
 

 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel   (ACRI)|  جمعية حقوق المواطن في اسرائيل האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר( |  

  Nahalat Binyamin St. Tel Aviv 75|  تل ابيب  75شارع نحالت بينيامين |  6515417תל אביב  75נחלת בנימין 
  :Fax 5608165-03: فاكسפקס |  :Phone 5608185-03: هاتفטלפון | 

www.acri.org.il | mail@acri.org.il 

 2021  פברוארב 8
 - דחוף-

 לכבוד  
 אלוף תמיר ידעי 

 והשומרון   יהודה באזורב"ל צה  כוחות מפקד
 pniot.tzibur.il@gmail.com בדוא"ל:

 
 שלום רב, 

 החובה לספק הגנה לפלסטינים ברחבי הגדה המערבית  הנדון:

, בדרישה להנחות את  ה הדרמטית באירועי אלימות בעת האחרונהיבעקבות העלי  ךאלי  פונותאנו  

כלפי מתנחלים המפרים את החוק,    שלהם  האכיפההמפקדים והחיילים לעשות שימוש בסמכויות  

נגד מפקדים  כמו גם  ,  ובהתאם לכך, לתת פקודות למפקדי החטיבות והגדודים לנקוט באמצעים 

 .  שימוש בסמכויות אלהוחיילים שאינם עושים 

מאז מותו של אהוביה סנדק ז"ל מתרחשות בגדה המערבית מדי יום תקיפות אלימות מצד מתנחלים  

יום ממש סובלים פלסטינים מחסימות  האף לאור    חלק מהימיםמדי ערב ובכלפי פלסטינים ורכושם.  

פגיעות ברכוש. המצב חמור כדי כך, שפלסטינים  וכבישים, יידויי אבנים על כלי רכב ובתים, תקיפות  

דאי שנמנעים מלעבור ליד התנחלויות. מעדויות  ורבים נמנעים מיציאה מהבית בשעות הערב, ובו

מהעבירות מתבצעות לעיני חיילים, אשר אינם נוקפים אצבע להפסיק את    שבידינו עולה כי חלק

 התקיפות ולהגן על הפלסטינים, כפי שיפורט להלן.  

בו נסע  נהרג אהוביה סנדק ז"ל תוך כדי מרדף משטרתי לאחר שנוסעי הרכב    21.12.2020ביום   .1

כלפי    המכוון   מתרחש מסע נקמה אליםועד היום  נחשדו ביידוי אבנים כלפי פלסטינים. מאז  

  התושבים המוגנים בגדה המערבית, קרי: ילדים, נשים וגברים פלסטינים.

מלווה נפגעי עבירה פלסטינים תושבי הגדה המערבית ומייצג אותם מול הרשויות    1ארגון יש דין  .2

תחקירני יש דין מספר רב של עדויות    במסגרת זו, גבו  בהליכים פלילים על שלביהם השונים.

אלה, שחלקם יובא בהמשך, ממקרים  מפלסטינים שהותקפו בעת האחרונה, והתמונה שנפרסת  

מוחלטת  כמעט  התנערות  על  בשטח    מעידה  המוגנים  התושבים  על  להגן  מחובתו  הצבא  של 

 הכבוש. 

לביב עוויס: בערב כך עולה מעדותו של  .  בעיקר מרדת החשיכה  ,מסוכנת  הפכה  בכבישים  נסיעה .3

-, חזר לביב עוויס מעבודתו ברמאללה בדרכו הביתה ללובן א20:00בסביבות השעה    9.1.2021

על כביש  ש צדי הכביש  באחד הפועלים שלו. במהלך הנסיעה הופיעו לפתע    ,, עם א' 60רקיה, 

הקדמית   השמשה  וכן  המכונית,  משמשות  כמה  רכבו.  על  אבנים  מיידים  והחלו  מתנחלים 

 
יש דין הוא ארגון זכויות אדם ישראלי הפועל למען העצמה של הליכי אכיפת חוק על ישראלים שפגעו בפלסטינים    1

ות זרות. תמיכה זו מהווה חלק עיקרי  ידי ישויות מדיניות דמוקרטי-בשטחים הכבושים. יש דין גאה להיות נתמך על
מגורמים   הימורים,  מכספי  תגיע  ולא  הגיעה  לא  מכספו  אגורה  שאף  מתחייב  דין  יש  הארגון.  של  המימון  ממקורות 

 אנטישמיים או מכל מקור אחר שחוקיותו מוטלת בספק.

mailto:pniot.tzibur.il@gmail.com
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התנפצו, אחת המראות נשברה ואבן אחת פגעה בראשו של א' אשר החל לדמם. מר עוויס נאלץ  

שהיו במקום התקרבו   חיילים  לתמרן את רכבו שמאלה וימינה כדי להימלט ממטר האבנים.

