד מוות כי הוא עצור .אוקיי,
נכון שהוא מחבל וזה ,אבל וואללה ,אז שיישב בכלא ,אבל מה אתם צריכים לבוא לעשות,
להתנהג כמו ילדים מפגרים ולהתחיל להגיד לו :תגיד ככה ,תגיד ככה ,תגיד אני זונה ,אני
זה .מה ,אתם סתומים? זה מה שהרגשתי.
אמרת להם משהו?
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לא .לא אמרתי.
למה?
כי הייתי צעירה .אתה יודע ,בצבא יש לך את הקטע שאתה צעיר והם היו עם כל הוותיקים,
מחזור אחרון ,מ”א ,כל הזה .מה ,הם ישימו על איזה סמב”צית?
פחדת?
לא ,הם לא היו עושים כלום .אבל אמרתי את זה לבנות בחמ”ל ודיברנו על זה בחמ”ל ,והן
אמרו ,היו חלק שדווקא צחקו עם זה ,הלכו עם זה .והיו חלק שלא הסכימו .לא יודעת ,לי
זה היה נראה לא בסדר.

***

עדות 42
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מודיעין שדה ׀ מקום :רצועת עזה
מה עם העצורים?
עצורים? לא יודעת ,אין לנו כל כך קשר לזה ,פשוט מביאים אותם ומתחקרים אותם אצלנו
בבסיס ,אז אנחנו רואות את זה .רואים את זה .זה שצילמתי אותם? אין לי מה להגיד על
זה .כן ,הרגשתי מוזר ,אבל...
צילמת עם הפלאפון?
עם המצלמה הדיגיטלית .אני אסביר לך מה ,אנחנו נורא ,הבנות כאילו שיושבות אז ,אנחנו
רואות את זה המון אז זה מן כזה ,זה בעצם חלק ממה שאנחנו חוות .אנחנו רואות ,לא
יודעת איך להסביר לך את זה .זה כאילו בעצם משהו שאנחנו חוות ,זה חלק מההווי ,מה
שעובר עלינו ביום-יום .אפילו אם זה ,לא יודעת ,זה מזכרת בשביל עצמי לראות איפה
הייתי בצבא ומה ראיתי .זה לא לאו דווקא...
...זה קרוב לחמ”ל? מביאים אותם לחמ”ל?
כן .לא לחמ”ל עצמו ,מה פתאום ,אבל מניחים אותם קרוב כאילו .גם הבסיס לא כזה גדול,
אז או ששמים אותם במגרש כדורגל-כדורסל כזה ,מושיבים אותם שם ,או ליד החדרים
שמתחקרים אותם.

***
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עדות 43
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מחסום ארז ׀ מקום :רצועת עזה
במחסום זה נורא ,כל הזה של טוהר הנשק והחשש לפגיעה בכבוד של הנבדקים במחסום
הוא נורא ,והיו עם זה המון בעיות .במחסום קורעים שקיות לפלסטינים שבאים נגיד עם
בגדים .הרי זה דורש נגיד ,את הנשים מפשיטים בתוך מין לא חדר ,יש מין פרגוד כזה,
כמובן חיילות .אפשר לעשות את זה יותר עדין ממה שעושים.
מפשיטים עד איזה רמה?
מפשיטים ,מה זה עד איזה רמה? נשארים עם חזייה ותחתונים .אפשר היה נגיד לעשות
– אני מניחה שפשוט לא השאירו מספיק תקציב לזה – היה אפשר לעשות את המחסום
הזה ממוזג נגיד ,ולא עושים את זה .אז זה היה בקיץ ,זה לא נעים לשבת שם שעות לחכות
בזה ,ממש לא .ויש את הקטע הזה של האוכל שהם מביאים ,לפעמים פותחים להם את
הלא יודעת מה ,לפעמים הם מביאים פלאפל נגיד בשקיות ,אז הרבה פעמים החיילים היו
פותחים את האוכל.
לוקחים גם?
כן .מה ,במחסומים בשטחים לוקחים כל הזמן .לא תראה חייל בלי מסבאחה .לא תראה
חייל בלי .וזה משהו שהם הרבה פעמים נותנים ,אפילו זה כבר מגיע ממקום ,יכול להיות
אפילו שהפלסטינים כבר כל כך רוצים לעבור שהם כאילו קצת משחדים את החיילים כדי
שיקלו עליהם קצת.

***

עדות 44
שם *** :׀ דרגה :סמלת במיל’ ׀ יחידה :התקו”ה ׀ מקום :מחסום קלנדיה
אני אתאר לך קצת איך זה בנוי .בעצם יש איזה כמה עמדות בידוק ,ארבע או חמש ,שזה
סתם בטונדות וכמה כסאות במקרה הטוב ,אם בכלל ,מאוד לא נוחים .וכל החוויה היא לא
כל כך נעימה ,עם הציוד והחור בראש שהקסדה עושה לך ,ומשמרת של שמונה שעות.
בצד יש איזשהי מן עמדה ממוגנת לבידוק של נשים ,אם רוצים להכניס אותן ,שזה יהיה
יותר אינטימי .זה לא ,טוב ,אני לא מכירה שום דבר אחר ,אבל זה בטח לא מסודר או מדוגם
או נראה יפה באיזושהי צורה ,או נראה שמישהו חשב על איך מציבים שם את הדברים.
בעיקר זה סוג של שוק כזה מכל הדברים .אני פשוט קשה לי ,אמרתי לך ,אני הסתייגתי
מההתחלה כי קשה לי לחשוב על דברים.
יצא לך לבדוק בתא הבידוק של הנשים?
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כן.
היית שם שבועיים .מה היו התחושות שלך?
זה מה שאני מתארת ,שזה כאילו מן מצב של אתה ,אני אישית חושבת שכנראה לא הייתי
עצמי יותר מדי במשך התקופה הזאת כי זה היה סוג של ...זה עבודה ועל אחת כמה וכמה
אם אתה עושה אותה שלוש שנים ,וגם אם אתה עושה אותה ,גם אחרי שבוע .אז זה הם,
והם העבודה שלך ,וזה אנחנו .ולא ממש הטריד אותי ,נניח הייתי קצת חולה בתקופה הזאת,
אז לא ממש עניין אותי לא להימרח שם על הרצפה שהם יראו את זה ,או שעניין אותי
יותר מדי מה הם מרגישים או חושבים .עוד פעם הבדיחות הקטנות ,העקיצות או לדבר
בצורה שהיא קצת לא יפה .זאת אומרת כן ,אני מניחה שזה תלוי בכמה שעות אתה נמצא
שם .מן הסתם בשעות הראשונות אז כן אולי שמרתי על איזשהו צביון אנושי של להיות
מנומס וזה .אבל בעקיצות קטנות של ילדותיות ,זה בדיחות שמצחיקות ילדים בסופו של
דבר וזה מה שאני .אני אולי בת  21שזה גם ,זה ילד ,ועל אחת כמה וכמה כשאתה בן .18
אז מה שזכור לי זה בעצם מן סוג של ניתוק כזה ממה שאתה אולי בדרך כלל בחיים שלך.
אולי החבר’ה האלה ,החיילים האלה שראיתי שם שהתנהגו בצורה מזלזלת או מתנשאת
או חסרת אכפתיות ,יכול להיות שאצל אמא שלהם בבית הם מלאכים .שוב ,זה אני יכולה
להעיד רק על עצמי שיש שם מן מחסום רגשי כזה.

***

עדות 45
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :סחלב ׀ מקום :חברון
אני זוכרת שפעם היה לנו דיבור כזה כשחזרנו לחדרים ,ואיזה אחת אמרה שהיא הורידה
סטירה לערבי .זה היה פעם ראשונה ששמעתי על בת שבאמת נתנה סטירה לערבי.
מה אמרתם לה?
זה פתח אצלנו חתיכת דיון בפלוגה – בפלוגה? בבנות כאילו ,בקטע של איך העזת? היא
היתה בפלוגה עם מישהו שהוא דווקא לא היה מהיצורים האלימים של הפלוגה ,מהיותר
עדינים בפלוגה .ואני זוכרת שהיא אמרה“ :כן ,הוא דיבר אלי לא יפה” ,משהו כזה“ ,הוא
ענה לי בצורה מגעילה וזה ,וכן ,והבאתי לו סטירה” .ואני חושבת על הערבי הזה ,המבוגר,
שאיזה בחורה בלונדינית באה ומורידה לו סטירה בעמדה .לא יודעת ,זה היה כזה מזעזע
רק לחשוב על זה .והיא אמרה את זה נורא בזה .ואחרי שהיה לנו דיבור על זה ,בנות אמרו
לה :איך העזת ,איך זה ,אני בחיים לא .נהיה לנו כזה מי כן ומי לא .לא עברו עשר שניות
וכבר עוד איזה שתי בנות הודו שהן כבר ,זאת נתנה סטירה ,זאת פעם אמרה לאיזה ערבי
לעמוד על הברכיים ,משהו כזה ,ואחת אמרה שפעם אחת היא דרכה נשק על ערבי ,על
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הפרצוף שלו ,בקטע של לאיים עליו .הוא עמד מולה והוא אמר לה :טוב ,מה את רוצה
עכשיו? משהו כזה .היא כיוונה לו את הנשק לפנים ודרכה לו את הנשק לעבר הפרצוף.
ואני הייתי בשוק שאלה החברות שלי.
הרגשת לא שייכת?
אני זוכרת שחזרתי הביתה לסבתא שלי ואמרתי לה :אני חייבת לצאת משם .אני חייבת
לעוף משם.
אז איך מסתגלים לזה ,כשאת מגלה שכל הבנות נתנו סטירה?
מה זה נתנו סטירה? בן אדם ,דרכת לו נשק בפרצוף .למרות שזה היה די נפוץ ,בנים היו
דורכים הרבה נשקים אצלנו בקטע של לאיים על ילדים ,על מבוגרים ,על כולם.
ראית פעם שדורכים נשק?
בטח ,זה היה בנוהל .כאילו :לאן אתה הולך? צ’יק-צ’יק .לא יורים ,אבל הצ’יק-צ’יק הזה
זה היה...
לדרוך ולכוון?
בטח .זה היה הדבר הכי ,האיום הכי בסיסי שיכול להיות .זאת אומרת ,מישהו הולך בחוץ:
לאן אתה הולך? צ’יק-צ’יק .כזה יעני :לאן אתה הולך? צ’יק-צ’יק .כאלה על ילדים ,על הכל.

***

עדות 46
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :רצועת עזה
פעם אחת לקחתי את החיילים לתרבות יום א’ ,הלכתי איתם לראות הצגה .זה היה
מאוד מרגש .כל מיני אנשים ככה מיישובים ,מעיירות פיתוח ,אנשים שפעם ראשונה היו
ב”הבימה” .וזה היה מאוד נחמד ,ויצאתי ככה עם הרגשה מאוד טובה .ואז נכנסנו דרך
מחסום כיסופים ,והיינו במשאית פתוחה כזאת ,משאית שמאחורה היא פתוחה .חזרנו
מ”הבימה” לעזה ,איך שעברנו את המחסום זה כבר כאילו עולם אחר .איך שעברנו את
המחסום הם כאילו השתנו כזה .ובצדי הדרכים הולכים כזה פלסטינים בעגלות ,בכרכרות,
בחמורים ,הולכים כאילו לצדי הדרכים ברגל .אז המג”בניקים במשאית לקחו כזה את
הארגזים של השאריות אוכל והתחילו לזרוק עליהם .זה היה החוויה הכי מזעזעת שלי
שם בשטחים.
איך ראית את זה?
ישבתי איתם במשאית מאחורה ,מקדימה ישב קצין ואני לא זוכרת אם מאחורה איתי ישב
עוד קצין או לא .ואני הייתי היסטרית ,צרחתי עליהם :מה אתם עושים? רק כרגע חזרנו
מתרבות כאילו ,מה קורה לכם? אז הם רק צחקו והושיבו אותי כזה ,תשבי .דפקתי כזה
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לקצין ,דרשתי שיעצרו מיד את המשאית ,שלא ימשיכו לנסוע .הקצין אמר :שקט ,שקט,
כאילו אל תתערבי .צעקתי שזה מה שקורה ,צעקתי :הם זורקים ירקות על ערבים ,תעצרו.
לא עצרו את המשאית ,לא התייחסו לזה ,לא עשו כלום .הקצין לא ירד ,לא קרה שום דבר.
והם המשיכו כל הנסיעה .זרקו קוטג’ ,זרקו ירקות רקובים .חזרתי לבסיס מאוד נסערת.
אני לא זוכרת אם מיד אחר כך אבל מתישהו דיברתי עם מפקד היחידה ,שנראה לי משהו
כמו רב סרן או סגן אלוף ,לא יודעת ,והוא מאוד לא התרגש :עזבי ,עזבי .ודיברתי עם כל
מיני אנשים ואף אחד לא ...כולם ניסו להשתיק את זה איכשהו .כתבתי הסברה שבועית
חדשה בנושא הזה ואף אחד לא הסכים להעביר את זה ,אף מפקד לא רצה להעביר את זה.
ואז סיפרתי את זה לקצינה שלי והגיעו גם ממונים מפיקוד דרום ,סיפרתי גם להם ,ותוך
כלום זמן יצאתי לקורס קצינים ,תוך איזה שבוע .לא יודעת מה היה שם .ככה שהרגשתי
שהועפתי .אני זוכרת שאחרי הסערה הזאת ,שניסיתי לדבר עם כל המפקדים ושאף אחד
לא הסכים להעביר הסברה ,אז גם המפקדים יותר לא התייחסו אלי בכלל .לא היה הרבה
זמן אבל ממש לא התייחסו אלי .כשסיפרתי את זה לאנשים שבאו לבקר מפיקוד דרום
הם לא ממש התייחסו לזה.
לא שתקת.
לא ,לא .כאילו ,זה סוג של שתקתי .זה לא שהלכתי לעיתון וסיפרתי למישהו ,אבל כשהגיעו
נציגים מפיקוד דרום שזה גם נציגים של החינוך ,אבל כאילו הרגשתי שזה הבית שלי ,הגיע
מי שאחראי על כל החינוך בפיקוד דרום ,אז סיפרתי להם את זה ,לו ולכל הפמליה שלו.
והרגשתי ,קיבלתי מסר מהם כאילו שאני עוקפת סמכות ,כאילו שזה לא בסדר שאני
מספרת להם.
אז למי היית אמורה לספר לפי הספר?
לא יודעת ...זה היה מאוד קשה .במיוחד שעכשיו אני מבינה כמה הייתי קטנה אבל
הרגשתי מאוד גדולה .זה היה מאוד קשה .כל התחושות שם ,זה לא חדש ,כל מוצאי שבת
שם הייתי בוכה ,ממררת בבכי בבית.
מה היה לך קשה שם?
השוביניזם ,ההשפלה הלא פוסקת ,בעיקר הכוחנות הזאת שהיתה שם כל הזמן ושאני
הייתי הכי חלשה בעולם והכי חריגה ומוזרה שכל הזמן מתלוננת.

***

עדות 47
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :חטיבת בנימין ׀ מקום :חטמ”ר בנימין
סיימתי משמרת של איזה  14שעות ,זה היה בבוקר .והיו לנו גששים בחטיבה .התחברנו
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אליהם ,הם היו אחלה ,והם תמיד היו עושים לנו סיורים בגזרה כדי שנכיר קצת .אז אחד
מהם אמר :בואי איתי לסיור .אז התחלנו את הסיור ונסענו על ציר שהוא היה אמור להיות
רק למכוניות של ישראלים .זה גם ,זה קטע מדהים שבמהלך השירות לא ייחסתי לו
חשיבות בכלל .היו צירים של יהודים והיו צירים של לא יהודים ,של רק פלסטינים.
קיבלת את זה?
כן ,זה היה נראה לי הגיוני.
מתי הבנת שזה לא הגיוני?
כשהשתחררתי ,אחרי ,התחלתי באוניברסיטה יותר .כשהתבגרתי .זה מדהים כמה
אתה יכול להיות בן אדם שונה במהלך השירות הצבאי שלך ,כשאומרים לך מה לעשות
ומכתיבים לך ,ואתה לא מטיל בזה שום ספק ,אפילו כשאתה תופס מעצמך בן אדם בוגר
וסקרן ובעל מודעות פוליטית .זה היה נראה לי מאוד הגיוני ,ברור ,למה לא? יש פחד .לא
הבנתי עד כמה זה נוראי ,אבל חשוב מבחינת ביטחון .בכל מקרה ,אז נסענו על הציר שלנו,
שהוא רק ליהודים ,ועברה ,היתה מולנו משאית פלסטינית של פירות וירקות .אז הגשש,
עכשיו הגששים הם אחלה אנשים אבל הם גם להוטים להראות גבריות ,ויש לך בחורה
בג’יפ ...אני עוצר אותו .אמרתי לו :למה? אסור לו לנסוע .עצרנו אותו ,הוא אומר לי :בואי,
צאי מג’יפ .אמרתי לו :מה ,אני לא קשורה .הוא אומר לי :בואי צאי ,זה בסדר ,אנחנו באזור
שקט .יצאנו מהג’יפ ובמשאית היו פירות וירקות ,רואים שהוא הסוחר .הגענו לדלת,
פותח את הדלת ,נהג בגיל של אבא שלי בערך ,יותר מבוגר .מבוגר .הוא יוצא לבן ,חיוור,
עם שקית של ,זה היה ענבים ,שקית של תפוזים .לא אומר כלום ,קחו ,קחו ,בעברית.
מביא לנו .אני עומדת שם ,אני לא ...הוא אומר :קחו ,בבקשה תקחו .רק רצה לשחד אותנו,
להרגיע אותנו .לא עמדתי בזה .הגשש בינתיים ביקש תעודת זהות ,והבן אדם רעד .רעד.
רצתי חזרה לג’יפ ,אמרתי לו :אני לא ...עד היום כשאני חושבת על זה אז זה עושה לי רע.
זאת אומרת ,לא קרה שם שום דבר ,הוא שחרר ,הוא גם ראה את התגובה שלי ,הגשש,
אז הוא נרגע ומהר שחרר אותו .הסביר לו שהוא לא צריך לנסוע פה ,הוא הבין שהוא...
והדבר היחיד שעבר לי בראש זה :הבן אדם הזה ,שיכול להיות אבא שלי ,פחד ממני בגלל
שלבשתי את המדים שלבשתי ,בגלל שהייתי עם ג’יפ צבאי ,והיה מוכן לוותר על המחייה
שלו בשביל שלא נעשה לו שום דבר .כאילו ,מה יכולנו לעשות לו כבר? אבל כנראה שהוא
יודע מה יכולנו לעשות לו ,אז בגלל זה הוא כל כך דאג .זה ליווה אותי אחר כך כל השנים.
וזה כלום ,הרי לא הרבצנו ,לא שום ...אבל זה כל כך היה משמעותי בשבילי כי זה נתן לי
ממש סטירה מצלצלת .ממש.
העיף אותך מאיזה מקום לאיזה מקום?
להבין שאני פשוט ,שיש דיסוננס עמוק בין מה שאומרים לי והצדק שכביכול מנסים
להנחיל לי ובין מה שבאמת קורה בשטח .כולם נוראים ,כולם מחבלים ,צריך לחשוד בכולם,
צריך לבדוק את כולם ,צריך להתייחס אל כולם כאל לא שווים אלינו .זה לא נכון .הבן אדם
הזה רצה להרוויח את מחייתו ,זה מכובד .זה הרבה יותר מכובד ממה שהרבה אנשים לא
רק במדינה שלנו ,גם בממשלה שלנו עושים .ביושר .ומה אני? ואני באה ,פישרית ,יכולה
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להיות הבת שלו ,מלחיצה אותו עד כדי כך שהוא נהיה חיוור ומנסה לתת לי ,לשכנע אותי
לעזוב אותו בשקט.
דיברת על הדברים האלה עם אנשים?
בשירות? לא.
למה לא?
לא יודעת .אני חושבת שזאת היתה תקופה מאוד מבלבלת גם בשבילי ,זאת אומרת אני
לא ממש ידעתי איפה אני עומדת ,מה נכון ומה לא נכון .אני יודעת שמבחינה אישית זה
עשה לי טראומה ,אבל לא ידעתי איך לפתח את זה לכדי רעיון ,זאת אומרת להוציא מזה
אידיאולוגיה מסוימת או דעה מסוימת.
זה לא חייב להיות עם אידיאולוגיה.
לא ,אבל לא ידעתי איך אני יכולה לבוא עכשיו לחברות שלי בבסיס או לקצינה שלי ולהגיד
לה :למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? הרי כל העבודה שלי ,כל התמצית של
החיים שלי בצבא היתה לעבוד בקו מסוים .זאת אומרת ,להראות שייכות לקו מסוים ,לא
לסטות ממנו ,כי ברגע שאתה סוטה ,וזה אנחנו יודעים ,אתה לא חייל טוב.

***

עדות 48
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :מרחב התפר
הילדים האלה עם השקיות פלסטיק (ילדים פלסטינים שמנסים להכנס לישראל באזור
אום-אל פאחם עם שקיות של צעצועים ואביזרים שונים למכירה) ,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 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”)...( .
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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.

***

עדות 49
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :סחלב ׀ מקום :חברון
יש את האקדח הזה שיורה את הכדורים הקטנים האלה ,אתה יודע מה זה? האקדח הזה
שיורה את הכדורי אוויר האלה הקטנטנים ,הפלסטיקיים האלה שממש כואבים? זה היה
ברמה של לקרוא לילד ,לדרוך לו נשק על הפרצוף ולהגיד לו :תשיג לי אקדח כזה .אפילו
לא לבקש .הם היו קונים לנו בכיף את האקדחים האלה .ברמה של אתה נותן לו  15שקל
והילד כולו מבסוט שהוא קונה לך אקדח כזה .השקיות של ה 100-כדורים בשלושה
שקלים זה היה עולה לנו .היו לנו מלא אקדחים כאלה בפלוגה ,מלא אקדחים כאלה .וזה
היה די מפגר מצד הילדים לקנות לנו את זה ,כי הרבה מהם (מהחיילים) היו יורים את זה
על ילדים .אתה יושב בשמירה וטאק יורה על ילד ,טאק יורה על ילד.
את הכדורים האלה?
כן .ממש כואבים .כדורים רעים-רעים-רעים .עד שממש עשו מזה חוק בפלוגה שאסור
לקנות את זה ,ומי שיקנה את האקדחים האלה יישפט .לנו היה פעם מקרה שמישהו
בצחוק ירה על איזה ילד כמה כדורים כאלה ,כדורי אוויר כאלה ,ואז הוא קרא לילד וכיוון לו
את האקדח צעצוע הזה על הראש והצטלמו ,שני חיילים שלנו .ועבר איזה כמה זמן ,והיינו
בעמדה ושמרתי עם הבן אדם הזה ששיחק עם הילד ,ופתאום מגיעה אלינו ה”מכשפה”,
פלסטינית אחת שהיא כתבת היתה והיא היתה מאוד ידועה שם כזה .והיא באה אליו,
היא קוראת לו ,לא יודעת מאיפה היא ידעה את השם שלו .היא קראה לו כזה והראתה לו
תמונות שלו מכוון לילד הערבי את האקדח על הראש .היא אמרה לו“ :לידיעות או למעריב?
להארץ?  .”?BBCהיא עשתה לו ככה עם התמונות כזה .וחזרנו לפלוגה ככה די נסערים מזה
שהיא איכשהו הולכת להכניס אותו לכלא או משהו כזה .זה היה אקדח צעצוע ,והוא היה
בטוח שהוא הולך להיזרק לכלא .הוא סיפר את זה למפקד שלנו ,ופשוט יצאו ,פטרול מיוחד
יצא לחברון לחפש אותה ,את הכתבת .היא היתה ,היא לא היתה פראיירית ,ולדעתי הם
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שילמו לה כדי להשיג את התמונות ,כי הם חזרו עם התמונות והיא לא היתה נותנת את
זה .לדעתי הם שילמו לה על התמונות האלה .זה השערה .הם אומרים שהיא נתנה להם.
אבל להרביץ לה הם בטוח לא יכולים כי יש לה פה לא קטן ,ולהשיג ככה את התמונות,
למה שהיא תיתן להם? יש לה מכרה זהב ביד .נשמע לי מוזר שהיא פשוט נתנה להם את
התמונות .אולי הם איימו עליה .אין לי מושג ,אבל הם חזרו עם התמונות ,עם כל התמונות
שהיא הראתה לנו ,וזה לא פורסם בשום מקום .היא לא נתנה להם חלק או משהו כזה .זה
לא פורסם.
והתמונות הסתובבו בפלוגה?
לא ,הושמדו באותו יום שהם הביאו אותן.
מה המ”פ אמר על זה?
שאוי ואבוי אם זה היה מגיע לדובר צה”ל .זה מה שהמ”פ אמר.

***

עדות 50
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :כללי
איך את יוצאת ממג”ב אחרי שנתיים וחצי?
אני חושבת שעם הרבה רגשות אשמה .כי אני כן יכולה להגיד כל היום ועד מחר שוואלה,
לא יכולתי לעשות כלום וזה המנטאליות שם ועובדה שזה לא השתנה כבר שנים ועובדה
שכל מי שאמרתי לו מג”ב ישר ידע על מה אני מדברת .זאת אומרת ,זה לא שאני אומרת
מג”ב והההה ,זה מה שקורה במג”ב? וואו .יש אחד ל ...שאומרים לי שהם לא האמינו שזה
עד כדי כך קיצוני .ואני בטוחה גם שלא מספרים את הסיפורים הקיצוניים ,כי סיפורים
יש חופשי על זה שהופכים דוכנים ואני יודעת שזה גם סיפורים נכונים )...( .ושוב ,אז איך
יצאתי מזה? יש את הרגשות אשמה שאין מה לעשות .כשאתה עד למשהו שאתה יודע
שהוא דפוק והוא לא נכון ,אז גם אם עד מחר אני אגיד לעצמי שלא יכלתי לעשות כלום,
וזה באלפי סיטואציות ,.גם שלא קשורות להתעללות .כי מצד אחד התעללו באוכלוסייה
הפלסטינית ונקמו בהם על כל העוולות שהם עשו לנו ,ומצד שני זרקו זין בשמירות .אם
אתה כל כך רוצה להגן על הארץ אז תעשה את העבודה .בין להרביץ לפלסטיני לזה אז
תשמור גם ,אל תלך לישון ואל תחתוך לאכול חומוס .אז זה גם המודעות לעוולות ולעובדה
שוואלה ,שאני בטוחה שהיו פיגועים שיכלו להימנע אם חיילים ,אם לא ,בוא נגיד ככה ,אם
האזורים האלה לא היו מופקדים בידי חיל שיודעים שהוא בעייתי.
רגשות האשמה הם גם תוך כדי?
כן ולא .אני משערת שהם היו שם ברמה מסוימת אבל לא ברמה שהייתי מודעת אליהם
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יותר מדי .כי אז כן יותר הרגשתי גם את החוסר אונים שהיום אני כבר מאחוריו .אני
חושבת שאז זה בעיקר היה לנסות לשרוד .כמו שחברה טובה שלי אמרה ,שהיתה איתי
עוד ביחידה בהתחלה ,שהיינו מאוד עסוקות בלשמור על עצמנו ,לא היה לנו זמן לשמור
על אחרים.
מה זאת אומרת?
זה נאמר בהקשר אחר ,של בנות ,של לשרוד בסיטואציה הזאת .ביחידה שהייתי ,שוב ,זה
היה אווירה מאוד מינית בעייתית.
היתה גם מיניות?
כן ,בכל הזה ,ובעיקר ביחידה הראשונה שהייתי.
מה זאת אומרת לשרוד?
זה מהרבה בחינות .שוב ,זה נורא תלוי .כל יחידה ופלוגה ,עד כמה ששוב ,למג”ב יש שם
מאוד ברור אבל כן כל יחידה ופלוגה היא שונה .אם ביחידה הראשונה שהייתי אז כן ,היה
שם קטע של וואלה ,צריך להיות גמישים ברגליים .ושוב ,לאו דווקא כולן ,והיו כאלה שכן,
בנות שהצליחו שם בזכות עצמן ,אני לא אומרת שלא ,אבל היה שם בעיה של אווירה מאוד
מינית וזה כן בעייתיות .ולכן אני אומרת שכן ,נכון שיש לוחמות במג”ב המון שנים אבל גם
כן יש אווירה מאוד מינית ומאוד בעייתית .אז אני כל הזמן אומרת שנלחמתי יותר בבסיס
מאשר בשטח וזה אכן ככה בהרבה מובנים ,ולכן באותה תקופה כנראה הייתי צריכה
לשמור על עצמי ולא היה לי מספיק אנרגיות גם לשמור על אחרים .אבל זה נשאר ,זאת
אומרת הזיכרונות נשארים ברמה כזו או אחרת .אני כן יודעת שהרבה הדחקתי ודחפתי
אחורה ברמות ,שבדרך כלל אני זוכרת דברים בצורה די ספציפית ,מהילדות ,מהתיכון,
שמות ,הכל .הרבה מאוד אנשים מהצבא אני לא זוכרת בשמות ,גם חבר’ה שהיו איתי
שנה בפלוגה מבצעית אני לא ,חלקם אני לא זוכרת .והרבה אירועים אני יודעת שאני גם
זוכרת באופן מטושטש או חלקי והרבה דברים ככה עמומים .כי ברור לי שאיפשהו ניסיתי,
העדפתי לשכוח את זה .זה לא משהו שרוצים לזכור אותו .וזה לאט-לאט .בהתחלה אחרי
השחרור זה היה בעיקר :יצאתי מזה .יצאתי מזה ולא נתתי להם לנצח .כל הזמן היה לי גם
את התחושה הזאת שהם נורא רוצים להראות לי שאני לא מסוגלת.
...יכול להיות שאם הייתי חושבת שלעבור תפקיד יכול לשנות משהו באמת במציאות אז
הייתי שוקלת ,אבל זה לא שזה היה משנה את המציאות .זה היה משנה את המציאות שלי
אולי ,אבל את העובדות זה לא היה משנה כבר .ושוב ,וזה כן איזה משהו שאני ,זה מציק וזה
מחשבות שוואלה ,שזה לא ,ברור לי שזה קורה עד היום .וכל פעם ששומעים את הסיפורים
על שוטר שעשה ככה ומג”בניק שעשה ככה ,וואלה ,זה אחוז ,עשר אחוז בגג של הגג של
מה שבאמת קורה .זה באמת אם במקרה צוות טלוויזיה עובר ומצלם ,אז וואלה ,יופי,
גיליתם .אבל א’ ,אני לא יודעת עד כמה זה משנה .גיליתם ,בסדר ,אז השני שוטרים האלה
יחטפו .זאת אומרת ,זה לא שאחרי שאז הצוות צילום ההוא עבר היתה איזה רעידת אדמה
מטורפת בפלוגה ודברים השתנו הרי .אמרו לנו שאנחנו צריכים להיזהר שלא יצלמו אותנו.
בסדר .אז יש את התחושת אשם ,למרות הידיעה שאין הרבה ,שלא יכולתי לשנות הרבה.
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עדות 51
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מחסום ארז ׀ מקום :רצועת עזה
אני הייתי בחמ”ל של הגדוד ,גדוד מחסום ארז ,שאחראי על שבע פלוגות ,שזה המון
חיילים .אז ככה ,אז מגיעים בשלוש ויש אלפי אנשים ,ואז יש חייל שצועק בערבית לפתוח
את הדלת .ואז דלת ענקית מברזל ,ותחשוב לילה וקר ומסריח שם והכל מבטון וברזל.
מקום נוראי .זה נראה ממש כמו ,לא יודעת איך לתאר ,נוראי .ואז הוא צועק לפתוח.
ומה קורה לאנשים?
ואז הם רצים ודוחפים אחד את השני ונופלים אחד על השני ורצים כולם קדימה עד לעמדה
הראשונה .כשהם רצים עומדים חיילים מלמעלה עם נשק מעליהם .בעמדה גבוהה ,שם
אני הייתי עם המפקד שלי.
ומה הגילאים של הקהל הזה?
בעיקר מבוגר ,בני גילי ,לא נותנים להם אישורים מתחת לגיל ,בתקופה ההיא זה היה
לא מקבלים אישורים מתחת לגיל  24בלי משפחה .היה את התקנות המאוד-מאוד
מחמירות האלה .אבל זה אנשים יחסית מבוגרים ,מאוד עניים ,בגדים קרועים ,ועניים.
כל מה שאני זוכרת זה שהם היו עלובים מאוד-מאוד במראה ועניים מאוד ,ותמיד היו
נראים רע מאוד-מאוד .ועם שקיות תמיד ,שקית ופיתה ואוכל לאותו יום .וזהו ,והם רצים
ביחד כולם וזה ממש כאילו הראשון תופס .ואז הם מגיעים ואז הם מתחילים לעבור את
הבידוק .עכשיו בבידוק היה לו איזה אני חושבת משהו כמו שלוש-ארבע תחנות .התחנה
הראשונה זה החייל שעומד מולו עם נשק .אומר לו להסתובב ,בודק אותו .זה אחרי שהוא
עובר ,קודם כל הוא עובר מגנומטר ,כן ,שער כזה ,פשפש .קודם כל הוא עובר את זה .ואז
החייל עומד ,אומר לו להסתובב ,בודק אותו וזה .הוא עובר בדלת כזאת של ברזל עוד
תחנה קדימה .בתחנה הבאה אני חושבת זה הבודקי מעברים .הם בדקו את האישורים.
הם יושבים בבוטקה ,מראים להם את האישור ,את הכרטיס ותסריך .ושם היה את כל
הצחוקים .תסריך זה דף ...היה אצלנו מת”ק שישב צמוד אלינו ,אבל הפלסטינים לא יכלו
להגיע אליו כי הוא היה באזור של ישראל .אז הוא היה ביחד עם ה DCO-ואני באמת לא
יודעת איך הפלסטינים הנפיקו ,כי אני חושבת שהם הולכים ל DCO-וה DCO-העביר
להם .כי המת”ק ישב לידינו ,לפלסטינים לא היה גישה מעל זה .זאת שאלה .אבל זה היה
של המת”ק .כל העניין של התסריכים ,אישורים ,נותנים את זה לבן אדם הכי חלש בשטח,
שזה המת”ק ,שהמפקד שלהם היה איזה גם בן אדם בדרגה הכי נמוכה ,וגם כאילו אדם
שאף אחד לא סופר ממטר .ואני זוכרת את המפקד שלהם ,שהוא היה איש מאוד-מאוד
חלש בגזרה)...( .
תחנה ראשונה – פותחים את השער ,רצים שישה מטר ,עוברים את הבידוק .תחנה
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שנייה – תסריכים ואישורים .ותחנה שלישית? עכשיו הם הולכים דרך כלוב הברזל
הזה?
כן ,הם עדיין בכלוב ,יש להם עוד פעם בדיקה לקראת הסוף ,אני לא יודעת למה ,אחרונה,
והם יוצאים .ואז הם יוצאים למגרש חנייה ושם מחכים להם אוטובוסים ...במגן  12ממש-
ממש נוגעים .היה את העניין של הבנות ,שאני לא זוכרת איפה היה שם החדר של הבנות,
כי לבנות היה מאוד ,היו הרבה תלונות של החיילות על זה שהן בודקות נשים.
הנשים לא התלוננו אף פעם?
כנראה שכן ,אבל מי שמע אותן? לא ,היה הרבה ביקורת על זה שאתה יודע ,היו כל
מיני סיפורים כאלה ,סיפורי זוועה על נשים ,שזה גם היה חלק מהצחוקים .נשים שכולן
מכוסות והן מפשיטות אותן ,בבדיקה .והיו מורידים את הנעליים וחגורות ,וכאילו זה
היה סיטואציה משפילה .כן ,כמו בכל מחסום .חייבים להגיד שהרבה-הרבה פחות נשים
הגיעו מאשר גברים ,מן הסתם .אבל נגיד במגן  12היה חדר מיוחד לבדוק נשים .כל אישה
שמגיעה שולחים אותה ימינה לחדר .ושם הן מפשיטות אותן לגמרי .אני יודעת שהן היו
מפשיטות אותן לגמרי כי החיילות היו מספרות את זה בגועל .הן היו צריכות לבדוק אותן
ממש כאילו ,מתחת לבגדים והכל וזה.
עד לאיזה רמה היו מפשיטים?
אני לא יודעת אם הן נשארות עם תחתונים ,כאילו רק עם תחתונים ,אבל בטוח תחתונים.
בטוח מורידות הכל מתחת לשמלה וזה.
והחיילת נמצאת איתה בתוך החדר הזה?
כן ,החיילת בודקת אותה בפנים .היה להן כפפות גומי.

***

עדות 52
שם *** :׀ דרגה :סגן ׀ יחידה :חינוך/חטמ”ר חברון ׀ מקום :חברון
חודש וחצי אחרי שהתחלתי את תפקידי כקצינה בחטמ”ר יהודה ,היה את אירוע ציר
המתפללים מה שנקרא ,שבו נהרג המח”ט .מאותו רגע התחיל גל פיגועים מטורף ,שנמשך
בערך חצי שנה לסירוגין ,של אירועים שרובם הסתיימו בהרוגים ופצועים .באותה תקופה
ההתנהגות הרגילה של האנשים בחטיבה היתה התנהגות קצת מוזרה .לדוגמה :המודיעין,
הם היו מצלמים את הגופות של המחבלים ,אחרי שהיו הורגים את המחבלים ,לצורכי
מודיעין .התמונות האלה איכשהו היו מתגלגלות לכל המחשבים בבסיס ,דרך המייל הצבאי,
והיו משמשים כשומרי מסך בכל מיני מחשבים בשלישות וכאלה .פשוט תמונות של גופות
של מחבלים .בכלל ,זה היה מין כזה קטע שבאים להסתכל במודיעין על כל הגופות של
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המחבלים ,על המחבל השרוף ,על איך ה D9-הורס בית ,זה היה השומר מסך של ההנדסה.
כל אחד כאילו היה עושה את הדברים האלה .התחילה גם תרבות ,אני קוראת לזה בכוונה
תרבות ,של ציניות מאוד מאוד קשה סביב האירועים .היה לנו כל מיני מומנטים כאלה
בחטיבה שסימלו כל מיני אירועים .למשל ,היה אירוע שבו חיילי מגלן ירו בטעות והרגו שני
יהודים והם חוררו להם את האוטו ,חוררו כמו שלא ראיתי אוטו מחורר בחיים (המרואיינת
מתייחסת לארוע ב 2003 -שבו חיילי יחידת מגל”ן ומסוק של חיל אויר ביצעו ירי לעבר
שני מאבטחים ישראלים בדר’ הר חברון לאחר שזיהו אותם בטעות כפלסטינים חמושים).
אותו רכב הובא לחטיבה ופשוט עמד שם איזה חודשיים וכל החיילים היו באים להצטלם
איתו ,עם הרכב כאילו ,עם הדם .כולם היו מצטלמים איתו ,היו יושבים עליו ועושים כל
מיני ,היו עומדים עם פטישים ומצטלמים כאילו הם שברו את האוטו ,או עם נשק מכוון
כאילו הם עשו את כל החורים האלה .אני מדברת איתך חיילי מפקדה ,כן ,שמשרתים שם
כל הזמן הזה.

***

עדות 53
שם *** :׀ דרגה :סגן ׀ יחידה :חינוך/אוגדת עזה ׀ מקום :רצועת עזה
חברה טובה שלי ,שהיתה קצינה במודיעין אצלנו ,היה לה דגל ענקי של פלסטין ,לא זוכרת
אם היו עליו טיפות דם או לא ,תלוי במשרד .ופעם אחת שאלתי אותה מה ,מה הקטע,
כאילו למה ,אז היא אמרה לי“ :לא יודעת ,נראה לי מגניב” .ופעם תפסתי טרמפ עם...
מאיפה היה הדגל?
פשיטה באיזה בית.
שהחבר’ה פשוט הביאו?
כן ,כן .ואיזה פעם גם נסעתי עם חבר’ה מהמודיעין באיזה ג’יפ והקפיצו אותי לבסיס והיה
ריח נורא מסריח אז שאלנו אותם מה זה ,אז הם אמרו שיש ,הם אמרו לי :את רואה את
השקית השחורה הזאת שתלויה מחוץ – זה היה סופה ממוגנת כזאת – מחוץ לג’יפ ,ליד
המכסה מנוע? אמרתי להם :כן .אז הם אמרו :יש שם בגדים של המחבל שנהרג אתמול
ליד כיסופים .אז אמרתי להם :למה אתם לוקחים את זה? הם אמרו לי :מה זאת אומרת,
אנחנו אוספים את זה ,כאילו לשים במשרד ,מה ,אבל אל תספרי לאף אחד שראית את זה.
כאילו ,פשוט שומרים.
רק את הבגדים?
זה מה שהם אמרו ,אני לא יודעת .זה די הסריח ,אני לא יודעת כאילו מה היה שם .אבל
אני לא יודעת ,אני ראיתי התנהגות די מכאנית כזאת ,די חייתית ,כאילו לא ,אף אחד
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מהאנשים ששירתו במפקדה ,באוגדה ,לא בא יותר מדי במגע יומיומי עם פלסטינים או
עם לוחמים שהוא יכול כאילו ,שהוא היה מרביץ להם במחסום כי נשבר לו הזין או משהו
כזה .אבל זה היה יותר בקטע של :הי! אתם ,אתם רוצים לראות את הסרט של הפעילת
שלום הבריטית שנהרגה ברפיח? שדי-ניין דרס אותה? (המרואיינת מתייחסת לאירוע
ב 16.3.03-שבו נדרסה למוות רייצ’ל קורי האמריקנית) יאללה הולכים לראות את הסרט.
כאילו מנותקים.
זה היה חלק מההווי?
זה היה קטע ,כן .לפעמים זה היה נראה משהו חברתי .זאת אומרת ,זה לא היה ברמה של
שומרי מסך של גופות אבל זה עדיין היה כאילו ,לשמור מדים של מחבל שנהרג במשרד,
זה נראה לי עדיין משהו קצת ,לי זה נראה חולני.
אין פה הבדל בין קצינים או חיילים?
לא ,לא.
...איך את מסבירה את ההתנהגות של האנשים ,את ההתנהגות שלך? שכל החבר’ה
יושבים ורואים סרט של בן אדם שמת?
אלה אנשים נורמלים לגמרי ,אם יש דבר כזה .זה מנגנון הגנה ,כי גם אני ראיתי שנפלתי
לתוכו כל הזמן כאילו ,כי אי אפשר להתמודד אחרי זה .ובפעם ההיא ,אחרי שהייתי שם
באירוע של הטנק אז בגלל שאני בחרתי לא לברוח ולא להשתמש במנגנון הגנה הזה
ולהגיד כאילו נחליק את זה ,לא להסתכל על בני אדם בתור בני אדם לגמרי ,אז באמת
לא הצלחתי לתפקד אחר כך .זאת אומרת אם אתה רוצה לתפקד אתה חייב איך שהוא
להתגונן ,אסור לך להרגיש יותר מדי .אתה צריך להיות די מכאני ודי מנותק .אז אני לא
חושבת שאלה אנשים רעים או חיות או לא יודעת מה כאילו .זה כולם ,כל אחד במידה
שונה ובצורה אחרת ,אבל זה היה די גורף הניתוק הזה.
...איך החיילים הגיבו לסיטואציה הזאת ,מה ראית אצלם?
האמת שיצא לי לראות ,זאת אומרת החיילים האחרונים לא שירתתי איתם ,אז יצא
לי לראות בשני סוגים מרכזיים של סיטואציות :או כשהיינו עושים כל מיני פעילויות
הפגתיות ,מביאים להם הופעות או דברים כאלה ואז הייתי רואה התפרקות מטורפת,
ממש ,ממש ,ממש התפרקות מטורפת ,או כשהיינו מבקרים במוצבים ולדבר עם חייל
שעומד בשמירה שעושה שמונה-שמונה .הם מתוסכלים ,שבוזים .לא יודעת ,אני אגיד לך
באופן כללי .אני לא מבינה איך ולמה הצבא חושב שהוא יכול לעשות עבודה יעילה אם
הוא שם חיילים לשמור בצורה כל כך מתסכלת ומייאשת ומתישה .ואני מבינה חיילים
שהיו מאוד מאוד מתוסכלים ופרקו את התסכול שלהם אלוהים יודע איך .אני לרגע לא
מצדיקה את זה אבל אני חושבת שהייתי מתחרפנת במצב שלהם .אני יכולה להבין כאילו
חיילים שלא יודעת ,אני יכולה לדמיין לעצמי למה חייל מסוגל להירדם בשמירה ,לעשן
סמים בשמירה ,להרביץ לאנשים ,לחזור הביתה ולהרביץ לכל העולם ,לנהוג כמו מטורף
כי באיזשהו מקום נראה לי שהם כבר איבדו את זה הרבה יותר מאיתנו .כאילו ,אם אני
איבדתי את זה ופשוט לא יודעת ,לא היה אכפת לי מדברים ,אז הם איבדו את זה ,ולפחות
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מהצד שלי זה נראה שהם איבדו את זה .פשוט נהיו כאילו במן כעס כזה ,כעס עצום ,שזה
מופנה כלפי כל דבר ,וייאוש ותסכול .ופעם אחת שביקרתי באיזה מוצב שהיה ממש ממש
מול הים ,בא יום שמש כזה ,היתה איזו שבת אביבית ובאמת יום מקסים והדיונות והים כל
כך קורץ והם נראו כל כך עצובים ,כל כך כל כך עצובים ,כל כך לא מבינים מה הם עושים
שם ,לא מבינים מה רוצים מהם ,לא נראה שאכפת להם גם יותר מדי מהעשר משפחות
ביישוב שהם צריכים להגן עליו ,רק רוצים לישון ,רק רוצים ללכת הביתה .כאילו ,זה הרבה
יותר אינטנסיבי מאיך שאנחנו חווינו את זה אבל זה גם סוג של ניתוק ,לדעתי.

***

עדות 54
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :סחלב ׀ מקום :חברון
היה חייל שלנו ,זה היה ממש קיצוני ,אני זוכרת שזה גם היה אחד הדברים שיותר הפחידו
אותי ,שהלכתי בין אנשים ,אמרתי :איך אף אחד לא מספר את זה? איך אף אחד לא
מדבר? היינו ,היה חייל שלנו בעמדה .אז העמדה שלנו בהתחלה היתה למעלה ,ואז הורידו
אותנו למטה .ואז כשהורידו אותנו למטה אז ירו בהם בעצם .כי שם כאילו זה היה יותר
נכון לבדוק אנשים שעוברים .ברגע שאתה למעלה אתה רק צועק להם מלמעלה ומקבל
אבטיחים מהאיש שעובר עם האבטיחים .הוא כל פעם היה נותן לנו אבטיח .איש עם חמור
עם אבטיחים ,כן .אז היה שם חייל שלנו ,והגיע איזה ילד ערבי והוא צעק לו“ :חייל ,חייל,
שוף ,שוף (תראה)” .עשה ככה ,הראה לו רימון שיש לו ביד .עכשיו ,זה היה רימון שכנראה
נפל או משהו כזה ,לא יודעת מאיפה הוא הביא את הרימון הזה ,זה היה רימון לא יעיל
בכלום ,לא עשה כלום .הוא עשה לו“ :חייל ,שוף שוף ,אתה מת” .זרק לו את זה לעמדה.
והחייל שלנו קפץ מהעמדה למטה על הכביש ונשברה רגלו .ואני לא יודעת מי ,ואני לא
יודעת איך זה קרה ,אבל אני יודעת ששני חיילים שלנו הכניסו אותו לתוך ג’יפ של מג”ב,
ושלא עברו שבועיים אחרי המקרה והילד הזה הלך עם גבס בשתי הידיים ושתי הרגליים,
על כיסא גלגלים.
מי רדף אחריו?
לא תפסו אותו באותו רגע ,הם ידעו מי זה היה פשוט .זה היה ילד שכבר הכרנו אותו ,הוא
היה תעלולן לא קטן .הוא היה עושה מלא דברים כאלה .הוא היה בא ,זורק לנו אבנים
על העמדה .הסיפור היה שהמג”בניקים כביכול הכניסו אותו לרכב בשבילנו ,ואני כמעט
בטוחה שזה מישהו מהפלוגה שלנו זה זה שעשה את האקט הסופי מה שנקרא .הם דיברו
על זה בפלוגה די הרבה על איך זה היה ,על העניין של הם הושיבו אותו ושמו לו את היד
על כיסא ופשוט שברו לו את היד ככה על הכיסא.
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בן כמה הוא היה?
הוא היה בין הגדולים יחסית ,הוא היה בן איזה  14ככה .יחסית מהילדים הגדולים
שהסתובבו לנו בין הרגליים .וזה היה עונש על זה שבגללו נשברה לחייל שלנו רגל ,כי הוא
קפץ מהעמדה.
למה הסיפור הזה זעזע אותך? כי זה היה סגירת חשבון?
פחות מזה שזה היה סגירת חשבון – ציפיתי מהאנשים האלה לסגור חשבונות אם פוגעים
במישהו משלנו .אבל לקחת מישהו ולשבור לו את הידיים ואת הרגליים? זה סופר מאפיה.
כאילו מה זה? וכל הזמן היה את התיאור הזה שרץ בפלוגה ,של איך הם שמו לו את היד
על הכיסא ושברו לו את היד.
המפקדים שומעים את זה? צריך להסתיר את זה מהם או שהם מעלימים עין?
לדעתי זה היה מאוד מוסתר מהם ,אבל נראה לך שלא יודעים בפלוגה כזאת קטנה? נראה
לי הגיוני מאוד שיודעים ,אבל לא דיברו על זה בגלוי .זה תמיד היה כאלה שיחות שו-שו
ולא ממש אמרו מי עשה את זה .ידענו שזה ,כי זה שזה קרה לו ,זה ששבר את הרגל ,הוא
היה אחד הממש ותיקים ,הוא היה ממש לפני שחרור וזה מה שהכי הכעיס את הוותיקים
יעני .כאילו שצריך ללמד אותו לקח כי אחרת הוא יעשה את זה עוד ועוד .הוא איים עליהם
עם רימון .הבן אדם חשב שהוא הולך למות .והוא הראה לו שהוא זורק לו רימון לעמדה,
הבן אדם קפץ מהעמדה לא סתם ,הוא היה בטוח שהולכים להרוג אותו .אז אני כן ציפיתי
לאיזשהי סגירת חשבון ,אבל לראות את הילד הזה עובר בכיסא גלגלים ברחוב ושתי
הידיים והרגליים בתוך גבס.

***

עדות 55
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :בקעת הירדן
כשהמשמרת כביכול בגשר (מסוף גשר אלנבי) הסתיימה היינו ,רכב היה מגיע מהבסיס
והיה לוקח אותנו חזרה לבסיס .בבסיס לא עשינו הרבה דברים חוץ מלא יודעת ,להיות
שם עם החבר’ה ,הגברברים הלוחמים .סבבה .עכשיו שם הייתי נתקלת בכלל ,הם היו
מספרים לי מה הם היו עושים במחסומים וכאלה .זאת אומרת הייתי שואלת אותם ,סתם,
הייתי יושבת והם היו מספרים לי חוויות .ומה זה חוויות? הרכב ההוא בא ובשביל שהוא
יעקוף אותי ,שהוא ייכנס ,אז אני כל הזמן לוקח לו את המסבאחה מהאוטו .כל מיני בזיזות
קטנות ודברים שהם חושבים שזה מצחיק וחושבים שאני אצחק מזה .וכאילו מה?
מספרים כבדרך אגב?
זה סיפורים שהם לא ,זה לא סיפורים שהם :תשמעי ,אני עכשיו יושב ואומר לך את זה כי
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אני חושב שאת בן אדם ,לא יודעת ,מצחיק ,שמבין צחוקים .לא ,זה סיפורים כאלה בדרך
אגב ,זה לא שום דבר ספציפי שהם רצו לספר לי .זה סיפורים באמת כדרך אגב ,וזה דברים
שאתה שומע .היה מקרה ספציפי שאני זוכרת ,הוא היה כמה שנים לפני שאני הגעתי
לבסיס .שהם העמידו חבורה של בחורים פלסטינים במחסום והביאו להם את הכומתות
הירוקות שלהם ופשוט אמרו להם לשיר את “התקווה” .והוא אמר את זה והוא צוחק.

***

עדות 56
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :גולני ׀ מקום :רצועת עזה
זה היה בחממות של כפר דרום .היה שם פלוגה שישבה שם במוצב והם הגנו ,בעצם
התפקיד שלהם היה תכל’ס לשמור על החממות של כפר דרום .ואני מדברת איתך על
מסה של חיילים ,אני מדברת איתך על  40-30חיילים .היה שם החלפת שמירה ,כאילו
מישהו עלה למגדל ,מישהו ירד מהמגדל ,קצין מהמשטרה הפלסטינית נכנס מתחת לגדר,
ירה בזה שירד מהשמירה ,נתן לו כדור בין העיניים .הבחור שבא להחליף אותו ירה בו,
הפיל אותו .לפני שהוא הפיל אותו הוא הספיק לירות בו .אז בקיצור יצא מצב ששני
החיילים נהרגו ,אחד מהם נהרג במקום ,אחד מהם נפטר איזה שלושה ימים אחר כך.
ומישהו מהמאהל – המחבל עוד לפני שהוא זה ,הוא גם היה לו רימון ביד ,והחייל השלישי
הרג אותו לפני שהוא הספיק לזרוק את הרימון .תיאורטית – ולא תיאורטית מאוד-מאוד
פנטזיונרית – תיאורטית זה היה יכול גם להיגמר אחרת .הוא היה מאוד קרוב למאהל שכל
החיילים ישנו ,זה היה באמצע הלילה .היה שם בערך  20חיילים שהיו במאהל .והוא הרג
את השני חיילים האלה ופצע מאוד קשה עוד את השלישי הזה .והאירוע הזה השפיע
מאוד קשה על החיילים .הוא השפיע מאוד קשה עלי ,גם ברמה האישית וגם ברמה שלי
מולם .כי פה כן היה איזשהו משבר אידיאליסטי קל ,לי לפחות .כי זה היה פעם ראשונה
באמת שאני לפחות – אני מסתכלת עלי ולא על החיילים – זה היה פעם ראשונה שאני
לפחות הבנתי ,תכל’ס ,את המשמעות האמיתית של כל זה .כי כאילו נורא קל לך ,אתה
שואל פה שאלות שהן כאילו ,נורא קל .ביום-יום אתה בכלל ,אתה במין משחק כזה של
עולם חברתי.
ואז פתאום קולטים שזה לא משחק?
בדיוק ,כן ,ממש ככה .פתאום זה מכה בך שכל הבולשיט הזה שמתעסקים איתו ביום-
יום זה בעצם וואללה ,כל הסיבה שהדבר הזה קיים ,שאנחנו בכלל פה ,היא בכלל סיבה
שאנחנו לא היינו מודעים לה ,אבל פתאום נהרגים שני חיילים .ופתאום אתה מודע לזה
ופתאום גם נהרגים שני חיילים ,אז זה משהו שאני לפחות היום לא מקבלת אותו בשיט,
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על הקטע הזה שזה היה שמירה של החממות של כפר דרום .זה שאני התעוררתי פתאום
עם הדבר הזה ,זה משהו אחד ,כי אני לא זאת שצריכה ללכת להילחם .אבל זה שזה מגיע
לחיילים ,זה כבר סיפור אחר )...( .בקיצור ,אני ,היה לי שם תפנית מאוד חזקה בקטע הזה.
פתאום חשבתי בכלל על כל העניין הזה של הדברים ,של איפה האנושיות שלנו באה
לידי ביטוי בכל המקום הזה ,איפה התכלית של כל הדברים שאנחנו עושים פה ,אבל היה
לי ברור שזה לא דבר שאני אתייחס אליו מול חיילים .זה לא המקום שלי ,לא הרגשתי
צורך לעשות את זה .זה דברים שהם ביני לבין עצמי .אבל כן בהחלט רציתי לתת מקום
לקונפליקט שלהם.
הם העלו את זה?
בטח שהם העלו את זה .זה לא היה קל ,בקטע של :חבר’ה ,דברו ,מה זה עושה לכם?
הם ממש אמרו :אנחנו שומרים פה על...
לא .זה היה ממקום של – אני לא מדברת איתך על הימים הראשונים ,שיש את הכאב
ברמה הרגשית שהוא מאוד-מאוד חזק והוא מעבר להכל ,שאתה מאבד חבר.
נקמה?
גם נקמה .אבל שלב אחד אחרי ,אני מדברת איתך על בוא נגיד כמה שבועות טובים אחרי,
כשהשלב הראשוני עובר ואתה קולט שהדברים לא חוזרים לעצמם .אתה קולט אנשים
סהרוריים ומתוחים ומבולבלים .ואתה מנסה לדבר איתם והם לא מפגינים שום רגש)...( .
זה לא היה פשוט כי הייתי צריכה להפעיל עליהם מכבש מאוד גדול .אמרתי להם אחרי
האירוע הזה :מה ,אתם חיות? מפלצות? אתם לא מרגישים כלום? אתם רוצים להגיד לי
שאתם אדישים לחלוטין לכל מה שקרה פה?
הם מילאו את הפקודה( .בשלב אחר בראיון סיפרה המרואיינת על פקודה של
מח”ט גולני ,שאסר על חייליו לבכות בפומבי)
לא ,לא בקטע הזה .זה היה אחרי ,אז לא היה אחר כך מצב של לראות את זה שוב .אבל בלי
קשר לקטע של הבכי ,אני אומרת שניסיתי להוציא מהם ,להציף למעלה מה הם מרגישים
מעבר לכאב הזה שהם איבדו חבר :תסתכלו ,אתם חיות .אתם לא מרגישים שום דבר?
אתם אפאתים לחלוטין? אתם ככה ואתם לא אומרים שום דבר? ולאט-לאט אחרי זה יצאו
הדברים ,ויצאו כלפי חוץ .ואנשים התחילו לדבר והתחילו להעלות כל מיני קונפליקטים
ואת כל הרגשות שלהם.
כל אחד עם עצמו?
לא ,אני מדברת על קבוצה .אני יושבת עכשיו עם חבורה של אנשים ומדברים ,מדברים
פתוח .ואני לא פעם ולא פעמיים קיבלתי על הראש על העניין הזה מהמפקדים ומהמ”פ.
מה הוא אמר לך?
ש”את עושה מהחיילים שלי כוסיות” .אני לא אשכח את המשפט הזה בחיים .אחרי איזה
שלוש שעות שישבתי איתם ודיברו ודיברו ודיברו ,והוא קלט על מה השיחה .עצם זה
שאני באה ומדברת איתם על הרגשות שלהם ,זה עושה מהם כוסיות ,חד וחלק .אני לא
הייתי המש”קית ת”ש האידיאלית כאילו ,שהמש”קית השנייה היא כביכול לפי הספר .היא
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מש”קית ת”ש ,היא מאוד פוליטיקלי קורקט ,היא עושה את העבודה שלה מול החיילים
והיא עושה את העבודה שלה מול הפיקוד .ואני לא הייתי כזאת .ששוב ,אני לא מסתכלת
אם זה טוב או רע – אני לא הייתי כזאת .זה עובדה בשטח .אם זה טוב או רע ,לא נכנסת
לזה בכלל .המון פעמים בהקשרים האלה ,בדיוק של הדברים האלה ,של הקטע הרגשי-
אנושי וכל העשייה שלהם ,חזר על עצמו כל הזמן הקטע הזה של אני בתור ילדה צורחת
ואומרת :אני לא בובת גומי ,אני לא חותמת גומי של אף אחד ,אני לא רובוט .אתם רוצים
רובוט? תביאו פקיד שיעשה את העבודה שלו .אתם לא יכולים לפתוח לי את העיניים
למשהו ולצפות שאני לא אגיב אליו .סערת רגשות מטורפת שהייתי חווה שם ,מערבולות
רגשיות מטורפות .לאו דווקא בהקשר הזה ,בכלל באופן כללי ,אבל זה בא לידי ביטוי גם
במקום הזה .וכן ,זה משפט שאני לא אשכח אותו בחיים ,של המ”פ שאומר לי ,קורא לי
לשיחה ואומר לי“ :את עושה מהחיילים שלי כוסיות .ואם את לא תמתני את ההתנהגות
שלך אני לא אתן לך לראות אותם .את תעשי כל דבר מולי” .הוא עשה לי אולטימטום“ :אם
את לא משנה את ההתנהגות שלך ,כל דבר שאת צריכה מהחיילים ,את מתקשרת אלי.
איזה טופס הוא צריך למלא ,מה חסר – הכל דרכי .אין לך שום אינטראקציה איתם”.
איך הגבת?
כמו גולנצ’יקית אמיתית.
הפכת לו את השולחן?
לא הפכתי לו את השולחן פיזית אבל אמרתי לו שלא בא בחשבון ועם כל הכבוד ,אין שום
סיכוי בעולם ,זה לא בסמכות שלו ,זה לא בידיים שלו ,אני לא פקודה שלו ,אני לא תחת
הסמכות שלו והוא לא יכול למנוע ממני לראות את החיילים .זה זכותו של החייל שיהיה
לו מש”קית ת”ש שהוא יכול לראות ,ולא להגביל אותה בזמן .כמו שאתה לא יכול למנוע
ממנו לראות קב”ן .זה חוק .ידעתי את הפקודות חבל על הזמן )...( .בקיצור ,אין לזה מקום
מצד הפיקוד ואני גם מבינה למה .תשמע ,היום אני יכולה להגיד לך שאני מבינה למה .כי
אם הפיקוד היה נותן לזה יד ברור לך שדברים היו משתנים .ברור לך שאם הם היו נותנים
להם לגיטימציה לחשוב על פעולה שהם עושים ולחפש את המשמעות מאחוריה ,אז אני
מניחה שהרבה מאוד אנשים היו יוצאים נגד הפעולות האלה .לא כולם .כשהוא אומר לי“ :את
עושה את החיילים שלי כוסיות” ,אז הבלון שיוצא לו זה :אם את לא תסתמי את הפה אני
אאבד שליטה .אני כבר לא אוכל לפקד עליהם .הם כבר לא יהיו מבצעיים ,הם כבר לא יהיו
משימתיים .זה התרגום החופשי שלי מבחינתו כשהוא אומר לי :אל תעשי מהחיילים שלי
כוסיות .מה את הופכת אותם ,מה זה השטויות האלה ,מה זאת הבכיינות הזאת .מה זה מה
אתה מרגיש .היה זה ,מלחמה ,היו הרוגים ,אין מה לעשות .אנחנו לא שואלים שאלות ,זה לא
התפקיד שלנו לשאול מה אנחנו עושים .אני מצטטת לך שיחה“ :זה לא השאלה וזה לא האי-
שאלה מה אנחנו עושים פה .זה לא משנה .יש צבא ,הוא זרוע – ”...מדקלם לי ,נותן לי מניפסט
של המקום של הצבא מול הממשלה וזיוני שכל .מה זה זיוני שכל? זה לא זיוני שכל מצד אחד,
ברור שאנחנו לא יכולים להגיע למצב של איזה כאוס מוחלט שכל אחד שבא לו עכשיו לשאול
שאלות שואל שאלות .אבל זה הכי לגיטימי בעולם שהם יחשבו על מה שהם עושים.
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עדות 57
שם *** :׀ דרגה :סגן ׀ יחידה :רפואה/חטמ”ר חברון ׀ מקום :הר חברון
קראו לנו אחרי זה גם קרב יריות כזה ,באיזשהי גבעה בציר  60לכיוון עתניאל .את המיקום
הזה אני זוכרת .נסענו עם האמבולנס ועם רופא וברכב רגיל .כל המי ומי מהחטיבה הגיעו
למקום .זה היה איזשהו מבוקש איזשהו חמוש שנלחם עד הרגע האחרון ,התחבא מאחורי
איזה סלע על איזשהי גבעה .הגענו למעלה והרופא מיד בדק .הזיז אותו ,בדק איפה הוא
נפגע ,ממה הוא מת .והורדנו אותו באלונקה ,פינינו אותו ,שמנו אותו באמבולנס ,ישבתי
אני וחובש מולי ,הוא באמצע מכוסה בשמיכה ,נסענו לחטיבה .בחטיבה ,דבר ראשון הוא
הגיע למרפאה ,ליד השירותים .הגיעו אנשי המודיעין של החטיבה ,לקחו כמה תמונות
בשביל השב”כ .והפקודה הייתה ...כן ,תנקו אותו .תנקו אותו כדי למסור אותו למת”ק
שיעבירו אותו חזרה לפלסטינים .אחרי שצלמו ואחרי שזיהו וכל השאר .כן ,אני ועוד כמה
חובשים שבהתחלה לא רצו ,אמרתי להם שזה אופציונלי ,תרצו תעזרו לי ,לא תרצו תשבו
בחדרים רק תשמרו שאף אחד לא יציץ מהחדרים ,לא צוהל קהל על המרפאה .ניקינו
אותו .והגיעו כמה אנשים ,כמה סמב”ציות מבצעים ועוד כל מיניי מתעניינים .זה היה
חדש לכולנו וצילמו אותו .צילמו אותי לידו צילמו אותי עם עוד כמה חיילים לידו .אז היו
תמונות.
...באופן כללי ,כשאת מסתכלת על השירות הצבאי שלך בשטחים ,מה את חושבת
על זה?
תלוי עם מי אני מדברת.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת ,אם מישהו מבחוץ ,שלא מכיר את המצב ,שלא מכיר את ההתנהלות ,בא
ואומר :אתם החיילים ,עשיתם ככה וככה ,ואתם פה ואתם שם .ואני יודעת שמצד אחד יש
בזה הרבה נכון לגבי הטענות ,ומצד שני ,לא יודעת ,הייתי שם .כשהייתי שם לא הבנתי.
חמש שנים אחרי אני עדיין לא מבינה .לא יודעת .לא יודעת .הדבר היחיד שנשאר לי ככה
בתיאוריה ,המנטרה ,זה שצריך לדבר על זה חמש שנים אחרי ,אתה מבין? שצריך להגיד
משהו .כי אצל כל כך הרבה אנשים זה קבור איפשהו.
מה זה בשבילך חברון?
זה הרבה דם .זה סיוט כזה.
את חושבת על זה מאז? זה משהו שצץ ועולה?
מאז זה הרבה זמן ,זה תקופות כאלה .אז בתקופה הראשונה אחרי ,זה היה לחשוב על זה
עדיין במחשבה צבאית ,כלומר עדיין הייתי בצבא ,כאילו לא השתחררתי .הייתי מאבטחת
אז הייתי עם הנשק והייתי בצפון ,במטולה ,אז היה ירי נ”מ כל היום .זה היה להתחבא פה
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מקטיושה ,שם מקטיושה .וזה היה רק למחוק את הכל .ואחר כך ,איזה תקופה ,זה התחיל
לצוץ עוד פעם .נזכרתי שהיו תמונות .אני לא יודעת אם זה מה שהיה או דברים אחרים,
אבל אני חושבת שזה חלק מזה ,כן ,שפתאום או-קיי ,יש עדות לזה .כלומר אף אחד לא
מדבר על זה ,אף אחד לא מספר על זה .זה כאילו עבר .אני יכולה לספר עד מחר ששטפתי
גופות אבל זה לא מעניין אף אחד .זה כמו איזה סיפורי מורשת קרב כאלה .אבל יש תמונה
שלי עם גופה .ואני חושבת שאז ,בתקופה הזאת ,התחלתי לחשוב יותר מה עשיתי שם
ולמה עשיתי ואיך עשיתי.
ומה תשובה שלך היום למה עשית?
אין על זה תשובה חלקה .זה היה שילוב של המון גורמים .של חוסר מודעות ,חוסר בגרות
שלי ,של אחריות מאוד כבדה .שצריך להיות כל הזמן ,אי אפשר לתת לזה ,אי אפשר
לחשוב על זה .היום אתה רואה גופה ,ומחר אתה רואה גופה ,ומחרתיים אתה מטפל
בפצוע ,ומחרתיים אתה שומע על עשרה פצועים .אז אין ,אתה כל רגע מחכה לטלפון
שיוביל אותך לאירוע הבא ,אז אתה חוסם הכל .וזה גם העניין הזה שזה היה שם .אתה
עובר את הגבול של ירושלים ,פורק את הנשק וזהו ,זה נגמר .ואף אחד לא רוצה לשמוע
על זה ,ואף אחד לא שואל אותך .זה בסדר ,זה השטחים .כולם יודעים שבשטחים קורה
משהו ,אבל זה בשטחים .אז אתה מניח לעצמך ואומר טוב ,זה היה בשטחים .עולם אחר,
חוקים אחרים ,מנהגים אחרים.

***

עדות 58
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מחסום ארז ׀ מקום :רצועת עזה
מי עושה את הבידוקים ,זה תפקיד מיוחד?
הבו”מניקים (בודקי מעברים) .אני יכולה להגיד לך שיש תסכול עצום ,עצום .אין ,זה
באמת מפחיד.
הייתי מוציא את זה על מישהו .על המפקד שלי או על הפלסטיני או על חבר שלי.
אז גם על החבר הרבה פעמים ,גם על המפקד הרבה פעמים .ולפקד על חיילים כאלה
לכאורה זה מאוד לא פשוט .אני יודעת שבוא נגיד שהמג”בניקים הוציאו יותר תסכול
שלהם על הפלסטינים .יש להם נשק ביד ,זה הכי קל .זה כזה עבד כי ימלוך כזה .זאת
אומרת ,אתה עם נשק ,הפלסטיני בלי נשק ,בדרך כלל מחזיק מלא דברים ביד כי כבר
משתיים בבוקר הוא במחסום והוא לא ראה את אשתו כבר שלושה חודשים ואת הילדים
שלו הוא לא זוכר כבר איך קוראים להם .המ”גבניקים היו הרבה יותר ...אני חייבת להגיד
שהיום ,היה טיפה תסכולים ,אבל בעיקר זה היה בלצחוק עליהם מאחורי הגב .היו כינויי
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גנאי לפלסטינים .היו את הדברים ,אני לא זוכרת ,איכשהו אני יותר רואה ,אם אני מנסה
לשחזר ,אני יותר רואה את החיילים שלי בשמשון מתעללים בפלסטינים במחסום ,מאשר
את הבו”מניקים שבדרך כלל ,שוב ,זה השפלות .להגיד לך מסכת התעללויות קשה? לא.
אבל זה לא קשה פחות .זאת אומרת ,אם זה בקטנות לקחת למישהו את המנה פלאפל
שהוא שם בשקית ,זה גם התעללות וזה גם השפלה .כי אם מחמש בבוקר הוא לוקח
מנה פלאפל ,כנראה שהוא רצה לאכול אותה בעשר ,אתה מבין? או לפתוח ,אגב ,למרות
שהמג”בניקים אבטחו ,אז אני זוכרת כמה פעמים שאני ירדתי למחסום ,מג”בניקים קרעו
שקיות בידיים .קרעו שאי אפשר ,הפלסטיני לא יכול אחר כך להשתמש באותה שקית
לבגדים שהוא לקח איתו .אז זה אולי לא נשמע לך כזה מסכת התעללותית ,לא יודעת,
בעיני זה נורא .זה היה בעיני גם נורא אז.

***

עדות 59
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מודיעין שדה ׀ יחידה :חטמ”ר עציון
כשילדים זרקו אבנים ,לקחו אותך לחקירה? היית פעם צריכה להעיד?
כן ,פעם אחת .כי לא היה לנו וידאו .אם יש וידאו זה מספיק .אתה רואה את הווידאו ואתה
רואה את הזריקות אבנים וזה מספיק .אם אין וידאו מישהו צריך להעיד.
מה קרה בעדות? זה כמו בסרטים?
לא ,הם (הילדים שנתפסו) ישבו בחוץ וחיכו שיעשו איתם משהו ,ואני הלכתי לדבר עם
איזה שב”כניק או חוקר או איך שקוראים לזה ,וזהו .הוא ביקש ממני לרשום את כל האירוע
כמו שהוא קרה .וזהו ,ואז אתה צריך לחתום למטה ונגמר.
מה רשמת?
מה שראיתי .אבל אז לא הייתי בטוחה במה שראיתי ,אבל זה קרה.
מה ראית?
יש כל מיני זריקות אבנים .הרמת זריקות אבנים שאני אמרתי לך זה שהולכים הביתה,
זורקים כמה אבנים .אז זה היה מקרה כזה .סתם כזה .סתם זרקו אבן ,להקפיץ את זה
בטבע ,דברים כאלה ,באמת ,בקושי אפשר לראות .אז זהו ,הם הלכו סתם בכיף שלהם
הביתה וזרקו תוך כדי שלוש אבנים .אפילו לא ברחו .ואז הסיור בא .הם אפילו לא ברחו כי
הסיור לא היה קרוב והם לא חשבו שהם יוכלו לראות אותם איכשהו.
כתבת שאת לא בטוחה?
לא .אמרתי את מה שאני זוכרת שקרה ואז שאלתי אותו מה קורה אם זה לא קרה .ואז הוא
אמר שגם אם זה לא היה ,אז הם יודו.
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מה חשבת אחרי האירוע הזה? מה הנחת שעשו לילדים?
א’ ,ראיתי אותם לפני זה כשהם ישבו שם והיה קר כי זה חורף וזה ירושלים .הם היו
קשורים ,הילדים המסכנים האלה .וזהו .מה עשו להם לפני זה? אני יודעת שהרביצו להם.
מה עשו להם אחרי זה? אני כבר לא זוכרת.
מה זאת אומרת :הם יודו?
לא שאלתי עוד שאלות.
למה?
בהתחלה אמרתי לו :מה זאת אומרת הם יודו? ואז הוא אמר לי :הם יודו .ואז העדפתי
שלא לדעת.
הוא לא רצה להגיד?
לא ,לא רציתי לשמוע .אני חושבת שהוא היה דווקא להוט לדבר על זה.

***

עדות 60
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :סחלב ׀ מקום :חברון
אנחנו היינו הרע במיעוטו ,אתה מבין? יחסית למג”בניקים אז אנחנו היינו החבר’ה
הטובים .כי מי נמצא בחברון קבוע? סחלב ומג”ב .זה היחידים שיושבים בחברון שלוש
שנים מבחינת בנים .אז יחסית אליהם אנחנו היינו כאילו ה .good guys-הם היו הרעים.
מה הם עשו?
הם היו סוגרים חשבונות ברמת הלסגור חשבון .ברמת להכניס מישהו – הם היו עם ג’יפים
הרי כל הזמן ,פחות ברגל – הם היו פשוט מכניסים אנשים לג’יפים ומפוצצים אותם מכות.
ואתה רואה ג’יפ חולף ופתאום נזרק ממנו בן אדם.
ראית את זה?
אנשים נזרקים מג’יפים? כן .מפוצצים יעני .מפוצצים .עובר ג’יפ וזורק בן אדם לרחוב.
מה חשבת אז על מג”ב?
מג”ב לא התקרבו אלי ,הם לא העיזו להתקרב לעמדה שלי בכלל .שנאו אותי ,אמרתי לך.
גם שזה ,אמרתי לך ,גם ככה הם אהבו לצעוק בוז כשקיבלתי את התעודת מצטיינת של
המח”ט שלהם.
איך הגבת כשראית אדם נזרק מג’יפ?
אני ,פעם אחת נזרק בן אדם מג’יפ לידי-לידי ממש ,ודי רצתי אליו והחייל שאיתי אמר :אל
תגעי בו ,אל תגעי בו ,על העור שלהם יש מחלות .זה מה שהוא צעק לי ככה מרחוק כשאני
רצה לבן אדם השכוב על הרצפה .כלום ,שפכתי לו מים על הפרצוף והשארתי לו את
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המימייה שלי ,זה מה שעשיתי ,לא יותר מזה .לא הזעקתי אף אחד ,לא קראתי לאמבולנס,
לא זה .והוא קם וברח .לקח את המים.
היה מקרה שאמרת :אני יותר לא מתקרבת למג”ב בגלל מה שהם עשו?
לא .הריבים שלי עם מג”ב היו על רקע אישי ,יעני תעופו מכאן ,אל תעמדו לי בזה ,תעופו
מכאן .הם היו באים ,בודקים נגיד בן אדם לידי ,והם עושים את זה בצורה קצת יותר
אלימה :תזוז לפה קבל דחיפה ,תזוז לשם ,תעמוד כאן ,כשאני בודק אותך אתה חייב
להיות עם הפנים לקיר ,כל מיני כאלה .תעמוד על הברכיים כשאני בודק לך את התעודה,
כל מיני כאלה .ואני הייתי בקטע של עמדה שלי ,אני המפקדת בעמדה ,אתם לא תבדקו לי
אנשים בעמדה .ככה ,בפרצוף ,הייתי באה לבן אדם :קום .הם אומרים לו :שב .אני אומרת
לו :קום ,והם אומרים לו :שב .והיינו משגעים את הבן אדם .ואז הייתי אומרת ,הייתי
מתחילה לצרוח עליהם שיעופו משם.
במה שונות ההשפלות של מג”ב מההשפלות שלכם ,אם אתם הייתם החבר’ה
הטובים?
שלנו לא היו כאלה קיצונים .שלנו היו ,נגיד בן אדם מתחצף אז מענישים אותו .אצלנו
זה היה יותר בקטע של ענישה .הם היו בקטע של להשליט משטר ,זה היה הקטע .הם
מגיעים ,ולהראות להם נוכחות :דבר ראשון ,קודם כל תעמוד על הברכיים כשאתה מדבר
איתי .כזה .לא כולם ,כן ,אבל זה היה ,זה מה שאני אומרת ,שאצלנו זה היה נגיד ענישה,
אצלם זה היה חינוך ,אילוף ,לא יודעת ,איך שלא תקרא לזה.

***

עדות 61
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :חברון
לחברון באתי עם המון-המון ,כשאמרו לי שזה חברון אז באתי עם המון מוטיבציה ,כאילו
נתנו לי ,כאילו נורא לקחתי את זה בתור מחמאה שנתנו לי את האוכלוסייה הקשה הזאת
להתמודד איתה .קצת פחדתי וקצת הייתי בסטרס כי זה חברון ומה שאומרים על העיר
הזאת מבחינת ,כאילו בקטע של פחד ,לא בקטע של זה .גם מג”בניקים זה אוכלוסייה
שהיא כביכול מאוד בעייתית ומאוד ,יכולה להיות מאוד מאיימת לפעמים .אבל כאילו
קיבלו אותי ,זה בדיוק העניין ,שכאילו קיבלו אותי בזרועות פתוחות .כאילו ...היית בבסיס
של משמרות יצחק? שזה שניים ,כאילו זה ממש ,רואים ,את הקבר של ברוך גולדשטיין
רואים מהבסיס ,צריך לעבור כזה בגבעה .ממש מול הקבר .לנו היה אסור ללכת לשם אבל,
אסור היה לנו להתקרב .עכשיו הייתי שם פעם ראשונה .עם מדים ,כן ,אסור היה לנו .הייתי
אוכלת בשווארמה ולא הייתי הולכת לראות.
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למה?
כי אסור היה לי .בתור חייל צה”ל או מג”ב ,אני לא זוכרת אם לצה”ל היה מותר ,אבל
לנו בתור חיילי מג”ב אסור היה להתקרב לשם .כדי שלא יראו אנשים עם מדים בזה של
“הקדוש” ברוך גולדשטיין .בכל מקרה ,אז הם כאילו קיבלו אותי בזרועות פתוחות אבל זה
בין האנשים .בדברים הקריטיים אז תמיד נפנפו אותי ,לא נתנו לי באמת להיות בדברים
בבפנים-בפנים ,לא באמת לדעת .בגלל זה נורא רציתי גם ללכת לראות ,כי הם כאילו
מעגלים פינות ,מסתירים דברים .אתה היית שואל שאלות ,היו עונים לך עד מקום מסוים.
וזה גם תמיד היה :את לא תביני ואת לא יודעת כי את לא עושה את ה 8-8-הזה ,ואת לא
עושה את ה.16-8-
אמרת שיש שיחות עד גבול מסוים ,אז אמרת לעצמך :אני צריכה ללכת למחסום,
אני צריכה ללכת למעצר ולעוד מקומות כדי להבין את זה יותר? ידעת איפה הגבול
הזה שהם מדברים עליו?
הם היו שם ,אני כאילו באתי .אני גם חושבת שהרבה ,התגובה של המג”בניקים שראיתי
עכשיו ,כשהיינו עכשיו בחברון ,שהם ישר ,נורא הזכירה לי את אז ,כי אתה הולך בתחושה
שמצד אחד אתה נורא רוצה לעשות משהו ואתה נורא מרגיש ,באמת ,מבחינת ...החבר’ה
נורא אהבו אותנו – אותנו ,אותי ואת המש”קית ת”ש – וברגע שאני הכרזתי לעצמי ,איך
שהגעתי לחברון ואיך שהגעתי למג”ב הבנתי שזה לא הולך להיות כמו שלומדים בקורס כי
זה פשוט לא היה פה ,כי אין לך את מי לחנך ככה .אז אמרתי :אוקיי ,אז רק שיחות אישיות,
וגם עם מ”פים (מפקדי פלוגות) .כאילו רק ,לכי תעשי הסברה כזאת נקודתית .אני בן אדם
שמאמין שאחד ועוד אחד ועוד אחד –זה ישפיע בסופו של דבר על משהו .היה חשוב לי
גם לעשות להם כיף כי הבנתי את זה על ההתחלה .אני זוכרת שביום שהמתנחלים האלה
ניסו לדרוס אותי ,ממש ,בסיבוב שם של הקריה ,של קריית ארבע כזה לפני הזה ,ועברתי
את הכביש ולא עניין אותם כאילו ,אז הרגשתי ,אמרתי לעצמי :רגע ,פתאום הרגשתי
כמו שהם היו חוזרים עם הביצים על הג’יפ או עם כל הסיפורים האלה של מה שהיהודים
עושים להם וכמה שהיהודים...
ואז הרגשת שאת מבינה?
כן .וכשהגעתי לנקודה הזאת אז אמרתי :אוקיי ,אז את מבינה את הבעייתיות ,את לא יכולה
לדמיין כשאת רואה אותם .הרבה פעמים הייתי יורדת למערה (מערת המכפלה) ולא היה
מי שיעלה אותנו למעלה בחזרה ,אז היינו נשארות כאילו תקועות ,אני והמש”קית ת”ש,
שעתיים ,שלוש .אתה מסתובב שם ,זה נחמד .אתה כאילו מסתובב בין העמדות או שאתה
יושב ,היה לזה שם ,אני לא זוכרת איך קוראים לחלק הקטן ,לחמ”ל הקטן הזה שלמעלה,
היה לזה שם אבל .ואתה פתאום קולט שאתה יכול להשתגע ,אתה משתגע ,כי אתה שם,
האלה מקללים אותך רק מימין ומשמאל ,הפלסטינים גם עושים לך כל מיני עוואנטות.
והבנתי את זה ,וברגע שהבנתי את זה אז ניסיתי נורא להיות ,כאילו לעשות להם כיף.
לקחת אותם למצדה ,אני לא אשכח את זה בחיים ,להסביר למג”בניקים על מצדה.
למה?
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כי הם חיים בעולם אחר ,אין מה לעשות ,הם חיים בעולם אחר .היתה לי אוכלוסייה של אנשים
שהרבה מהם פגשתי אחרי זה בכלא  ,4כי זה היתה אוכלוסייה בעייתית .זה אנשים ,א’ יש לך
הכל מהכל .וכאילו לא מספיק שחברון היא מספיק מקום גם ככה בעייתי ,אז כל האנשים שהיו
שם הם אנשים עם בעיות .עולים חדשים עם בעיות ,דרוזים ,בדואים ,הכל כזה מעורבב אחד
עם השני .ותמיד היו גם את האשכנזים האלה שאף אחד לא הבין מה הם באמת עושים שם.
את נחשבת אשכנזייה?
אני לא ,כי אני חצי תימנייה והם כולם ידעו את זה .אני חצי-חצי .אבל זה מה שאני אומרת,
שבשבילם הייתי הבחורה .הם קראו לי שמש ,הייתי בלונדינית-בלונדינית אז .הייתי
מסתובבת ביניהם מחייכת ומפזרת חיוכים .ובנקודות הקריטיות ,הם כאילו ברגעים
מסוימים שיתפו אותי ,אבל כשהם ראו שאני חושבת אחרת כי אני לא באמת יכולה להבין
איך זה ,הם היו נסגרים או נעלמים לי או לא משתפים פעולה עד הסוף.
היום את יודעת להגיד מה שם את הגבול הזה?
זה ,פשוט צריך לעבור את החוויה הזאת .פשוט צריך לעבור את זה כמו שזה .להיות שם
את ה 8-8-הזה ואז לדבר .תהיה  8-8חודש-חודשיים ואז תדבר על מה זה להיות באמת
בסיטואציה הזאת .זה שאני הסתובבתי בין העמדות וזה שאני זה – סבבה .אני ביום חמישי
אחרי הצהריים כל שבוע הייתי נוסעת הביתה ,הם היו נשארים שם כל השבוע .הייתי חוזרת
ביום ראשון בבוקר ,בצהריים ,עד  12היה צריך להיות שם ,ואתה רואה את הפנים שלהם ואתה
אומר :וואלה .מה אתה יכול להגיד ,מה אתה כבר יכול להגיד להם שיגרום להם להרגיש יותר
טוב ממה שהם עכשיו? רובם יש להם בעיות מפה עד הודעה חדשה בבית ,הם רק מנסים
איכשהו להצליח לשרוד את השבוע הזה כדי לחזור הביתה ולהגיע לשבוע הבא גם.
ומה קורה באמצע? סיפורים על סטירות ,על ביזה?
כל הזמן.
ואת נותנת להם הנחות?
לא ,אני כל הזמן הייתי אומרת ,אני ניסיתי להגיד את הדברים שלי בלי להישמע מצטדקת.
זה מה שאני אומרת ,שניסיתי כל הזמן .אז או שהיו את אלה שמנפנפים אותי מהר יחסית,
כשהיו מגיעים לנושאים האלה ואז עוברים לדברים אחרים ,אבל בנקודות הספציפיות
האלה זה תמיד היה מגיע לשלב הזה של :את לא מבינה ,את לא יודעת ,אין דרך אחרת.

***

עדות 62
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :מרחב התפר
בחריש היה סיפור ידוע שהם שם בבקה אל גרביה ,בשתי הבקות האמת עשו את זה,
81

הפכו שם דוכנים וגנבו פלאפונים.
מה זה להפוך דוכנים?
דוכן ירקות.
זה חנות .נכנסים לחנות והופכים?
יש לפעמים את הדוכן בחוץ כזה ,של אבטיחים או משהו.
בתוך העיר?
כן ,בתוך העיר ,על הכביש הראשי של העיר לפעמים .היה דברים כאלה.
למה הופכים?
כי הבן אדם העסיק שב”ח (שוהה בלתי חוקי) ,אז מראים לו מה זה .או סחורות כל מיני
כשבודקים רכבים ,אז שופכים את הסחורות .יש הרבה העברת סחורות וירקות ,שופכים
את זה .מה הוא יעשה? או סתם כל מיני השפלות קטנות ,לזרוק את התעודת זהות
על הרצפה כדי שיצטרך להתכופף ולהרים .יש את המשחקי כבוד ,שזה יכול להתחיל
מהקטנה של לזרוק תעודת זהות על הרצפה וזה יכול להגיע ללהפוך דוכן .שוב ,כי מה
הוא יעשה? הוא העסיק שב”ח .אני אהפוך לו דוכן ,הוא יתלונן עלי ,הוא יצטרך להודות
בזה שהוא העסיק שב”ח.
אנשים לא חזרו עם שלל לבסיס?
שוב ,אנחנו בסיטואציות שלנו ,בעיקר מתוך השקיות האלה .אבל שוב ,צעצועים יכול
להיות גם חבילה של  20בטריות ,אז זה לא רע .אז זה כן שלל ,ובשביל ילד כזה זה ימבה
כסף“ .יא ,איזה צעצוע מגניב ,אני אביא לאחותי הקטנה .יאללה ,עכשיו עוף מפה”.
לפעמים הנדיבות היתה בשיאה“ :וואי ,איזה צעצוע .אתה נותן לי את הצעצוע הזה ,אני
נותן לך להיכנס” .אתה יודע את הקטעים האלה ,של לתת להם להיכנס לארץ תמורת
איזה משהו שרצית מהשקית שלהם.
הם הציעו ישר ,הילדים?
כן.
מה היתה התגובה לזה?
חגגו על זה .היו עושים צחוקים על הילדים האלה .הילדים שהציעו זה מן הסתם הילדים
שלא רצו שישפכו להם את השקית על הרצפה .בוא תראה מה יש לי במקום בוא תשפוך
לי את כל הדברים .ואז גם ,אתה שופך את כל הדברים ו”יאללה ,שלוש שניות אספת את
הכל .תשפוך שוב”.
ומה קורה אם לא?
מה קורה אם לא? או שמביאים לו כאפה או ששופכים לו שוב או שמכריחים אותו לרוץ
בלי זה.
להשאיר את הדברים וללכת?
כן“ .מה שאספת – קח ,זהו ,עכשיו אתה הולך”.

שוברים שתיקה www.shovrimshtika.org -

***

עדות 63
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :נח”ל ׀ מקום :מבוא דותן
אני זוכרת שפעם אחת ,זה כבר כשעברנו למבוא דותן ,למחנה דותן ,אז גם ישב שם איזה
פלסטיני על כיסא ועברתי איזה כמה פעמים .ואז באחת הפעמים שאני עוברת :טוב ,מה
הוא יושב פה איזה שעה? בא לי לירוק עליו ,על הערבי הזה .ואז עושים לי :אז יאללה ,תירקי
עליו .ואז ,אני לא זוכרת אם מישהו עשה את זה לפני אבל אני זוכרת שירקתי עליו והרגשתי
ממש ,כאילו בהתחלה הרגשתי ממש וואי ,איזה בסדר יצאתי ,ירקתי על איזה מחבל ,ככה
הייתי קוראת להם .ואז אני זוכרת שאחרי זה הרגשתי שמשהו כאן היה לא בסדר.
למה?
לא כל כך אנושי .כאילו ,זה נשמע מגניב וזה ,אבל לא ,לא בסדר.
את חושבת על זה אחרי זה או תוך כדי?
אחרי .תוך כדי אתה מרגיש הכי מגניב.
גם לפני כולם אתה מרגיש הכי מגניב.
כן ,ואז פתאום לפעמים אתה חושב ,בעיקר נגיד ביום השואה ,אתה פתאום חושב על
בוא’נה ,עשו את זה לנו ,זה בן אדם בסופו של דבר .בסופו של דבר התברר שהוא גם לא היה
מחבל ,שהוא היה איזה ילד שהסתובב יותר מדי ליד הבסיס ,אז תפסו אותו או משהו כזה.
זה היה ילד?
כאילו נער.
כפות?
כן.
עם העיניים וזה?
כן ,נראה לי אפילו בשלב מסוים אף אחד לא שמר עליו.

***

עדות 64
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :מרחב התפר
היתה איתי עוד שוטרת ,ששוב ,אנחנו מדברים על נשים אז יוצא שרוב הלוחמות הן יותר
אלימות לדעתי מהלוחמים .היתה איתי שוטרת נגיד שהיינו – דווקא אז התצפית היתה
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תצפית – היינו על איזה גבעה שם ליד האזור הזה של העצים .והגיעו הילדים עם השקיות
והיא קראה להם“ :תעל” ,בואו .הם באו ,טיפסו את הגבעה .פתחה להם את השקיות
ומצאה שם מחבט כזה של יתושים .היא עושה לו“ :טוב” – ושוב ,התיזוזים – “טוב ,רד
ותעלה עשר שניות” .שוב ,הם מפחדים ,אתה רואה ילדים .מה ,הם יגידו לך לא? רץ ,ירד,
עלה .עכשיו ,הוא ניסה לעשות את זה עם חיוך .הוא ניסה ,לא יודעת ,להיות כמו ילד
ולהאמין שהיא בן אדם .היא באה ,אמרה לו“ :תעשה ככה עם האצבעות ,תכווץ אותן” ,אני
לא יודעת איך להסביר את זה במילים ,כמו רק רגע כזה עם האצבעות – טאח ,הביאה לו
מכה עם המחבט .הילד התחיל לבכות ,היא אמרה לו“ :מה ,אתה בוכה? רוץ שוב ,תעלה.
אם אתה לא מצליח בזמן ,אתה חוטף מכות” .וככה שיגעה אותו איזה חמש פעמים .בסוף
היא עושה לי“ :מה ,נו?” .אמרתי לה :עזבי ,תעיפי אותו מפה ,שילך .כי מהר מאוד הבנתי
שלדבר איתם – הבנתי? גם ,שוב ,מה זה הבנתי? פחדתי ולא הרגשתי שאם אני אבוא
ואגיד להם שמעו ,זה לא תקין ,זה לא יעניין אף אחד ולא ישנה כלום .זה לא שאני יכולה
להגיע מחר ,ואני לא אומרת ,יכול להיות שמפקד מרחב אם הייתי באה אליו ,מתוקף
תפקידו היה מטפל בזה .אבל אחר כך ,גם שום פלוגה לא הייתי יכולה להגיע אליה ,וגם
לא היה לי שום גישה למפקד מרחב.
למה אין גישה?
למה? אני צריכה לעבור דרך המ”פ קודם .אז תמיד ניסיתי בשפה שלהם :לא ,עזבו ,תנו
להם ללכת ,עזבו ,אין לי כוח אליהם ,עזבו ,לא .כל מיני ככה ,כאילו זה לא מטריד אותי
המצב שלהם כמו שזה לא לרמה שלי להתעסק איתם .לפעמים זה עבד ,לפעמים לא.
היה את החבר’ה שהרגשתי שכן יש יותר מה לדבר איתם וכן איפשהו יש להם איזה הבנה
וכן הם מתנהגים ככה מכורח האנרגיה הסביבתית שכולם ככה ,ועם טיפה דיבור זה עלול
לשנות .וכן היה את החבר’ה שאמרתי להם :תשמעו ,מה ,אתה מרביץ עכשיו לילד ,מחר
חמאסניק תופס אותו ,אומר לו בוא ,אתה יכול לנקום בחייל הזה ,למה שהוא לא יסכים?
אם תתנהג בסדר עם הילד הזה ,אני לא אומרת לך תעביר אותו .הוא לא אמור לעבור?
תחזיר אותו הביתה ,תשלח אותו הביתה .אבל תתנהג איתו כמו בן אדם ,הוא לא ירצה
להתפוצץ עליך מחר .והיו כאלה שזה כן ,זה לא שזה כל החיל ,כולם ,כל מה שהם עושים
זה להרביץ לערבים ,אבל בהחלט היה שם את האווירה הזאת וזה היה שגרה לחלוטין.
והבנות שם?
גם.

***

עדות 65
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מחסום ארז ׀ מקום :רצועת עזה
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היו מבקשים מהם סיגריות או קולה וזה תמורת ...כי הם היו רואים את האנשים ,בימים
הטובים הם היו מכירים את האנשים ,הם היו רואים אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
הם היו עובדים במשמרות של “ .8-8אתה רוצה מחר לעבור ,תביא לי פאקט סיגריות”.
זה היה הנורמה?
סיגריה ,אוכל .ברמה של סיגריות ואוכל ,מה שאני יודעת שהיה .היה קבוע ולא התביישו
לדבר עליו ,ברמה של סיגריות ואוכל .אבל אח שלי ,כשהוא היה במחסום בתור אחד
החיילים שבודקים ,כשהוא היה באבט”ש שם ,הוא הגיע לאבט”ש ממשטרה צבאית,
ממצ”ח ,והוא הגיש תלונה לאיך קוראים? נציב קובלנות ראשי? כאילו כן ,נציב קבילות
ראשי של חיילים .כשהוא יצא משם אחרי חודש של אבט”ש הוא הגיש שם תלונה ,אתה
יכול לקבל ממנו את המכתב שהוא כתב .זה היה הרבה יותר רציני כי הוא בדק לא במחסום
הרגיל ,אני חושבת ,במחסום של המשאיות שבתקופה שלי כבר לא עבד .שזה רציני ,זה
להעביר סחורות ומשאיות ,וזה היה חיפוש על משאיות ענקיות ,לא על אנשים .ושם היה
שוחד ממש ,הרבה יותר רציני מאצלנו ,כי זה היה גם ,לעומת זה גם עומדת סחורה.
עשו את זה גם ליד מפקדים או קצינים?
לא ליד מפקדים וקצינים.
אז איפה שמים את הפאקטים?
לא ,זה קודם כל בדרך כלל במשמרות לילה .חוץ מזה ,זה צחוקים ,זה הווי .אתה יורד
למחסום כשכתוב לך על השכפ”ץ“ ,מוות לערבים” .או כל מיני דברים כאלה .אתה יורד,
אתה עושה להם ,תלוי כמה ,תלוי .אם זה לחץ במחסום ,אין לך זמן לשטויות האלה
כי המפקדים שלך לידך ויאללה להריץ להריץ ,להעביר להעביר להעביר .אתה לא יכול
עכשיו להתחיל לעשות איתם משא ומתן .אבל אם זה השעות המתות ,גם כשהם חוזרים
לאט-לאט ,אם זה השעות הרגועות יותר .כל הזמן היינו במעקב כמה אנשים עוברים ,מה
עכשיו המצב .בשעות מתות יותר ,לי סיפרו חבר’ה ,על איזה צחוקים ,איך עובדים עליהם,
שקורעים להם את התסריך ,אבל לא באמת קורעים להם ,רק מחביאים להם .כל שלל
הבדיחות שאתה יכול לחשוב על לעבוד על בן אדם ,להשפיל אותו .אני לא זוכרת ,אני רק
זוכרת ,בעיקר אני זוכרת את זה שזה היה לכולם מאוד ,הם דיברו על עם איזה שלל אתה
עולה מהמחסום .זה היה מאוד ככה ,גם בנות בודקות מעברים .כן ,זה היה ,הרוב היו בנות.
בקיצור ,על ממתקים שהם מבקשים .כל דבר אתה מבקש .אתה יכול לבקש מה שאתה
רוצה פחות או יותר ,ומחר אם הוא רוצה לעבור הוא יביא לך .מישהו יבקש פאקט ,מישהו
יבקש קופסה .זה לא ברמה של כסף ,אף פעם לא שמעתי שמישהו ביקש כסף .זהו,
וצחוקים קשה לי לספר ,אני לא זוכרת כל כך הרבה צחוקים אבל זה היה משהו שכולם
צוחקים ,מחייכים כשהם מספרים עליו .כי זה משעמם ,עושים צחוקים במחסום.
אף אחד לא אמר :חלאס ,לא יפה?
הערבים הם אויב .כמה שאתה עושה לו יותר רע ,זה יותר טוב.
למה?
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למה לא אמרתי? כי אני לא ,קודם כל כי אם הייתי אומרת משהו אז לא היה לי חברים,
נראה לי .באמת ,לא היה לי חברים .גם ככה לא אהבו אותי בבסיס כל כך ,לא הבינו מי אני,
ואני הייתי מוזרה כזאת בעיניהם .הם באמת ,לא הבינו מה זה שנת שירות ,נגיד .עשיתי
שנת שירות – לא ידעו מה זה .אז גם ככה הייתי עוף מוזר .אבל באמת-באמת היה מאוד
בבירור דיבור מאוד-מאוד חזק על זה שאנחנו נמצאים כאן ...תראה ,מצד כולם ,גם מצד
המפקדים ,מאוד-מאוד ברור :אנחנו נמצאים כאן מול אויב ואנחנו בסכנה ולכן אנחנו
צריכים לעשות את העבודה שלנו הכי טוב שאנחנו יכולים ,אוקיי? זה ההיגיון הבסיסי,
נכון? עכשיו בתכל’ס ,אין לך אויב במחסום ארז ,זה רק אנשים מסכנים שעוברים כל היום
ואתה מכיר אותם ואתה רואה עד כמה הם עלובים .הבגדים שלהם קרועים וכל מה שיש
להם זה השקית עם הפיתה עם לבנה הזאת ,שגם אותה אתה פתאום יום אחד אומר :טוב,
היום יש תקנות מחמירות ,תזרקו בצד את השקית .כל פעם היה תקנות :עכשיו אסור
זעתר ,עכשיו אסור פיתה ,עכשיו אסור ככה.
מי נתן את התקנות האלה?
המפקד שלי.
זה לא בא מהממשלה.
נכון .אבל היום ,נגיד אני זוכרת ישיבה ששאלתי אותו :אבל למה אסור להכניס זעתר? כי
כולם באים עם זעתר ,לא סתם הוא בחר זעתר“ .אסור”.
אז מה ,החיילים פשוט מוציאים את הזעתר...
לוקחים ,שמים בצד .כן ,ואז מביאים לבסיס .לא טוב?

***

עדות 66
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :נח”ל ׀ מקום :בסיס אימונים
כשהגעתי לגדוד ( 50גדוד נח”ל) בתור מש”קית צעירה ופעורה ,הגעתי ל*** ,אף אחד
בגדוד לא היה ,כי הגדוד היה בקלקיליה באיזה מבצע ,וכשהגדוד חזר זה היה בעצם הפעם
הראשונה שראיתי את כולם .עברתי ככה בין הפלוגות ,כולי חייכנית ושמחה ,והסתובבתי
בין החיילים ודיברתי איתם קצת וראיתי שלכל החיילים כמעט יש מסבאחות ,מעין
שרשראות כאלה עם חרוזים של ערבים ,וכל מיני קוראנים קטנים .ושאלתי אותם :מאיפה
יש לכם את זה? הם אמרו :מה זאת אומרת? היינו בקלקיליה עכשיו ,הבאנו מזכרות
מהבתים .אז אני ,בתור חיילת צעירה פעורה ,נכנסת לראיון עם המג”ד (מפקד גדוד) יום
למחרת ,והוא שאל אותי :איך את מתרשמת מהגדוד בינתיים? אמרתי לו :בסדר ,חוץ
משראיתי חיילים של הפלחו”ד עם מסבאחות וקוראנים מקלקיליה שהם לקחו כמזכרות.
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הוא באותו רגע התעצבן ,כמעט זרק את השולחן והרים טלפון למ”פ ,עוד באותו רגע
למ”פ פלח”וד .מ”פ פלחו”ד אמר :אני בחיים לא ראיתי את הבחורה הזאת ,היא משקרת,
היא ממציאה .מה פתאום ,חיילים שלי לא יעשו דבר כזה .הוא נותן לי אותו בטלפון ,אני
אומרת לו :תשמע ,זה קרה .הוא אומר לי :מי את בכלל? יא פישרית קטנה ,את לא מבינה.
צועק עלי ,ממש צעק-צעק עלי .וזהו ,בזה יצאתי מהמג”ד ומאותו רגע התחיל חרם של
פלוגת הפלחו”ד ,ארבעה חודשים לא יכלתי להיכנס לפלוגה .המ”פ שידר למטה ,לאורך
כל שדרת המפקדים שלו ,שהמש”קית חינוך היא מלשנית והיא מלשינה למג”ד ,ובאותו
זמן ככה פשוט התייחסו אלי .ארבעה חודשים לא יכלתי להיכנס אל הפלחו”ד בכלל ,לשום
מטרה ,גם מטרות כאילו של עבודה .אני זוכרת שהיינו צריכים לאסוף תמונות של חיילים
לטובת ערב גדוד ,הפלחו”ד סירבו להעביר לי תמונות כי אני מלשנית ,ירקו לי על הרגליים
כי הלשנתי למג”ד .זה אני זוכרת שהיה ככה שוק רציני ,זה כשהגעתי.

***

עדות 67
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :סחלב ׀ מקום :חברון
היה את הפעם היחידה שמצאתי את עצמי מתאכזרת לערבי .זה היה כשזרקתי לו את
המפתחות של האוטו שלו לתוך משאית זבל שעברה בדיוק .היה מן קטע כזה ,אני
כשהייתי בפלוגה והגעתי ,אז היו בנים שסירבו לשמור איתי כי אני הייתי בקטע של כל
דבר :את זה לדובר צה”ל .אתה תמשיך ככה ,אני קוראת לדובר צה”ל ,לא מעניין אותי,
אתה לא תיתן לבן אדם סטירה לידי .כאילו כאלה ,מאוד בקטע קיצוני .הם היו ,הייתי
הולכת שנייה לשירותים ,מישהו היה מלווה אותי ,הייתי חוזרת ויש בן אדם בתוך העמדה
הממוגנת שכאילו מתחקרים אותו על איזה משהו .ואני הייתי פותחת את הדלת ועושה
להם שם רעש שיעיפו את הבן אדם .והיה המון חיילים שמענישים ערבים .הלכת בעוצר
אז אני אעניש אותך.
מה למשל?
עונשים בלעכב אותו בלעמוד עם פנים מול הקיר ,כל מיני כאלה .עונש בכיתה יעני .בן
אדם מעמיד בן אדם בן  50בפינה ,יעני בעונש .עומד עם הפנים לקיר ,מסתכל .וזה היה
מאוד נהוג כזה להעניש אותם על דברים שהם עשו .בן אדם ,אחרי שהראה תעודה מזהה,
בדקנו בקשר ,הכל נקי ,אין שום דברים ,ואז להתחיל לתת לו .לא ענו לנו בקשר ,תתחיל
לרוקן הכל ,כיסים ,דברים כאלה ,סתם כי בן אדם עשה פרצוף ,גלגל עיניים .בקטע של
עונש .דיברת לא יפה ,ניתן לך עונש .מאוד כזה ...אז זהו ,ואז הגיע איזה ערבי והוא מאוד
ככה ,הוא נסע בעוצר ,הוא ניסה להסביר שלאמא שלו ,היא צריכה את התרופה והוא נוסע
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להביא את התרופה ולללי וללללה .ואז אמרתי לו :בסדר ,אבל תעצור .הוא ממשיך לנסוע.
הוא מסביר לי יעני וממשיך לנסוע ,כזה :בסדר ,אבל אמא שלי וזה וזה וזה .ואמרתי לו:
אבל תעצור ,אבל תעצור .ואז החייל שאיתי כבר דרך עליו את הנשק ,ואני אמרתי :מה,
אתה משוגע? מה אתה דורך עליו את הנשק? ואז הבן אדם יצא מהאוטו ,כאילו :כלום,
כלום ,כלום .ואז הוא אמר לו :תן לה את המפתח ,כאילו החייל שהיה איתי .אז הוא נתן
לי את המפתח ואז לא יודעת מה היה ואמרנו לו שהוא לא יכול לנסוע ,ואז הוא נורא
התעצבן ובא לחטוף לי את המפתח מהיד .ואז התגובה שלי היתה ,איך שהוא בא לחטוף
את המפתח ,עברה משאית זבל ,פשוט עשיתי ככה ,זרקתי את זה לתוך המשאית זבל
שעברה ,והיא נסעה.
הוא התעצבן?
מה זה התעצבן? הוא עמד ,הוא הסתכל עלי ככה .הוא לא כעס ,לא הראה כעס ,הוא עמד
ככה .ואז אמרתי לו :ביי ,סלמאת ,שלום ,לך ,אסור לנסוע גם ככה .ורק אחרי זה כשחזרתי
לפלוגה ,והחיילים עשו על האוטו הזה רונדלים ימים ולילות.
מה זאת אומרת?
החייל שהיה איתי ביקש מהחיילים בעמדה אחרי שיעצרו את המשאית זבל ,והם הוציאו
את המפתח .הבן אדם ההוא הלך ברגל ,הלך ,עזב את האוטו ,סגר אותו ,נעל אותו כזה
ככה והלך .ואז המפתח נשאר שלנו ,של החיילים ,והיו נוסעים בו בלילות .וכל החיילים כבר
היה מצב שהם ידעו שזה אוטו שחייל מסתובב איתו ,אפילו שזה אוטו של פלסטינים.
מי ידע?
החיילים שבעמדות ידעו שאנחנו מסתובבים עם האוטו .היתה לנו חיילת שלא היה לה
רישיון וניסו ללמד אותה נהיגה על האוטו הזה.
אז את זורקת את המפתח ,וכל הפלוגה עושה רונדלים.
כל הזמן זה היה בקטע של הבן אדם ,ברגע שהוא יחזור לקחת את המפתח ,יחזור לעמדה או
משהו ,שמישהו יגיד שזה הוא .אבל הבן אדם לא חזר לאוטו יותר .כל לילה הם עשו רונדלים
והחנו את האוטו מול הזה ,מול העמדה בחזרה ,ואף אחד לא בא לדרוש את הרכב.
איך זה נגמר?
איך זה נגמר? הבאנו את הרכב למשטרה.

***

עדות 68
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מחסום ארז ׀ מקום :רצועת עזה
אני מהמקום שלי יכולה להגיד שהרבה פעמים גיליתי ,חיילים היו מעצבנים אותי כי
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לא היו ממלאים איזשהי ,כאילו אנחנו היינו נותנים להם הוראות לחיילים ,אז היו הרבה
מקרים שנגיד היינו מבקשים לשחרר מישהי והם לא שחררו .גם ככה אני הייתי גורמת
להם להמתין לפחות כמה זמן .היתה לי משמרת שמונה שעות ,גם ככה אני הייתי גורמת
להם להמתין שמונה שעות.
שמונה שעות ככה להמתין?
לפחות .איך המפקד שלי היה אומר ,כמה זמן – בהתחלה הייתי מתקשרת אליו ,נגיד
הייתי מתחילה משמרת בשש בבוקר ,הייתי מחכה שהוא יקום ,לא נעיר את המפקד
בשביל מישהי שרוצה .למה הם היו עולים מולי? כי זאת מישהי שיש איתה בעיה – מישהו,
מישהי ,שיש איתם בעיה .שיש להם אישור להיכנס ,אבל לא יודעת מה ,עכשיו הוא בצבע
כתום ולא זה ,איזשהו אישור ,איזשהי בעיה עם האישור ,כן? אז שש בבוקר ,אז אני לא
אעיר עכשיו את המפקד שלי ,נכון? אז גם ככה הייתי צריכה לחכות כמה שעות עד שהוא
יקום ועד שהוא יתפנה ועד זה ,שאני אשאל אותו .אז זה כבר כמה שעות .ואז איך הוא היה
אומר? “כמה זמן היא מחכה?” .ארבע שעות“ .ארבע שעות? לפני שהיא מחכה שש-שבע
שעות אל תדברי איתי בכלל” .בנוהל .אל תדברי איתי בכלל .שש-שבע שעות לפחות.
אנשים חיכו גם יותר?
זה מה שאני אומרת ,שכל משמרת שאני החלפתי ,עשיתי חפיפה – הייתי מתחילה בשש
בבוקר ,מסיימת בשתיים ,שמונה שעות משמרת – כל משמרת שהייתי עושה חפיפה הייתי
אומרת :והם ,זאת ,זה וזה מעוכבים מהבוקר .משפתחנו את המחסום ,מחמש בבוקר.
והיו משחררים אותם במשמרת הבאה?
היו בודקים מה עושים איתם ,להכניס אותם ,לא להכניס אותם ,ניקח אותם לשב”כ ,מה
עושים איתם .יש כל מיני אפשרויות מה לעשות איתם .זה סחורה .אתה לוקח ,מעביר,
מביא .היינו מדברים בת”ז .מה הת”ז שלך? אתה מכיר את זה .מה הזה שלו ,מה המספר
תעודת זהות .זה לא בני אדם .ועוד המון-המון מקרים ,היומן המבצעים שלנו ,שהיינו
מסיימים ככה אחת לאיזה יומיים ,היו שם המון דברים שלא הבנו את המשמעות שלהם.
זה היה כל היומן מבצעים .אני חושבת על זה שאף פעם לא חשבנו על זה שבעצם זה ,לא
יודעת ,שאולי חם להם .אני לא יודעת ,אף פעם לא חשבנו על זה .זה היה פשוט הדבר הכי
פחות חשוב .שאמרו לנו במפורש :זה אחרון אתם מטפלים בו.

***

עדות 69
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :גשר אלנבי
היה קטע באולם כניסה לפלסטינים (במסוף גשר אלנבי) פעם שמישהו בא עם סכין .זה מקרה
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שהעליב רבות את כל האבטחה בגשר .למה אני מתכוונת? היה מישהו שבא חזרה מירדן,
פלסטיני ,והיה עליו סכין .אתה לא משנה את הפרצוף אבל היה עליו סכין .כשאני אומרת ככה,
אני מתכוונת שזה אירוע חריג ,הפעילו אזעקה ,העיפו אותנו חזרה לחדרי האוכל ,למתקנים
שם .חריג ביותר .זה אומר שאיך שראו את הסכין פה ...זה אומר שהיתה אנדרלמוסיה שלמה,
אפילו עלי מהקיוסק נבהל וכולם התחילו לצרוח והיה בלגן ,והחטיפו לו את המכות של המוות.
פשוט השאירו אותו שם שרוע על הכיסא מדמם .לא יכולנו להסתכל על זה .השאירו אותו .אפילו
לא לקחו אותו ,אפילו לא לקחו אותו לאיזה טיפול רפואי ,לחדר סטרילי .השאירו אותו שם .מה
מסתבר בסוף? הבחור הזה ,אחרי חקירה של השב”כ התברר שהבחור הזה לא בא לפעילות
פח”ע (פעילות חבלנית עויינת) בישראל ,אלא להרוג מישהי או מישהו על כבוד המשפחה.
מי פיצץ אותו מכות?
המאבטחים .זה המקרה של האבטחה נעלבת .כשאני אומרת שהם נעלבו אני אומרת ,אני
מתכוונת ,אתה צריך להבין את הסמנטיקה שלי ,הכל ציני ,כן? אני מדברת על המקרה
המאוד מאכזב של השב”כ .איזה באסה ,עד שקורה משהו בגשר והוא לא פח”עי.
התלוננת פעם על משהו שקרה שם?
לא.
למפקדים?
לא.
למה לא התלוננת?
כי חשבתי שהכל לגיטימי .לא היה לי מילה .המקרה הזה זעזע אותי .המקרה שראיתי בן
אדם מול העיניים שלי שרוע על הכיסא וכולו בדם.
לא חשבת שהוא צריך טיפול רפואי?
אני ,שמע ,לי ולכל הבנות שהיו איתי היה די מילה קטנה בעניין ,בקטע של לבוא ולערער
את המצב הקיים .אין מצב .זאת אומרת זה צבא ,זה פשוט ,זה היה קטע של צבא .אמנם
שירתתי עם אזרחים ועבדתי איתם והכל ,אבל ברגע כאילו מה ,הייתי הולכת אל המפקד
פלוגה שלי והייתי אומרת לו :שמע? לא ,זה לא עלה בדעתי אז .הדבר היחיד שעלה בדעתי
זה להתנהג קצת אחרת מהאנשים שהיו איתי ולגלות איזשהי אמפתיה .אבל זה לא משהו
שחשבתי עליו בכלל .זה ,די פחדנו .די התלהבנו מהפחד הזה אפילו אפשר להגיד.
מה זאת אומרת?
די כאילו ,די אמרנו :סוף-סוף קורה פה משהו ,אקשן ,אז אנחנו הולכים עכשיו ,מסתתרים
לנו באיזה ...זה היה די ,זאת אומרת ,לא היה ,אמרתי לך ,זה לא היה המחסומים האמיתיים
שאתם שירתתם בהם.

***
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עדות 70
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :גולני ׀ מקום :כללי
דיברת על העברת צילומים של גופות .מה זה היה ,קלפים?
לא ,זה אלבום.
ראית את האלבום?
הוא לא איזה סודי או משהו .זה מונח בחדרים.
הסתכלת?
כן.
מה רואים שם?
גופות של מחבלים.
מי מצלם?
החיילים עצמם ,מי שהיה באירוע .אתה פותח אלבום ,אתה רואה ראש של מחבל ,אתה
פותח אתה רואה גופה של מחבל ,אתה רואה מאותו אירוע כמה תמונות מכל מיני זוויות,
אתה רואה תמונות של חייל מצטלם מחזיק את הגופה ,את הראש.
איך מדברים עליו? תביא לי את “האלבום”?
לא ,אתה עושה מזה משהו שהוא הרבה יותר ממה שזה.

***

עדות 71
שם *** :׀ דרגה :סגן ׀ יחידה :רפואה/חטמ”ר חברון ׀ מקום :חברון
יש איזה משהו שהוא הזיכרון שלך משם?
כן .זה הגופה .היתה לי יותר מגופה אחת ,שאת זה גם חקרתי ובדקתי והפכתי בזה ועוד
לא סיימתי אבל זה אירוע אחד מהרבה ,שדווקא הוא לא משהו ,כן .שטפתי גופה ,כן ,מי
ישמע? כאילו זה לא משהו ,ש ...בסך הכל ,אנשים שסיפרתי להם ,אנשים קרובים ,שאמרו
שזה דווקא דבר יפה ,כן ,שמחזירים גופה של מבוקש שהיה איתו קרב ירי ,שהוא עשה
איזה משהו ,מחבל או לא משנה ,הגיע אלייך לרפואה ,והתפקיד שלך ,ילדה בת  ,20בת ,19
זה היה לנקות אותו כדי להחזיר אותו בצורה מאוד מכובדת למשפחה שלו .מאוד הומני.
אסתטי .ואז אתה מוצא את עצמך במצב כזה שאתה מנסה להסביר לאנשים שזה לא ,אבל
הם לא רוצים לשמוע .זה העניין הפרטי שלי ,כלומר זה לא שנראה לי מעניין.
זה לא כי?
זה לא ,כי לך תסביר את זה .אני יודעת היום להגיד למשל ,מישהו שאומר :כן ,זה הצבא ,זה
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מאוד יפה ,זה מאוד מחווה הומנית להחזיר אפילו מחבל בצורה כזאת אסתטית בחזרה.
אבל זה היה מוסלמי ,כן ,מוסלמי שאישה נוגעת בו זה כבר מחלל את כבוד המת .זה
מבחינה אחת .יש עוד הרבה בחינות .ומבחינה אישית ,אתה מסתכל על הידיים שלך כל
בוקר ואתה אומר :וואלה ,אתה שטפת לו את כל ה...

***

עדות 72
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :עוקץ ׀ מקום :שכם
היה חלק מהערבים שהביאו לנו בקלאוות או קפה ,שזה לא היה שחיילים ביקשו .פשוט
הם באו ,היה להם והם הביאו ,זה לא היה נראה לי יותר מדי חריג .למרות שלא יודעת ,יכול
להיות שזה לא היה בסדר.
היו חיילים שניצלו את זה?
הקטע של הסיגריה ,היו חיילים שראיתי שעשו את זה .יכול להיות .היה לא פעם אחת,
הדברים האלה של סיגריה ,ספציפית הדוגמה של הסיגריה.
מסבאחות? אבטיח?
כן ,היה מקרים שקרה ,עם סחורה וכאלה.
את יכולה לספר על מקרה ספציפי?
לא ,כי זה היה בתור שגרה .קרה כמה פעמים ,המקרה הזה ,המקרה פה ,מקרה שם .זה לא
היה משהו שהיה ממש קיצוני ,זה לא שהם ביקשו משהו מטורף או משהו כזה ,לא ממש
ניצלו .אבל דברים בקטנה לא חסר .בעיקר זכור לי סיגריות ,פחות אבטיחים וכאלה.
סיגריות זה יומיומי?
כן.
כשפתחנו את התערוכה וסיפרנו את הסיפורים שלנו ,דובר צה”ל אמר שזה לא קורה.
אז זה היה קורה ,אני ראיתי שזה קורה .כן .אני ראיתי דברים כאלה קורים.

***
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עדות 73
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :כללי
הרגשת שאת נסחפת עם האווירה ,או שיש כמו מחיצה בינך ובין כל שאר הפלוגה?
אני חושבת שנוצרה מחיצה .אני לא יכולה להגיד שלא היה לי את האומץ הזה ,אני לא
חושבת שזה אומץ ,אבל לא הייתי מסוגלת להרביץ .כן עשיתי כאילו זה מצחיק אותי
לפעמים התיזוזים ,וכן זה .וכל הזמן ניסיתי למצוא את הדרך כאילו כן ,צחוקים ,אחלה,
בואו ,יאללה ,עזבו ,תשחררו אותם ,איכס ,גועל נפש ,יאללה שיעופו מפה .לא ניסיתי
להראות ,לא העזתי להראות שזה נראה לי דבר נוראי.
ממה פחדת?
מהחרם.
היה גם איום פיזי?
היה איום פיזי של אם אני אלשין ,בטח .היה אחד שבא אלי ספציפית ואמר לי“ :תשמעי,
את תדברי עלי ,אני מוריד גם אותך”.
על מה זה היה?
לא זוכרת .באופן כללי הוא בא אלי איזה יום ,התעצבן ,משהו .שזה היה כבר בתקופה שכל
שטות שיצאה בפלוגה הזאת אז היו באים אליי “את הלשנת ,ואת הלשנת” .הלוואי שהיה
לי את האומץ להלשין .וזה מה שהכי תסכל אותי שם .אם כבר יש לי שם של מלשינה,
לפחות שיהיה לי את האומץ לעשות את זה .אבל לא ,גם לא היה לי את האומץ וגם לא
ראיתי ,לא האמנתי שזה באמת יכול לשנות)...( .
מה קרה שפתאום תייגו אותך כמלשנית?
היו כמה חבר’ה בפלוגה שלא אהבו אותי .ושוב ,היה את העניין הזה של גם עצם היותי
קיבוצניקית זה היה ,וגם איפשהו כנראה כן הם שמו לב שאני לא משתפת פעולה ,כי לא
שיתפתי פעולה ולא הרבצתי .ואני משערת שהם כן חששו שאני עלולה גם לפתוח את
הפה.

***

עדות 74
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :ג’נין
כשהייתי בג’נין דווקא הייתי שוב ,הייתי באיזה סיור עם עוד שלושה וידעו שיש הפגנה
מאורגנת ,מתואמת עם המנהלת תיאום וקישור ,נגד הגדר .הסבירו לנו שמותר להפגין,
אסור להרוס את הגדר ,וצריך לשמור שהם לא יתקרבו לגדר .עכשיו ,היה לנו תדריך עם
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המח”ט ,שהוא היה צה”לי כמובן ,זה היה איזה שיתוף פעולה עם צה”ל ,שאמר שבשום
פנים ואופן לא להשתמש באמצעים לפיזור המון אלא אם אנחנו מקבלים אישור .הייתי
אז עם המ”כ שכמה חודשים לפני זה ירה בילד ההוא ,כן ,שירה בילד על האופניים שעבר
ליד הגדר (בשלב מוקדם יותר בראיון סיפרה המעידה על מקרה שבו חיילים ביחידתה ירו
והרגו ילד שברח מהם מהצד הפלסטיני של הגדר) .הוא נשאר מ”כ אחרי זה .ועוד מעט
יוסבר למה אחרי זה הוא נשאר מ”כ אבל יש דברים שלא נשארים אחריהם מ”כ .וטוב,
היינו בסיור ,ואז פתאום קיבלנו דיווח שמגיעים לגדר כבר באיזה נקודה וחייבים להגיע,
ושנגיע מבפנים ,מתוך השטחים ,לגדר .נכנסנו וזה ,נסענו באמת הכי מהר שאפשר ,הגענו.
אני תוך כדי זה מנסה להרכיב את הגומי ,את הכל .טוב ,אנחנו מגיעים לג’יפ ,אז המ”כ ,ילד
טוב אחרי כל הסמטוכות שהיו לו ,מבקש אישור להשתמש באמצעים לפיזור המון .והם
בינתיים כבר מגיעים לגדר ,מתחילים לקרוע אותה .והסמח”ט כנראה בדיוק הלך לשתות
קפה או משהו .אנחנו יושבים בג’יפ ,מנסים זה ,ומהצד השני של הגדר היה חבר’ה של
צה”ל ,כנראה ממנהלת התיאום וקישור ,שרק צעקו עלינו“ :תעשו משהו ,תעשו משהו”.
ובסופו של דבר לקח איזה כמה דקות – חמש דקות ,שלוש דקות – עד שקיבלנו אישור
להשתמש באמצעים לפיזור המון .גם ,מהמ”פ שלנו ,הסמח”ט לא ענה .ואז יצאנו והוא זרק
רימון הלם לכיוון הגדר ,שלא התפוצץ .קורה .ואז פשוט כדי ליצור ,למשוך את התשומת
לב ,כי פשוט די התעלמו מאיתנו מן הסתם ,אז הוא ירה כדור אחד באוויר ,אבל באמת
באוויר ,ואז זרק רימון גז .ואז הם באמת עזבו את הגדר והלכו אחורה קצת .גם ,זה היה
צריך ,הגיע עוד סיור כבר שזה ,והתערב עם כוח וטיפה הדפו אותם .ואז היה איזה שלב
שהדפנו אותם באמת עם גז מדמיע ,גומי לא יריתי .הוא נתן לי הוראה ,ישר קפצתי .גומי
הייתי יורה רק אם זורקים עלינו אבנים .רק אם יש איזה סיכון אמיתי אז הייתי יורה גומי
לרגליים .ושוב ,זה גם נורא מדגיש את ההבדל בין שתי הפלוגות אבל .וכן הייתי בהיכון,
ובעיקר הדפו אותם עם ירי באוויר 180 ,מעלות במקרה הזה.
ירי חי לאוויר?
חי לאוויר ,ועם גז מדמיע .הם הלכו אחורה ואז פשוט הגיעו אלינו וצעקו עלינו על למה
לא השתמשנו בכוח פיזי ולמה לא ירינו גומי ,כי באמת הם הצליחו להוריד איזה שישה
מטר מהגדר .ואז הרחקנו אותם ושוב ,היינו בהיכון ,לא ירינו כלום .אבל אחר כך הורידו את
המ”כ הזה מתקן כי הוא לא תפקד כראוי.
מה זאת אומרת?
שהוא לא הדף את המפגינים מספיק מהר.
אבל אמרת שזה לקח שלוש דקות.
לא ,אחרי שלוש דקות קיבלנו את האישור ,אבל לקח לנו עוד כמה רגעים להעיף אותם.
אבל זה שהוא חיכה ,זה שהוא לא ישר פעל ,לא משנה שזה היה בהתאם להוראות .אבל זה
היה סיבה להוריד אותו מתקן ,להבדיל מנגיד העובדה שהוא הרג ילד פלסטיני.
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***

עדות 75
שם *** :׀ דרגה :סגן ׀ יחידה :רפואה/חטמ”ר חברון ׀ מקום :הר חברון
היה את העניין של החרמת תעודות זהות .קרי :מחסום יאטה או מחסום...
שאת משתתפת בו?
תגב”צים (תגבור צירים) עשה כל אגף בחטיבה להגביר נוכחות .זה היה בתקופה של
דרור ויינברג ז”ל .המח”ט .בעקרון לא יצאו בנות ,אבל מכיוון שלרפואה לא היה קצין חוץ
מהרופא והוא לא יוצא לתגב”צים כי זה מעבר לכבודו ,קיבלתי אישור מיוחד מהמח”ט
לצאת אני .עם כמה חובשים .עם צוות אמבולנס .עמדנו בצומת הכבשים ,צומת אליאס.
כל פעם ארבע עד שש שעות במחסומים .לפי ההוראות של המבצעים .לפעמים ההוראות
היו :אין מעבר לאף רכב פלסטיני או בדיקה של תעודות ,כל רכב חשוד להעביר את
המספר שלו למבצעים ,לוודא אם זה לא בינגו ,לא מבוקשים .ואתה עושה מה שאומרים
לך כי אתה לא מבין בזה .ואתה אומר מספר ואומרים לך :טוב ,קחי לו את התעודות,
תדוממי מנוע ,קחי את המפתחות .וזה מה שאתה עושה .הוא עומד שם עד שאתה מתחלף
במשמרת ומשאיר להם את הדברים .אני לא יודעת מה ואיך ,אבל זוכרת שכשהשתחררתי
היו איתי עוד שתיים שלוש תעודות שלא נתתי עליהם אפילו את הדעת ...היו מחסומים
כאלה ,בצומת הכבשים בעיקר ,שאנשים עברו מיאטה לחברון ,לשוק .עם עגלות והזקנים
והילדים וכולם ,כל המשפחות .ושם גם זה היה עם תעודות ,לבדוק כל אחד ,לבדוק את
הציוד .וגם שם זה לא היה נוהג או משהו לפחות לא בתאג”ד שלי ,אבל אני זוכרת לפחות
מקרה אחד שלקחו את השרשראות האלה של המוסלמים .ביקשו מהם .המסבאחות .או
סיגריות .ניגמרו לנו הסיגריות .תביא סיגריות .זה היה מקרה אחד או שניים או שלושה,
אבל מקרה ...שאני גם לא נתתי עליהם את הדעת.
את זוכרת מיקרים של אלימות כלפי פלסטינים?
אני זוכרת הרבה סיפורים ממג”בניקים .סיפורים ששמעתי מהם ,כן .הם חזרו אחרי יום
עבודה ארוך ,באו למרפאה כי היו שם כמה חברים מאוד טובים של החוג”ד (חובש גדודי),
ותשמעו מה עשינו היום וסיפרו והתגאו והתרברבו.
באיזה סדר גודל?
מטיילים בעיר ,מישהו מעצבן אותם ,תוקעים את הקת של הרובה בפח של האוטו וזורקים
לשם רימון הלם ,או תופסים איזה מישהו ,שמים אותו על הג’יפ גוררים אותו בעיר ,אחרי
זה זורקים אותו ונותנים לו מכות .או נערים שזרקו אבנים ,לוקחים אותם ל ...איפה שזה
לא יהיה ,לבסיס ,קושרים את הידיים ,אזיקונים ,פלנלית על העיניים ,כמה כפות ,מייבשים
אותם בשמש.
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את שומעת את זה ואת לא עושה כלום?
לא .אני לא הייתי רוצה להסביר את זה עכשיו או לתרץ את זה .אני יודעת לגבי עצמי :אני
לא הבנתי בכלל מה קורה שם .או שהבנתי ולא רציתי .את הילדים האלה היו שמים אותם
מול הפלוגה של מג”ב .היה עובר איזה מג”בניק ונותן לו כאפה על הראש .וזה היה ככה
באור יום כשכולם מסתובבים שם .זה לא היה משהו שחשבתי :אוי מה הם עושים ואולי
אני אגיד משהו .כאילו ...זה היה משהו שהרגשתי או שחשבתי שזה הנורמה פה .או שלא
היה לי מספיק את המודעות הזאת להגיד :טוב ,זה לא בסדר ואני אשנה את זה .או שהיה
אכפת לי רק מהפינה שלי בזה עם הקפה.

***

עדות 76
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :חברון
במג”ב נורא השקיעו בכבוד האדם בשנה הזאת .הם שינו נושא אבל בשנה שאני הייתי
במג”ב אז הנושא זה היה כבוד האדם במג”ב .מלא מערכי שיעור.
שאת מעבירה?
לא לא ,המפקדים ,זה בדיוק העניין .שכאילו הרי המש”קית חינוך כביכול עובדת מאחורי
הקלעים כדי לחזק את המפקד מול החיילים שלו .וכשאתה הולך לדבר עם המפקדים,
ואתה רואה שאין עם מי לדבר.
באמת? למה? הם אמורים להבין את האחריות ,לא?
הם היו מבינים את האחריות עד הנקודה שאתה נמצא בשטח .כשהם היו נמצאים בשטח
הם לא באמת היו האלה שמבינים ,הבוגרים יותר ,החזקים יותר .הם היו אלה שמבינים
את כולם ,אני אומרת לך .אז המ”פ לא הפך שם את כל הזה והוא לא דחף את האבא כשהם
נכנסו ,אבל הוא היה שם .הוא ראה את זה( .בשלב אחר בראיון תיארה המרואיינת סריקת
בית שהשתתפה בה) הוא נפנף אותי מהחדר כשניסיתי להבין מה קרה ,ואת הסיטואציה
שהם חזרו לחנות ההיא הספציפית עוד פעם ועוד פעם (בשלב אחר בראיון סיפרה
המרואיינת על חנות בחברון שהחיילים היו בוזזים באופן קבוע) .הוא נפנף אותי .הוא היה
יכול לשבת לדבר איתי שעות על המבחני דפ”ר (מבחני סף לקורסים פיקודיים במג”ב)
שלהם ,על זה שהוא רוצה שאני אשב עם זה ,ואני אעשה ככה ואני אעשה ככה ,הוא היה
יכול לענות לי על שאלות ,על אתה יודע ,על מבצעים כאלה ואחרים ,מה ומה עושים ומה
מחפשים ,אבל בדבר הספציפי הזה ,שהוא צריך להיות דוגמה אישית למשהו...
והוא עדיין מעביר את השיעור?
הוא מעביר .כאילו מעביר את זה בכדי לצאת ידי חובה .הוא מדבר ,הוא אומר את הדברים
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שאני כתבתי לו להגיד.
ומה עם דוגמה אישית?
זה מה שאני אומרת ,שאין דוגמה אישית.
אתה צריך להראות גם דוגמה אישית ,את לא יכולה להגיד לו דבר כזה?
אני יכולה להגיד דבר כזה .זה מה שאני אומרת ,כשהייתי מדברת ,השיחות שהייתי עושה עם
החיילים ברמת הפלוגה ,אם הייתי שומעת דברים מסוימים ,בעיות מסוימות בתוך הפלוגה,
בעיות מסוימות של חייל מסוים בבית ,אז ישר הייתי הולכת והייתי מדברת עם המפקדים,
עם המ”מים ,פחות אבל ,והייתי מדברת עם המ”פים ,שזה הכוח הזה .אני יכולה להגיד לך
שהמפקד של מג”ב חברון באותה תקופה ,הוא היה לגמרי בקטע של כבוד אדם ,זה חשוב,
זה חשוב .אבל בפועל בשטח הכל בולשיט ,כי האנשים פשוט פעלו כמו שהם רצו.
השטח זה לא רק החיפוש נשק.
לא ,השטח זה גם במערה ,אתה פוגש אוכלוסייה אזרחית כל יום.
איך זה בא לידי ביטוי?
בזלזול ,בלדחוף אותם ,בלקלל אותם .אמרתי לך ,אני ראיתי את התמונה הזאת – עכשיו
כשהיינו בחברון – של זה שיש לו שם חנות או משהו ,שהוא אמר שלקחו לו דברים וכאלה,
צועק על הזה של מג”ב ,מדבר איתו ,מנסה ,וההוא מנפנף אותו .זה בדיוק אותו דבר .עברו
שש שנים ,וזה בדיוק הסיטואציות שהייתי רואה ,כשהפלסטינים היו באים לדבר וזה לא
משנה איזה דרגה של מפקד .כן כן ,עם הראש ,ומנפנפים אותם .ככה .אתה יכול להגיד
כמה שאתה רוצה ,אתה יכול לדבר מפה עד מחר על כבוד האדם ,אבל בפועל בשטח הם
היו עושים את זה למראית עין ,זה לא באמת היה מעניין אותם .גם המפקדים במג”ב .אני
חושבת שכל מי שנמצא בחברון יותר מ ...אני אפילו לא יכולה להגיד איזה זמן ,אבל אתה
מרגיש שאתה משתגע.

***

עדות 77
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :נח”ל ׀ מקום :חברון
כמה עצורים מגיעים לבסיס כל שבוע?
כל יום נראה לי היה משהו .כל פעם שיש מעצר ,ובחברון היה הרבה .כל יום .גם השעות,
בכל שעה שהיא .כל יום .בגלל זה זה הפך...
הפך למה?
כאילו ,אתה עובר ,בהתחלה – אני אומרת שאני מסתכלת עכשיו ,נזכרת בשינויים שעברתי
– בהתחלה מפחדת ואחרי זה עוברת לידם כאילו הם :איכ ,הביאו עוד כמה? זה לא נגמר?
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מה ,עוד פעם הם? כבר זה הופך לפיצוחים כזה.
פיצוחים?
כן ,משהו כזה ,אתה יודע.
הולך ובא.
כן.
כמה זמן לוקח לך להתרגל לדבר הזה?
לא לקח הרבה .נראה לי בגלל שזה כל יום ,כי אני זוכרת פלאשים כאלה מכל האירועים
האלה .אני זוכרת שפעם אחת הביאו בחורה.
כפותה?
לא ,הביאו אותה ככה ,לקחו אותה איזה שתי חיילות ,הביאו אותה למגורי בנות בחרסינה,
והחדרים שלנו היינו הראשונים ,איפה שאני הייתי .זה כזה ארבעה חדרים ושירותים
ומקלחות .ואז הביאו אותה ואני לא יודעת מה היה הסיפור שלה .משהו ,נראה לי מישהו
הרביץ לה בבית ,היא ברחה מאבא שלה ,והיה לה סכין בתיק .כנראה ,לא יודעת ,אבא
שלה ניסה להרביץ לה ,היא ניסתה להתגונן או ...אני לא הבנתי למה היתה לה סכין ,אבל
אני זוכרת שאחרי זה סיפרו לנו שהיא ברחה מהבית כי משהו ,אבא שלה הרביץ לה או
זה ,פלסטיני .והביאו אותה לשירותים וביקשו ממני ,כי הייתי עם נשק וראו אותי ,ביקשו
ממני להיכנס איתה לשירותים .אז בהתחלה גם נלחצתי ואמרתי כזה ...לא ,בהתחלה ,ישר
דבר ראשון שאמרתי :איכ ,עם הערבייה הזאת? לא נכנסת .ואחרי זה גם הרגשתי קצת,
פחדתי ממנה .כאילו ,אני אכנס איתה לבד לשירותים ,והיא באה עם סכין ,היתה לה סכין
וזה ,ואני לא יודעת אם הוציאו לה את הסכין ,לא הוציאו לה את הסכין .והיא בינתיים,
אנחנו עומדים ,מתווכחים מי ילך איתה לשירותים.
מי מתווכחים? הבנות?
כן .והיא עומדת שם מחכה ,מסתכלת עלינו כזה מוזר .היא היתה ממש מסכנה גם.
בת כמה?
נראה לי היא היתה איזה  20פלוס ,משהו כזה .כאילו תמיד ,אני זוכרת שתמיד זה התחיל
באיכ הערבים האלה ,איכ המחבלים האלה.
זה משתנה באיזשהו שלב?
לא ,שם זה היה ככה.

***
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עדות 78
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :מרחב התפר
כמה בנות הייתן?
בהתחלה היינו ארבע בנות.
מתוך פלוגה של כמה?
 .60גם כל העניין הזה של בנות ,מג”ב נורא מתהדרים בלוחמות וזה .יש הרבה שוטרים,
בעיקר יש את הבעייתיות של ,מג”ב זה הרבה מאוד דרוזים ובדואים שיש להם איזה קושי
מנטאלי עם העובדה שפתאום יש בנות ששוות להם .בכלל ,חלק מהבנות מ”כיות ומפקדות
עליהם .לא כולם ,שוב ,יש גם חבר’ה שכבר מתאים להם ואין להם בעיה .אבל יש עם זה
קושי בהרבה מקומות והרבה סיטואציות .שוב ,אז לא כולם מרביצים ולא כולם שונאים,
אבל האווירה היא כזאת שזה לגיטימי .והבנות ,היתה איתי עוד אחת שלא השתתפה
במסיבה גם ,וגם עליה היו יורדים מלא.
למה היא לא השתתפה?
היא גם ,היא לא האמינה .היא גם היתה סוג של שמאלנית שגם זה היה נגד העקרונות
שלה כנראה .והיה איזה סיפור שקרה לפני שהגעתי אבל שכל הזמן צחקו עליה עליו,
שהם איזה יום עצרו חבורה של שב”חים (שוהים בלתי חוקיים) ושאחד מהם ביקש מים כי
כואב לו הראש ,אז היא הציעה לו אקמול .וזה היה נושא לבדיחה אני חושבת לפחות איזה
חצי שנה מאז שאני הגעתי ,וזה עוד קרה לפני שהגעתי .כאילו של מה את מביאה אקמול
לשב”ח ,עוד מעט תדאגי לו .זה היה כאילו שיא הביזיון .וזה היה היחס.
גם הקצינים צחקו על זה?
הקצינים כאילו היו נורא ,כאילו לא קשור אלינו ,אנחנו לא מכירים את זה .כאילו לא ראיתי,
לא שמעתי ,לא אמרתי ,אבל זה לא משהו שלא היה ברור .היה ,פעם בכמה חודשים ,המ”פ
היה מביא איזה נאום כיסוי תחת כזה ,של אני לא מוכן שזה ,אני לא מוכן שזה .אבל בקושי,
לא התעסקו עם זה ,זה לא היה נושא בכלל שדיברו עליו ,וזה לא שזה לא היה ברור שזה
קורה ,זאת אומרת ,אם זה הילדים ,אם זה ...כשזה פתאום צף מכל מיני סיבות ,נגיד כמו
הווידיאו ההוא( ,בשלב אחר בראיון תיארה העדה מקרה שבו צולמו חיילים מתעללים
בילדים) אז כמה התעסקו בזה? יומיים דיברו על זה וזהו ,ובסדר ,יאללה ,בוא נמשיך.

***
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עדות 79
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מחסום ארז ׀ מקום :רצועת עזה
היה צריך כל הזמן לייצר מוטיבציה לאנשים ,זה קריטי היה .היה לנו בעיית מוטיבציה
מטורפת במחסום ,במחסום ארז .מטורפת .כמות העריקות שהיו שם ,והלא יודעת איך
קוראים לזה ,שהם בורחים הביתה? עריקות ,בן אדם בורח הביתה .ולכלא ,כל בן אדם שני
היה נכנס שם לכלא על סירוב פקודה .היתה בעיה מאוד-מאוד קשה של מוטיבציה.
על מה סירבו פקודה?
על זה שנמאס לו לעשות ,לעבוד כמו חמור .היו תקופות שהם היו עובדים  .4-4קרעו להם
את התחת במשך שלוש שנים .החיילים ,היו אנשים ששלוש שנים הם עשו מחסום ארז.
עכשיו הם ג’ובניקים ,אין להם את התהילה של הקרבי .הם חוזרים הביתה ואין להם כלום,
יש להם איזה צ’וקומוקו ,אין להם אפילו תווית ,תג ,היה להם תג של החטמ”ר .אז גם זה,
וגם לקרוע את התחת ,והחזיקו אותם קצר ,היה להם מסדרי ניקיון חודש לפני השחרור.
אין פז”מ ,לא היה פז”מ ,לא היה סמל מחלקה .כאילו ,זה מן פלוגה של עבדים כזאת ,ממש.
אז צריך ליצור מוטיבציה ,אז איך יוצרים מוטיבציה? נותנים לחיילים ,זה היה נקרא בין
המפקדים – הייתי ,אחרי שנה בערך בתפקיד הייתי בישיבות מפקדים .כל יום יש ישיבת
מפקדים .אז היה מונח כזה שאומרים :טוב ,תנו לחיילים קצת להתפרק ,תנו לחיילים קצת
ככה לשחרר .לוקחים את הג’יפ ,נותנים להם לקחת את הג’יפ נגיד ,בלי מפקד ,בלי משימה,
סתם ללכת לאיזה אזור תעשייה להתעלל ,להציק לפלסטינים.
מה היתה המשימה של הג’יפ?
כלום .החפ”ק קבוע היה לוקח את הג’יפ ,סתם ככה בשביל לעשות סיבוב והיה לוקח איתו
גם סמב”ציות – הרבה פעמים הלכתי איתם – או חיילים ,או מי שבא לו.
אז ככה הם נותנים לחייל קצת להשתחרר מהמחסום? לוקחים אותו למשימה?
לא ,ואז הוא לוקח את הג’יפ ,ואז הוא יכול ללכת לאכול שווארמה באשקלון .פעם אחת
הוא הולך לאכול שווארמה באשקלון ,פעם אחת הוא הולך ,למשל יש איזה משימה קטנה
של לקחת איזה שב”חניק (שוהה בלתי חוקי) מארז ,לזרוק אותו בעזה .נכון ,מגיעים
שב”חים ,מגיעים אלינו למחסום ,הם באים ברגל .הם מגיעים ,ואז הוא צריך עכשיו מכאן
להעביר אותם ,אתה יודע ,כמה קילומטרים לצד השני ,של עזה .לעבור את כל המחסום
הענק הזה .לא בתוך המחסום ,אפשר גם לעבור במסביב עם האוטו .אז נגיד נותנים להם
לקחת איזה שב”ח אחד ,להעביר אותו לצד השני .הרבה פעמים הם עושים את זה נגיד.
איזה עוד פעילויות לשחרר את הלחץ?
מסתובבים ,עושים סיבובים ,סיבובי חראקות כאלה באזור תעשייה בארז .סתם לעשות
סיבוב ,לראות מה העניינים .הולכים לבקר ,זה כמו ללכת גם לבקר בעמדות אחרות ,זה
הכל אותו  ,levelאתה יודע.
כאילו קצת לצאת מהמחסום.
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כן ,אבל נגיד זה החפ”ק .עכשיו ,נגיד החיילים ,מה שהתכוונתי להגיד ,החיילים במחסום,
אז מה שקורה זה שהרבה פעמים גם לקצין כבר אין כוח ואז הוא עולה למעלה .כולם רוצים
תמיד לעזוב את המחסום ולעלות למעלה – לעלות למעלה ,כאילו לעלות לבסיס – אז הוא
משאיר שם מישהו שהוא בדרגת לא יודעת מה ,סמל ,והוא כאילו עכשיו מפקד המחסום
הענק הזה .ואז כאילו יש ,בסדר ,לתת לחיילים גם שיקול דעת ,כי זה מחסום שסך הכל כל
הזמן יש שם קצינים וכל הזמן יש שם מפקדים ,בסיס שלם על מחסום .זה לא איזה שתי
בטונדות בצידי הדרך ,וזה הוראות של המדינה על המחסום שלנו .זה מקום מאוד-מאוד-
מאוד מפוקח .אז ככה הולכים ככה לפעמים קצת אחורה ואומרים :בסדר ,תנו .נגיד פעם
אחת עליתי מול אחד המפקדים .אז שאלתי אותו למה החיילים שלו מעכבים איזשהי
אישה במשך לא יודעת מה ,המון-המון שעות .זה היה לילה והיא היתה שם מהבוקר .ואז
הוא אמר“ :החיילים שלי יודעים מה הם עושים ,תני להם ,תשחררו .הם יודעים מה הם
עושים .תני להם” .ככה )...( .החיילים היו ,רוב החיילים היו בדיכאון קליני ,באמת .הם היו
במצב קשה מאוד-מאוד .הם שנאו את העבודה שלהם ,הם שנאו להיות במחסום ,הם היו
משתכרים בלילה בשביל רק לשכוח שהם נמצאים שם ועושים מה שאפשר ,בורחים כל
לילה לאשקלון כזה מעל הגדר רק בשביל לברוח ולא להיות שם.

***

עדות 80
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :נח”ל ׀ מקום :חברון
בתור מש”קית חינוך בגדוד הייתי עושה הרבה מאוד מטבחים ,ובארוחת שישי אחת
המסייעת חזרו עם שלל ,אני חושבת שזה היה שתי גופות של מחבלים ,ואני זוכרת
שפשוט יצאתי מהדלת של החדר אוכל בדרכי לאוהל שלי ופשוט ראיתי אותם מחזיקים
אותו ,מחזיקים את הגופה ומצטלמים איתה כאילו היא מחבקת אותם ,עושים כל מיני
פוזות וצחוקים .פשוט שכבה שם גופה אחת מוטלת של בן אדם ליד החדר אוכל ,ליד
איפה שנוטלים ידיים לפני האוכל.

***
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עדות 81
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :גולני ׀ מקום :רצועת עזה
איך מתנהל המחסום?
כוחניות ,זה תחושה של כוחניות .זה שיכור מכוח ,זה שליטה ...מה זה היררכיה במחסום?
יש לך תמיד את החייל הוותיק שהוא כאילו יושב והוא לא עושה יותר מדי .ויש את
החייל שהוא תכל’ס הפיזי בעבודה ,יש בדרך כלל שניים ,שהם בעוברים ושבים .אז אני
לא הייתי עדה אישית להתעללות או להתנהגות שהיא לא אנושית כלפי העוברים ושבים
מעבר לפקודות עצמן ,שאני לא יודעת כל כך כמה הן אנושיות כשלעצמן .אבל ברמה
של למלא את הפקודות – שליטה .זה תחושה של :יש לי מילה כי אם אני מחליט עכשיו
שאני מזיין אותך ,אני מזיין אותך .ואם אתה לא תדבר אלי יפה או אם אני לא אוהב את
הצורה שהסתכלת ,אני אזיין אותך .ואם אני ארצה שתתייבש פה ,תתייבש פה .וזה בא
נגיד אם מישהו התלונן שחם לו ,מישהו התלונן שמה קורה – הם מייבשים אותך .כאילו
מי אתה? אתה מושתן .זה יכול להיות סתם סחבת ,זה יכול להיות סתם בקטע של ליהנות
מלעשות את הדברים בצורה מאוד איטית ולהתחרבש ולקחת תעודות זהות ולצחוק או
דברים כאלה.
היה להם משחקים במחסום?
היה להם הרבה ,מה זה משחקים? היה להם משחקים בקטע של נגיד למרוח את הזמן .זה
היה מאוד חזק .יושבים לך ,יש לך תור מטורף וחום אימים .מחסום כיסופים זה היה ממש
ליד המוצב ,שהייתי הולכת לשם ברגל .הייתי הולכת והייתי באה בקטע של זמן איכות
עם החיילים שלי .ואז ,תוך כדי ,אתה חווה את מה שהם בעצם עושים .למרוח זמן בכיף.
אתה מאוד לא קונקרטי ,אתה לא מקצועי ,זה לא שיש לך איזשהי ...נגיד ,היום ,סתם פה,
אתה מתקשר ,לא היית בביטוח לאומי? יש התנהלות של שיחה שהיא מאוד קורקטית.
אין לך בכלל מרווח תמרון לדברים שהם לא רלוונטיים .ובמחסום זה לא ככה .אתה עושה
מה שבא לך .אתה מדבר איך שבא לך ,אתה עושה מה שבא לך ,אתה מפעיל איזה שיקול
דעת שבא לך .רק אם יש דבר שהוא יוצא דופן אז כמובן שאתה עולה בקשר ,אבל באופן
כללי אתה אדון לעצמך .וזה תחושה שהיא משכרת לילד בן  18שאולי דפקו לו את הראש
בשירותים ,לא יודעת .זה מאוד בא לידי ביטוי.

***
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עדות 82
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :עוקץ ׀ מקום :שכם
נתקלת במקרים של ניצול של כוח במחסום – חייכת לא יפה ,עכשיו אתה תתייבש
פה ארבע שעות?
יש לא ככה ,אבל הוא עשה משהו לא בסדר :היום אתה לא עובר במחסום ,אתה נשאר
בצד שלך.
מה זה לעשות משהו לא בסדר?
לא הקשיב לחיילים ,ניסה לעבור למרות שאמרו לו תחכה בתור או דברים כאלה שלדעתי
זה הגיוני .כאילו וואללה ,הוא עשה בעיות – שלא יעבור .אם כולם יתחילו לעשות בעיות
כאלה זה יהיה בעיה לנו כי בכל זאת הכוח שלנו הרבה יותר קטן ממה שהם ,מכמות
האנשים שהם .זה משהו שהוא בסדר .משהו שהוא כאילו סתם ,דווקא – לא ,לא נתקלתי.
לא נתקלתי בכזה ניצול של כוח ....החרימו מפתחות ,זה כן .גם ,המג”בניקים .אבל שוב ,זה
היה נגיד ל 20-דקות או משהו כזה.
היה מחסום אחד שהיינו בו פעם אחת ,זה גם היה ליד שכם ,אבל מכיוון אחר .לא זוכרת
איך קוראים לו ,הייתי שם כולה פעם אחת .שם החבר’ה היו ממש שרוטים .זה היה אחד
החירמ”כים ,נראה לי דוכיפת או חרוב ,אני לא בטוחה .שכחתי איך קוראים להם עכשיו.
שם ראיתי כמה פעמים אותו חייל באותו יום אומר לערבים שונים :תביא סיגריה .הוא
לא אומר :אחי ,יש לך סיגריה ,הוא אומר :תביא סיגריה .גם ייבוש של אנשים .שם היה
מקרה ,ממש הוא נתן למישהו לעמוד .הייתי שם ארבע שעות באותו יום ,לא ,חמש שעות.
שעתיים ראשונות היה מישהו שהוא העמיד אותו בצד ,כאילו ברכב ,העמיד אותו בצד ולא
נתן לו לעבור .אני לא יודעת למה ,הוא עמד שם לפני שבאתי.
שאלת למה?
“הוא לא היה בסדר ,הוא עומד פה” .הוא די היה כזה בפוזה של אני גבר-גבר ואני מנהל
המחסום.
באיזה דרגה?
כלום ,סמל או משהו כזה .ילד בן  19שנתנו לו קצת כוח אז הוא מתלהב.

***

עדות 83
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :חברון
אני זוכרת שיצאתי מחברון והרגשתי חנוקה כבר.
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למה?
אתה חנוק כי אתה כבר לא יכול ,כי יש לך מצד אחד יש את האלה ,אתה ,כאילו את היהודים
שבשבילם אתה נמצא שם ,בשבילם אתה שומר .אני זוכרת שפעם ראשונה שראיתי את
תל רומידה ,וזה כלום כשאתה חושב על זה .כשאני הייתי שם זה היה קרוואנים ושקי
חול .ובדיוק כשעליתי וראיתי ,הייתי בהלם שהם בכלל גרים ,היהודים גרים בתנאים
כאלה עם כל ,אז זה היה כולם-כולם פלסטינים מסביבם ,כשאנחנו נמצאים שם בשביל
לעשות את זה ,בשביל לשמור עליהם .שזה מצד אחד ,זה האנשים שזורקים עליך את
הביצים ,את העגבניות ,שמקללים את החיים שלך ואת האמ-אמא שלך .ובצד השני יש
לך את האוכלוסייה שאתה כאילו נולדת אויב שלהם .אתה אמור לשנוא אותם ואתה אמור
איכשהו לנווט בין זה לבין זה .אז גם המפקדים ,אף אחד במג”ב חברון לא באמת רצה
להיות שם .אף אחד לא .לא משנה עם מי היית מדבר .המ”פים רק חיפשו דרכים להתקדם
ולהגיע למקומות אחרים ,לא רצו להיות שם .אף אחד לא רצה להיות שם .אז איך אתה
יכול לבקש ממ”פ כזה או ממ”מ כזה להעביר משהו לחיילים?
אבל הוא שם ,מה הוא יכול לעשות?
כלום .להעביר את הזמן עד ש...
איך מעבירים את הזמן?
כלום ,מעלימים עין .אומרים :בסדר ,אז עשו ככה.

***

עדות 84
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :נח”ל ׀ מקום :חברון
אני זוכרת שפעם אחת ,בזה נזכרתי ,חשבתי שזה משהו שטותי אבל בזה נזכרתי כשראיתי את
הסרט “לראות אם אני מחייכת” .ישבתי עם החבר’ה של המסייעת ,לא יודעת אם הם חזרו
מאיזה מבצע או משהו ,אבל פשוט ישבנו איתם ,וסתם אהבתי גם לשבת ולשמוע סיפורי
גבורה כזה ואיך היה ומה עשיתם .נורא עניין אותי .אם אני לא יכולה לעשות את זה ,אז לפחות
לשמוע את זה ממקור ראשון .אז ישבנו והם שיחקו עם המסבאחות ,ואז איזה מישהו נכנס
והוא עושה כזה“ :וואלה אחי ,תראה איזה שלל הבאתי” ,משהו כזה .או שהוא אמר את זה או
ששאלתי מאיפה זה .אני זוכרת ששאלתי מאיפה זה וידעתי שמסבאחה זה המחרוזת התפילה
שלהם .ואז הם אמרו לי“ :מהערבים” .אז אני אומרת :מה זאת אומרת מהערבים? מה ,קניתם
את זה? “לא ,לקחנו את זה” .מה ,אבל זה שלהם ,אני עושה להם :מה ,זה שלהם אבל .כזה:
“בסדר ,מה זה שלהם?” ,כאילו זה בסדר .ואז חשבתי לעצמי :טוב ,זה לא כל כך בסדר ,זה בכל
זאת שלהם .מה ,הם עשו לכם משהו שלקחתם להם את זה? “לא ,סתם לקחנו ,תמיד אנחנו
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לוקחים” .לא ידעתי שזה כזאת תופעה .אחרי שראיתי את הסרט אז פתאום קלטתי ,בוא’נה,
זה תופעה .ואז כאן זה פתאום התקשר ,הכי מרגיש לא נעים כשזה פתאום מתקשר לי נגיד
לדברים שהיו בשואה ,שהיו לוקחים לאנשים את הכיפה .בוא’נה ,זה משהו חשוב ,קצת כבוד.
אבל אז ,זה הדברים שמעודדים אותך לחשוב ככה ,שזה בסדר .כשאלה ,כשהחבר’ה הלוחמים
אומרים שזה בסדר והם סובלים יותר ממני ,והם בשטחים והם טוחנים ושבתות וזה ,אז מה
שהם עושים זה בסדר.

***

עדות 85
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :מרחב התפר
היו אנשים יצירתיים?
שוב ,התיזוזים זה היה החלק היצירתי של לעשות להם קרקע בוערת ,נגיד.
מה זה?
זה ,עושים את זה הרבה פעמים בגיבושי מ”כים במג”ב ,שאתה עומד במקום ואתה צריך
כל הזמן לרוץ במקום ,אסור לעמוד במקום.
איך אומרים את זה בערבית?
מדברים אליהם עברית ,מכריחים אותם .גם ,מדברים אליהם עברית ומכריחים אותם
להבין .לא מבין? חוטף מכות.
בסוף הם מבינים?
תראה ,חלק גדול יודע שם עברית ,לפחות חלקי ,וגם חלק מהשוטרים ידעו ערבית כי היו
הרבה מאוד דרוזים ובדואים אז כן לפעמים דיברו ערבית .אבל היו לא מעט שוטרים שלא
מוכנים לדבר ערבית ,גם כאלה שיכלו את המילים הפשוטות של תביא תעודה ,זה ,שכולנו
ידענו את זה – “לא ,אני לא מדבר ערבית .הוא נכנס לארץ שלי ,שידבר עברית” .גם הדברים
הפשוטים .ובאמת ,זה היה באמת שגרה .זאת אומרת ,האירועים הספציפיים שאני זוכרת
זה באמת הילד ההוא ובאמת גם הרבה פעמים לעכב זקנים המון זמן.
כמה?
שעה לפעמים .שעה תשב פה ,תישאר.
מה עושים תוך כדי?
כלום ,יושבים גם.
אפשר לשחרר?
אפשר לשחרר .סתם ,מעבירים את הזמן .לא רוצים .הגיע לפני ארוחת צהריים ,רגע ,אנחנו
יושבים לאכול ,אתה תשב פה ,תחכה.
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עדות 86
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מחסום ארז ׀ מקום :רצועת עזה
כשסגרו את המחסום התחילו להיות הפגנות .היה לנו מפקד חדש ,סמג”ד ,והוא לא ידע
את החוקים של הפתיחה באש ,אז הוא ירה במישהו במקום ברגליים ,בחזה .כי הוא לא
ידע שאצלנו ההוראות פתיחה באש זה ברגליים.
סמג”ד לא ידע הוראות פתיחה באש?
הן היו משתנות כל יום ,זה קשה לעקוב .מה זה הוראות פתיחה באש? אנחנו מקבלות טלפון
מהחטיבה ,אומרים לנו :היום ההוראות פתיחה באש הם לירות לכל מה שזז ,או היום זה
לרגליים ,או היום זה בלה-בלה-בלה ...ובתקופה שהיה חם בשאר הגזרה ,לא במחסום ארז
בהכרח ,אבל זה מאוד-מאוד השפיע עלינו כל המה קורה מסביב .מחסום ארז היה מקום
שקט ורגוע עד שהתחילה אינתיפאדת אוקטובר ועדיין לא הרגשנו את זה .ואז הפסיקו את
הכניסה של עשרות אלפי אנשים לארץ ,ואנשים בכל זאת הגיעו כדי להיכנס לעבוד ,ואז היה
צריך להרחיק אותם באיזשהי צורה .וזה הפך להתקהלות ,זה הפך לזריקת אבנים .אז נגיד
קודם כל זורק אבנים ,אוקיי ,זה התחיל לקרות יום-יום ,אז הזמינו צלפים .לא משלנו ,הזמינו
אותם מחוץ לפלוגה שלנו .לא היה לנו צלפים .אז הזמינו צלפים ,אני לא יודעת באיזה מרחק
הם עמדו ,אבל הם עמדו ,התמקמו להם ככה ,הסתכלו על האזור של המחסום למטה ,על
האנשים .ולהם היו כל הזמן הוראות שונות .נגיד היה פעם אחת איזה בלבול נגיד גם להוראות
לצלפים .לא זוכרת ,כן ,כאילו זה ,הוראות פתיחה באש הן א’ לא כל כך מעניינות ,כי אם אתה
משנה הוראות פתיחה כל יומיים ,הן לא ממש מעניינות אף אחד .כי כאילו זה מרחק שהוא לא
נראה כל כך גדול .אז בסדר ,אז אני יכול לפגוע ולהגיד שזה היה ירי באוויר ,נגיד כמו שמפקד
טנק אחד אמר .אז אתה מבין? זה לא כל כך רלוונטי .זה לא משהו שהוא באמת בסדר.
אתם הייתם רושמים את ההוראות פתיחה באש?
רושמים את ההוראות פתיחה באש ,רושמות ,ביומנים .חבל שאין לי את היומנים ,יומני
מבצעים .הייתי משיגה לך ערימות .אין ,זרקנו אותם ,אתה יודע ,סתם ככה בחמ”ל .מה
אנחנו מבזבזים את הזמן? נלך לחמ”ל ,נוציא את היומני מבצעים ,הכל רשום שם ,באמת:
האישה הזאת חיכתה ככה וככה ,נהרג ילד וזה וזה ,בטעות הצלף פגע .הכל כתוב שם.
בטעות נהרג ילד ,ככה כותבים במחברת? זה ישר למשטרה צבאית.
זהו ,לא כותבים ,לא כל כך מקפידים על הכתיבה במחברת .מה שכן מקפידים זה על
הביפרים נגיד .נגיד המפקד שלי שהיה ,המפקדים שלי עד תקופה מסוימת הם היו במג”ב,
אז פעם אחת שלחתי להם כשהייתי בהתחלה ,צעירה ,אז שלחתי להם הודעה :בהפגנה
שהיתה הבוקר כוחותינו ,לא יודעת אם השיבו באש אבל כוחותינו כנראה עשו משהו ,ירו
באיזשהי צורה כי ילד נהרג ,ילד נפל .לא יודעת אם הוא נהרג ,הוא נפל .אז כתבתי ילד נפל
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בביפר .שלחתי הודעה .המפקד שלי נורא-נורא כעס .ממש צעק עלי שאף פעם אני לא
אכתוב ילד .אמרתי לו :הוא בן שמונה ,זה מה שאמרו לי הפלסטינים ,מה לא לכתוב ילד?
כמובן לא אמרתי לו ככה .אבל תמיד נער .אין ילד .לא משנה .מאז ,שנתיים לא כתבתי ילד,
לא משנה שגם אחרי זה נהרגו ילדים.

***

עדות 87
שם *** :׀ דרגה :סגן ׀ יחידה :נח”ל ׀ מקום :חברון
בתור מש”קית בחברון הייתי מטיילת .הייתי נכנסת עם הסיורים ,עם הדולים ,לקאסבה,
שהיתה שוקקת חיים ,והפירות והירקות ושוק שוק ,עם ראשים של שוורים וראשים
של גמלים וכל מיני כאלה דברים .ושנה אחרי זה ,בתור קצינה ,כבר לא היה כלום בשוק
הזה .קאסבה שוממת ,אין ולו דוכן אחד לרפואה .כל החנויות של הפלסטינים ,הם לא
חנויות של פלסטינים יותר .הכל סגור .אחד הדברים שזוכרים נראה לי הכי מחברון זה את
הגראפיטים .כל מקום יש גראפיטי ,גראפיטים קיצוניים כאלה או אחרים.

***

עדות 88
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :חברון
ניסיתי להגיע אליהם ממקום אחר ,לא מהמקום המצטדק .ניסיתי לרכוש את האמון
שלהם בעניינים של תסמכו עלי ,תראו שאני לא זה .הייתי מקשיבה ,אני פשוט לא זוכרת
עכשיו ,אבל הייתי מקשיבה להם המון ,לתסכולים שלהם ,לבעיות שלהם ,לאיזה באסה
להיות בחברון ,איזה באסה להיות  .8-8וכאילו חשבתי ,וגם עד היום ,אם הייתי צריכה
לעשות את זה עוד פעם ,כנראה שזאת הדרך שהייתי בוחרת בה .הייתי כל הזמן מנסה
להגיע...
למרות שזה לא הצליח?
כן .כי אני חושבת שאם הייתי נשארת שם יותר זמן ,אני לא חושבת שהייתי מצליחה
לשנות הרבה ,אבל אולי הייתי מצליחה לשנות קצת .אמרתי לך ,כל פעם שאני רואה את
הסרטים האלה ,הדבר היחיד שאני רוצה זה עוד פעם להיות מש”קית חינוך בחברון ועוד
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פעם להגיע לאנשים האלה ,ואיכשהו לנסות להגיע לאנשים האלה .גם מתוך מקום של,
עוד פעם ,כמו שאני אומרת היום ,ברגע שהבנתי את הבעייתיות של הסיטואציה שהם
נמצאים בה ,הבנתי גם שאני לא יכולה לשנות עולמות ואני לא יכולה להפוך שום דבר,
אתה יודע ,ברגע .אני יכולה לנסות להגיע לאנשים באיזשהי צורה שאולי הם יעשו את
הדברים טיפה שונה ,אולי הם יתחילו לחשוב .אני זוכרת שפעם אמרתי למש”קית ת”ש:
מבחינתי זה שהם יחשבו על מה שאמרתי להם אחר כך ,זה מספיק טוב .כאילו ,תנו לי
רק לדבר איתכם ,לחדור את המחסום הזה של :את בחורה ,את מצה”ל ,את לא מבינה
מהחיים שלך .בגלל זה ירדתי כל שבוע למערה (מערת המכפלה) ,כדי שלא יגידו שאת
לא יודעת מה זה להיות שם ,שאת לא מבינה ,שאת לא רואה דברים בעיניים שלך .אבל
ברגעים שלא היו באים לקחת אותנו למעלה או כשלא היה לנו איך לעלות ,והייתי נשארת
שם שעתיים-שלוש והייתי כבר משתגעת ,אז הייתי מבינה שאני לא מבינה כלום .שאתה
יכול ,אתה חושב שאתה מבין ,אתה לא מבין כלום אבל .בגלל זה אני חושבת שהטיפול
בזה צריך להיות מאוד ...מצד אחד הם נמצאים בתוך מערכת שהיא מאוד-מאוד בעייתית
ועוד פעם ,אני חושבת שזה שהאוכלוסייה במגע ואוכלוסייה שהיא קשה בפני עצמה ,זה
מאפשר להם יותר לפרוק את העצבים שלהם ,לפרוק את הזה שלהם .גם בינם לבין עצמם
הם היו הולכים מכות מלא .מלא .אני זוכרת כל הזמן את האלה שאתה רואה שזה מתחיל
בצחוק כזה ,אבל ההתנהגות עצמה היא חייתית כאילו .ובאיזשהו מקום אני חושבת
שהיצר של האדם ,היצר החייתי של האדם ,יוצא לאור בסיטואציות שהן הכי קשות.
ואני חושבת שהמג”בניקים שאני חייתי איתם במשך חצי שנה זה אנשים שהאלימות
היתה השפה שלהם ,הם דיברו ככה גם בינם לבין עצמם .גם אלימות מילולית ,מלא דיבור
מלוכלך ,וגם הצ’פחות והדחיפות והזה ,אז מה הפלא שהם תמיד מגיעים לשם וזה מה
שהם עושים? יורדים למטה וככה הם מתנהגים? כי מבחינתם זה היה איזשהו המשך של
התנהגות מאוד-מאוד טבעית ששם הם רק הלכו עם זה קדימה .אם זה הפלסטינים או זה
הזה .בחיים הם לא הרביצו ליהודים.
היה משהו קיצוני שהם אמרו ,שעובר את הגבול?
לא היה גבול .אין גבול .לא היה גבול .אני אומרת לך ,אם הייתי יכולה לזכור למה אני
אומרת את זה בכזה בביטחון ,אז זה היה עוד יותר .אבל אני לא יכולה לזכור .אני אומרת
לך ,לא היה גבול .הגבול היה אינדיבידואלי ,אם כבר .היה אינדיבידואלי .לא היה משהו
מוכתב.
יש חוקים?
חוקים למראית עין .אין חוקים .כאילו יש חוקים .אני לא זוכרת ,אני אומרת לך ,אני זוכרת
את הסיטואציה הזאת שהוא נפנף אותי ,כי אני זוכרת שהוא ישב בקצה של השולחן ואני
באתי לדבר איתו והתקרבתי אליו ,דיברתי איתו ,דיברתי ,ואז :יאללה ,תשחררי כאילו,
בקטע של תשחררי אותי מזה .והוא היה יכול לדבר איתי שעות ,שעות-שעות-שעות
המ”פ הזה ,שעות היה מדבר איתי ,וכל הזמן הייתי מנסה גם להגיע אליהם בקטע של,
בקטע אישי שיעריכו אותי ולא יראו אותי סתם בתור איזשהי ילדה שבאה לדבר איתם,
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כדי להגיע אליהם .ובמיליון דברים אחרים הם היו יכולים לדבר הכי פתוח .דבר איתם
על סקס ,דבר איתם על הנשים שלהם ,דבר איתם על זה – אין בעיה .אבל כשזה מגיע
לדבר איתם ,כאילו גם היה נורא חשוב להם החיילים ושלחיילים יהיה טוב מבחינת ת”ש
ומבחינת זה .סבבה .ומה שקורה בשטח...
וגם כלפי הפלסטינים? אי אפשר לדבר?
זה היה ,אמרתי לך ,אפילו מג”ב חברון זה מקום שאף אחד לא רצה להיות בו ,אז מבחינתם
הם עשו את הכל כדי לצאת ידי חובה .אני לא זוכרת תחקירי אירוע שנגמרו באיזשהן
מסקנות .אני זוכרת תחקירי אירוע שהיו ...אני זוכרת שהייתי קוראת אחר כך .אני זוכרת
שהייתי נורא ,אתה יודע ,מזדעזעת מכמה שזה קורה כל הזמן .כל הזמן הדברים הקטנים
האלה .אבל זה לא משהו שקיבל התייחסות מאוד-מאוד...
בשלב מסוים הזעזוע הזה כבר קהה?
כן ,אני חושבת עכשיו ,בדיעבד ,שאני יכולה לחשוב על זה באמת .אבל ,וזה שיצאתי משם
בתחושת מחנק .תחשוב ,לא הייתי שם הרבה זמן ,הייתי חצי שנה .זה לא הרבה זמן .זה
לא הרבה זמן למי שלא עושה את העבודה הסיזיפית הזאת כל יום ,אוקיי? כל יום אתה
חי ב ,8-8-אז חצי שנה זה הרבה זמן .אבל זה שאתה נכנס לאיזשהו משהו שאתה מתרגל
למתח ,לפחד ,אתה מתרגל לזה שהכל נורא-נורא רגיש ,שדברים קורים בלי...
אז איך את יוצאת משם?
רוצה ללכת בעיקר .רק רוצה לא להיות שם .אמרתי לך ,חנוק ,חנוק .כשחזרתי עכשיו ,אז
אם כשאתה חייל אז זה תחושה של הבית ,וזה התחושה הזאת שיש ,יש משהו נורא מיוחד
בעיני במערת המכפלה ,ואני לא מחוברת לדת בשום צורה .זה מבחינת האנרגיה ,ומבחינה
אנרגטית יש משהו מאוד-מאוד חזק בחברון .וכשחזרתי פשוט נזכרתי איך יצאתי משם
ורק תשחררו אותי משם ,רק תנו לי ללכת מפה כי אני לא ...כי אתה נמצא במצב שאתה
לא יכול לעשות כלום.

***

עדות 89
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :נח”ל ׀ מקום :ריחן
ואז לבסיס שקד .זה איפה שריחן .המחסום זה שם.
היית במחסומים?
כן .שם גם קיבלתי תחושת גאווה ממש טובה .כי שם אתה רואה אותם (הפלסטינים)
עומדים ומחכים ,ואנחנו עוברים כמו כלום ,מסתובבים ביניהם ,מסתכלים איך הם
מתייבשים שם וזה ,ואנחנו כאילו ,ואנחנו עוברים.
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אז מה הגאווה בזה?
שלי יותר טוב מלהם ,משהו כזה .אני זוכרת שלקראת סוף הצבא ,מה שגרם לי באמת
קצת לחשוב פעמיים על כל ההרגשה הזאת ,כל ההתלהבות הזאת ,זה שנראה לי אפילו
*** היה זה ששאלתי אותו את השאלה הזאת .אבל היה איזה מבצע והם חזרו ,והרבה
פעמים הייתי באה לחמ”ל לשמוע מה קורה .סתם ,לשבת עם החבר’ה בחמ”ל ,ממש
אהבתי להיות בעניינים .ממש .לדעת מה קורה ,מי הולך לאן .גם בגלל שהבנים שלנו היו,
בני גרעין שלי היו באחת מהפלוגות ,אז תמיד עניין אותי איפה מי נמצא .אז ידעתי שהם
חזרו ממבצע .באתי ושמעתי שחיסלו ,וממש התלהבתי .גם כשהיינו בבית-ליד זה עדיין
המבצעים היו באזור ג’נין .אז באתי לאחד מהחבר’ה ואמרתי כזה ,שאלתי אותו“ :חיסלת?
כמה חיסלת?” .ואז הוא הסתכל עלי כזה במעין בהלת שוק כזאת ,עושה לי כזה“ :לא
שואלים כאלה דברים .מה נראה לך כשאת אומרת את זה?” .ואז פתאום קלטתי ,התחלתי
לחשוב על זה ,ואז פתאום הבנתי שזה ,שכל הצחוקים האלה ,ככה אני הבנתי את זה ,כל
הלצחוק על הערבים וזה ופה ושם ,זה אולי דרך התמודדות .כי פתאום אני מדברת עם בן
אדם שאני יודעת בוודאות שהוא הרג מישהו היום ,והוא לא עונה לי ,הוא אומר לי :מה,
את בסדר ,את שואלת כאלה דברים? בהתחלה אני זוכרת שאמרתי לו“ :מה ,למה? מה
הבעיה? כבר כולם בקטע ,לא? צוחקים על זה וזה בסדר ,אז למה שלא תגיד שחיסלת?
למה שלא תתגאה בזה?” .זה מה שעבר לי בראש ,למה אתה לא מתגאה בזה ,למה אתה
לא מספר לחבר’ה? והוא מסתכל עלי“ :לא מדברים על זה ,לא שואלים כזה דבר” .ואז
פתאום הבנתי שהם לא רוצים להיות ככה ,שאולי זו דרך התמודדות עם זה.
וחשבת על עצמך גם?
הרגשתי ממש לא נעים ,הרגשתי שאני לא בסדר שאני שואלת כזה דבר ,ושמתעסקים
פה עם חיי ,פתאום ,חיי אדם .זה לא סתם ערבים ,זה בני אדם כאילו .אני זוכרת ,זה היה
או אחרי או לפני ,אני לא בטוחה ,שהם תופסים נגיד איזה ילד משוטט ליד הבסיס ,זה אני
זוכרת היה במחנה דותן .אני זוכרת שתפסו אותו ,הביאו אותו לזה ,ובסוף התברר שזה
סתם ילד שהסתובב יותר מדי אז הם חשדו בו .אז פתאום התחלתי לחשוב ,בוא’נה ,לא
כל פלסטיני הוא מחבל ולא כל אחד באמת עשה משהו .ואחרי שגיליתי שהבחורה הזאת
פשוט ברחה מהבית כי עשו לה שם משהו רע (מוקדם יותר בראיון סיפרה העדה על
עצורה פלסטינית שהיא סירבה ללוות לשירותים) ,אז פתאום הרגשתי קצת לא נעים ,מה
הקטע ,למה לא עזרתי לה ללכת לשירותים ,לא הלכתי איתה .לאט-לאט אתה כאילו...
קרה עוד משהו ,אחרי התהליך ,שכבר הסתכלת עליו בצורה אחרת?
לא זוכרת .אני זוכרת שאחרי הקטע הזה ששאלתי אותו כמה כאילו ,כמה חיסלת ואיך ,אז
אני זוכרת שפתאום התחלתי להרגיש כזה לא נעים מכל המצב הזה.
מה רצית לדעת ,מספר? או יותר מזה?
כן ,אם הוא עשה את זה .נראה לי מגניב לדבר עם מישהו שכרגע חיסל מישהו.
רצית לדעת איך זה היה?
כן ,כל הזמן הייתי שואלת אותם שאלות .הם היו יוצאים למעצרים אז הייתי ממש פרטים
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שואלת.
איזה פרטים?
איפה ישנתם .נגיד אני זוכרת סיפרו לי ,נכנסנו לאיזה בית“ ,ומה ,והייתם שם כל הלילה?”.
כן ,היינו צריכים להישאר שם כל הלילה .לא ,לא ישנים הרי .ואז “ואיפה המשפחה היתה?”.
אז הם אומרים :שמנו אותם בחדר אחר ,הם ישבו בחדר אחר“ .אז איפה ,אז מה ,ישבתם
על ”...לא ,נגיד הם היו מספרים לי :המג”ד לא הסכים שנשב על הספות ,ישבנו על הרצפה,
או משהו כזה .ואז אני זוכרת שאמרתי“ :מה? למה לא? אפשר לחשוב .מגיע לכם ,למה
שלא תשבו על הספות שלהם?” .זה גם היה בתקופה של המעצרים האלה ,שהם חיסלו
את האנשים האלה.
בחברון?
לא ,זה כבר קרה בג’נין .ואז פתאום אני רואה שההתנהגות שלהם היא יותר רגועה משלי,
פתאום אני מרגישה לא בסדר .פה זה המסבאחה שהם לקחו ,ופה אומרים שאפשר לירוק
על המחבל הכפות ,על הפלסטיני הכפות .ופתאום אני רואה שאני קיצונית מדי והם כאילו
הבסדר.

***

עדות 90
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :מרחב התפר
היה את הפעילויות באום אל פאחם .בתוך אום אל פאחם היה תקופה שהסתובבנו .ושוב,
זה להיכנס פתאום לבית ולהתחיל ,עם אישור או בלי אישור.
אבל אום אל פאחם זה ישראלי.
כן ,אז מה? זה ישראלי ,אז צריך לפעול קצת יותר בשכל ,אי אפשר להרביץ להם כי הם
מתלוננים למח”ש .זה ההבדל .לא מרביצים לערבים ישראלים כי הם מתלוננים למח”ש.
אבל נכנסים אליהם הביתה?
אם מוצאים תירוץ מספיק טוב ,אז כן.
מה התירוצים?
בדרך כלל זה רדפנו אחרי מישהו והוא מסתתר אצלכם .אבל כן יותר נזהרים שם .אבל
שוב ,זה היה כל הזמן נכנסים באוכלוסייה ,יותר בברטעה ,ששם זה אזור ככה יותר אפור,
של אפשרות של לבוא ולקחת דברים ולהפוך דוכנים .זה היה פחות אבל ,זה היה הרבה
פחות .היה איזה גם תקופה שהיה איזה בלגן באום אל פאחם .ששוב ,שזה לנסוע עם
הג’יפ בצורה מטורפת בתוך הכפר.
הפגנת נוכחות?
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כן ,בטח.
זה היה ביטוי שהשתמשתם בו?
גם )...( .זה לנסוע בעיקר במהירות מטורפת ,וזה בעיקר .שוב ,זה היה כאילו הכיף .איך
מישהו אמר? כשג’יפ של מג”ב נכנס זה יותר מפחיד מטנק של צה”ל.
למה?
תראה ,האמת שראיתי את זה אחר כך כשהגעתי לג’נין ,שזה באמת היה ככה .שטנק של
צה”ל יכל לנסוע ברחוב ואף אחד לא זז ,כולם הסתכלו ובסבבה ,סע .ג’יפ של מג”ב נכנס
לג’נין ,אין אף אחד ברחוב ,אתה בטוח שהעיר ריקה .פעם ב ...איזה מישהו ,ככה פתאום
אתה מוצא איזה אבן ,אבל גם ,לא ,אף אחד לא מעיז לעמוד מול הג’יפ ולזרוק אבנים .מול
טנק – חופשי .מה החייל יעשה? שוטר זה ,שוטר מג”ב זה כבר משהו שלא...

***

עדות 91
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מחסום ארז ׀ מקום :רצועת עזה
היה את הילד ,זה היה הסיפור הכי מזעזע עם המט”ק (מפקד טנק) הזה ,אתה חייב להגיע
אליו .בכל מקרה ,הוא ישב ביום שבת בצהריים ,כשיש את השעמום של יום שבת בצהריים,
ומגן  ,12הוא ישב שם במגן  .12הוא ישב ככה עם הטנק ,ילדים זרקו עליו אבנים על הטנק,
שזה נשמע משעשע ,נכון? ילדים זורקים אבנים על טנק .זה עצבן אותו אבל.
זה לא מזיז לטנק.
לא ,אבל זה עצבן אותו .הוא עלה מולנו בקשר“ :ילדים זורקים אבנים” .כי הוא רצה כאילו
שניתן לו איזשהי תגובה .זהו ,בסופו של דבר הוא ירה ,שמענו יריות .כששמענו יריות אז
הופתענו אני זוכרת ,כי אתה שומע את זה בחמ”ל אם יורים במגן  ,12למרות שזה איזה
שלוש דקות נסיעה ,זה לא צמוד .שומעים ,כן .אז שמענו יריות ,עלינו מול כל החיילים ,מול
כל הפלוגות .הטנק ירה וילד נפל.
נפל?
נפל .תמיד הם נופלים.
הוא ראה אותו נופל?
כן .ואז היה צריך לבוא לקחת אותו.

***
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עדות 92
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :נח”ל ׀ מקום :ריחן
אני זוכרת שהיה במחסום ריחן ,היה איזה התפרעות – אני לא זוכרת את הסיפור הזה כל
כך טוב – היה איזה התפרעות של פלסטינים ,והחבר’ה ,החיילים ,זה היתה פלוגה צעירה
נראה לי ,אז הם לא עשו כלום .הם לא ,אני לא זוכרת למה ,אולי מישהו אחר הגיע ותגברו
אותם ,המג”ד הגיע או לא יודעת מה ,אבל הם לא עשו כלום .אני זוכרת שהם חזרו אז
שמעתי דיבורים פה ושם למה הם לא ירו באוויר ,למה הם לא זה .ואז אני זוכרת שצחקנו
עליהם ,שזה גם ,נגיד בצבא ,הקטע הזה של ההומו ,קוקסינל ,זה משהו שמאוד פוגע
בחייל ,בפוזה שלו ,בכבוד שלו .אני זוכרת שצחקנו עליהם :מה ,איך לא דפקתם להם מכות
ואיך לא יריתם באוויר ואיך לא הפחדתם אותם? אני זוכרת שהיו אומרים על המ”פ איזה
חיילים פחדנים יש לו.
אז מה הם אמרו?
נראה לי ,בסוף התברר אולי שהחיילים היו בשוק מהבלגן שהיה שם ,אז הם לא עשו כלום.
רק צחקנו על זה שהם :אה ,לא עשיתם כלום .כל הזמן אתה מסתובב כזה עם הרגשת
באמת גאווה וכוח.

***

עדות 93
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :מרחב התפר
מעכבים שעות .אפשר להכניס מישהו לג’יפ ,להתחיל לנסוע ,להמשיך את הסיור ,את
השגרה ,והוא בג’יפ.
למה להכניס אותו לג’יפ?
סתם .תפסו איזה שב”ח (שוהה בלתי חוקי) בתוך אום אל פאחם ,אז בתיאוריה היו
אמורים להכניס לג’יפ ,להחזיר אותו ולהמשיך את הסיור .נכניס אותו לג’יפ אבל רגע,
תכננו לקנות קולה ולחמניות ,אז בסדר ,נלך נקנה .נסתובב ,אפשר לעכב אותו שעות ,אין
את כל הנהלים.
איפה שמים אותו אחרי זה?
לפעמים זורקים אותו ליד המיזבלה של אום אל פאחם שיילך ,לפעמים קצת יותר קדימה,
ליד כפר שהוא יחסית קרוב ,זה כפר פלסטיני .איפה שנוח.
בלי רישום ,בלי כלום?
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לפעמים עם רישום ,לפעמים לא .זאת אומרת ,כן היה לנו דו”חות עיכוב וכל הדברים
האלה.
יש דו”ח לעיכוב?
יש דו”חות עיכוב .זה דו”חות שמפרטים ,א’ ,זה דו”חות שהיו יותר בשביל האגף חקירות.
שלכאורה כל שב”ח שתפסנו ,היינו אמורים לשאול אותו ,למלא את הפרטים שלו ,למלא
תעודת זהות ולמה הוא בא ומי המעסיק שלו וכמה הוא מקבל לשעה וכל מיני שאלות
כאלה.
איזה עוד שאלות?
זה בעיקר מה שאני זוכרת .זה בעיקר על העבודה ,זאת אומרת.
כמה הוא מקבל לשעה?
כן.
וכתבו את זה?
הם הרבה פעמים היו אומרים לנו.
כמה?
כלום ,יכלו להגיע ל 20-שקל ליום עבודה .סכומים מביכים ,באמת ,עבדו תמורת כלום
פחות או יותר לפי מה שהם היו אומרים .ויש את הדו”ח עיכוב שבו צריך לציין נסיבת
עיכוב ,ואם זה שוהה בלתי חוקי אז הסיבה היא שהוא שוהה בלתי חוקי .כששוב ,יש את
החוקים לכאורה שמותר לעכב אדם עד  20דקות בלי דו”ח ,מאחרי  20דקות צריך למלא
דו”ח עיכוב ונסיבות למה זה לקח יותר מ 20-דקות .אבל זה לא בעיה למצוא נסיבות.
מה כתבתם בדו”חות האלה?
שוהה בלתי חוקי .נסיבות :בדיקה .התעכבות בדיקה ,התעכבות ביומן .אף אחד לא עבר
דו”ח-דו”ח .לפעמים היינו יכולים למלא  50דו”חות ביום.

***

עדות 94
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :מחסום ארז ׀ מקום :רצועת עזה
המגדלים הגבוהים בבית חאנון ,כל פעם שהיה ירי מהפרדסים ,יש רחוק כזה מגדלים נורא
גבוהים ,לבנים ,בבית חאנון .זה נקרא מגורי הקצינים ,וגם לפעמים היו יורים משם ,והיינו
יורים לתוך הבתים האלה .אחרי ,לפני איזה שנה-שנתיים ראיתי כתבה בערוץ  2על ילדה
שנפגעה מהירי הזה והלכו לה שתי הרגליים .וירי למגורי הקצינים זה היה בשגרה ,בנוהל,
לא חשבנו על זה שחיים שם אנשים .שמגורי הקצינים זה אומר שיש שם משפחות.
יריתם כירי אזהרה?
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כן ,זה ירי שהוא ...לא ,ירי אזהרה זה לרסס את הפרדסים ...תשמע ,העניין של הירי הוא
מאוד-מאוד-מאוד נתון למפקד .מאוד-מאוד .היה לי ,באמת זה אחד הדברים שראיתי,
גם הירי וגם הגבולות גזרה שזה הכי מדהים בעיני .כי המפקד החדש שהגיע ,זה בן אדם
שבאמת ,לך תראיין אותו ,*** ,סגן אלוף ...כשהוא הגיע ,הוא היה פסיכי ,בקיצור .היה
פסיכי באלימות שלו ובאגרסיביות שלו .לפניו היה מפקד שנהג ביד מאוד עדינה ורכה
כלפי הכל ,גם כלפי חיילים שמתעללים בפלסטינים ,שמרביצים )...( .ומה שאני רוצה להגיד
זה שהמפקד של צה”ל שהגיע ,שהחליף ,קודם כל הוא הזיז את הציר .שזה מדהים ,להזיז
ציר .זה נראה לי שנקבע בהסכמי אוסלו ,שזה ציר של מדינת ישראל עם עזה .הוא לקח
את הציר ,זה היה שטח כאילו הפקר או אפור ,שאסור להם להיכנס לשטח הזה ,נכון ,נכנס
לשם מישהו וירינו בו .היה שם מישהו שנכנס לשם וירו בו .זה היה לילה פסיכי .בקשר
היינו עם המפקד שלנו שעקב אחריו ,ככה הלכנו איתו כזה עד שהוא הצליח להגיע אליו
וירה בו .היינו בטוחים שתפסנו מחבל שבא להיכנס ליישוב ,אבל לא היה עליו כלום .ואז
מה אמרו? נו? מורה דרך .אני האמנתי .כולם האמינו .הוא מורה דרך .הוא ,המחבלים שלחו
אותו כדי שילמד את הדרך כדי להגיד להם מאיפה כדאי להיכנס כשהם באים לעשות את
החדירה ליישוב.
מה מצאו עליו?
כלום ,לא היה עליו כלום .אמרנו ,מורה דרך ,איזה מפה ,משהו .לא .נשק? סכין? כלום .לא
היה עליו כלום .זה היה מאוד ,אבל היינו ככה כל הלילה במין כזה ,אתה יודע ,כי הוא דיווח
לנו כל הזמן :אני עשר מטר ממנו ,אני שני מטר .זה היה מגניב .אז זהו ,אז הוא הזיז את
הציר ,הוא שינה – הבסיס כעס עליו ,על המפקד הזה ,כי הוא שינה סדרי עולם .אז חלק
מהדברים האלה זה היה יד מאוד קשה מול פלסטינים .אז הוא שינה את ההוראות פתיחה
באש .הוא החליט .הוא בא לחטיבה עם הרבה כוח .כשהוא בא הוא אמר :אני לא מפקד רק
על מחסום ארז ,תנו לי גם את דוגית ואלי סיני ,אז הרחיבו לנו את הגזרה .כשהוא הגיע
הוא החליט שכל ערב ,בלי סיבה מיוחדת ,אנחנו נירה על הפרדסים .ברגע שיש חושך.
עובדים בפרדסים האלה?
זהו ,שזה הקטע המעניין ,שאף פעם לא חשבתי על זה שאולי עובדים שם .זה מטורף.
בעיני הם היו פרדסים .פרדסים .מה זה פרדסים? זה שטח אויב ,זה שטח שאנחנו צריכים
להיזהר ממנו .לא חשבתי על זה שאולי עובדים שם .אני זוכרת שבאנו למשמרת והודיעו
לנו שההוראות פתיחה באש עכשיו זה כל לילה לירות על הפרדסים רק בשביל לא יודעת,
להפחיד אותם ,להזהיר אותם ,אני לא יודעת למה ,אבל זה היה נשמע לנו הזוי ומשעשע
נורא.
איך אתם יודעים שלא יריתם על הבתים?
לא יודעת ,בטח ירינו גם על הבתים.
מה הגבולות גזרה של הירי הזה?
אין ,אתה יורה .תשמע ,אתה יורה קדימה .אתה על העמדה גבוה ,יש מולך את הפרדסים,
כן ,זה שטח ענק .אף פעם – אני העברתי את ההוראה של לירות ירי אזהרה לפרדסים,
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שמה שאני אומרת שמגוחך פה זה שזה ירי אזהרה על כלום .לא קורה כלום .פשוט מגיעה
השעה ואתה יורה ,זה מה שמגוחך .אבל כשאני העברתי ירי על הפרדסים ,כולם ידעו מה
זה אומר.

***

עדות 95
שם *** :׀ דרגה :סמ”ר ׀ יחידה :מג”ב ׀ מקום :מרחב התפר
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 זה היה איזה מבוגר שעצרו אותו עם הילד שלו ,שהיה ילד גם קטנצ’יק ,בן איזה
ארבע .לא הרביצו לילד ,אבל 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 שבוא’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
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הקצינים ,הקצינים הבכירים ידעו .שוב ,המ”מים פחות התעסקו בזה אבל המ”פ ,הסמ”פ,
הקמב”ץ – 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.

***

עדות 96
שם *** :׀ דרגה :סמלת ׀ יחידה :שמשון ׀ מקום :חטמ”ר עציון
היית עם החיילים בשטח?
כן ,כל מש”קית עושה את זה .ושוב ,אני לא יודעת אם זה קשור ,אבל תפקידן של חיילות
בצבא הרבה פעמים מתחיל ונגמר בלהיות חיילות ולחייך לחיילים .זה בטח לא יפתיע
אותך .זה היה הפגה .הפגה מספר אחת – לראות בנות במוצב.
זה גם מה שאומרים לכן בקורס?
חלילה ,בחיים לא .אבל זה מה שאומרים לך בגדוד .כשאני נכנסתי לגדוד ,צעקו“ :בשר
טרי ,בשר טרי” .זה היה קציעות .תחשוב ,המקום הענק הזה ,הגענו שתי בנות חדשות.
מה ,בנות בצבא ...זה נושא לסמינריון ,זה לא קשור .אבל ברור לך שזה לא באמת חשוב
אם תעשי הסברות.
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