אולם לא נקטו בשום פעולה נגד    ואמרו לו לנסוע להגיש תלונה במשטרה  עוויסלרכבו של מר  

. מר עוויס נסע מיד לתחנת בנימין, ובשובו מהתחנה )לאחר ששוטר אמר לו שבשל האבנים  מיידי

  אף הםים שקבוצה של מתנחל בהשעה המאוחרת לא ניתן לגבות ממנו את התלונה( נתקל שוב  

השני בפעם  אבנים,  לעברו  ערב.  ייידו  באותו  עצרו   חייליםה  לא  המתפרעים  בקרבת  שעמדו 

להמשיך    עוויסאלא רק האיצו במר    עוויסלזרוק אבנים על רכבו של מר    מהםאותם, לא מנעו  

 .  בנסיעתו ולא לעצור

  הגיעהבוקר    בשעות  .212013.1  ביום  .באדמותיהם  חקלאים  על  גם   אימה   מטילים  הפורעים .4

אביו    עבדלרחמאן  עזאדין פאדל  בכפר  לאדמותיהםעם  בני  עמדו  מג'דל  בחלקתו    מתנחלים. 

  מתנחלים   ירדו  וממנו  טנדר  הגיע  מאחוריהם.  ומשטרה  צבא  כוחות  ולצדם,  בטרקטור  שחרשו

גופם.    חלקיבכל     –  וחירש   זקן  אדם  –   ולאביו   לו   להרביץ  התחילו  הם .  בידיהם  עץ  מקלות  עם

  והאב הוכו בראשם ובפניהם שוב ושוב עד שנפלו ארצה, וגם אז המשיכו הבריונים להכותם. הבן  

  אחד החיילים .  חיילים  כמה  הגיעו  הםהמכות המשיכו במשך דקות ארוכות עד שלמשמע צרחותי 

להם  לחבורת הבריונים האלימה    פנה   החיילים .  כדבריו  עשו  ואלה  מהמקום  להסתלקואמר 

לא נקטו בשום פעולת אכיפה נגד    פעלו בניגוד גמור לחובתם ואף בניגוד גמור להנחיות, הם

התקי  העבריינים מעשה  את  ביצעו  של    כאילו,  ממש  עיניהם  לנגד  פהאשר  פראית  הכאה 

דם   זוב  עד  של  פלסטינים  ועיכוב  מצדם  התערבות  המחייבת  חמורה  פלילית  עבירה  איננה 

  התוקפים.

  .21204.1  לילב  למשל,  ,כך  .שגם הבית אינו מקום בטוח יותר  ,גבוהה  כה  הינה  האלימות  רמת .5

  פניו   על  נפלו  החלון  זכוכיות   שברי .  פיצוץ  לקול  מכפר סרטה  חטיב  מוצטפא  התעורר חצות    אחרי

אל    זחל  אלא  קם  לא   פחד  ומרוב  הרצפה  על   מהמיטה   נפל  הוא .  בחדרו  בוערת  אש   ראה  והוא 

על רצפת ביתו    ראה  לעשתונותיו   כשחזר,  מה  זמן  לאחרשל ילדיו.    החדרים   לעברמחוץ לחדר  

  לביתו   מחוץמר חטיב    יצאכך  -אחר  קצר  זמן.  הבית  לתוך  רימון  זרק  שמישהו  והבין  רימון  שרידי

 מר חטיב הגיש תלונה למשטרה כעבור יומיים. . מנופצות מכוניתו שמשות את וראה

רק בחודש האחרון תיעד ארגון "יש  כך, מצטברות עשרות עדויות של קורבנות לאלימות פרועה.   .6

יידוי    ם שלאירועים של אלימות כלפי פלסטינים ורכושם. בהם מספר רב של אירועי  54דין"  

- אבנים על כלי רכב ועל בתים, בהם נפגעו חפים מפשע. להלן רשימת האירועים כפי שנאספה על

 ידי "יש דין": 

 תיאור כללי של האירוע קוםמ תאריך האירוע 

מתנחלים חסמו את הכביש וזרקו אבנים לעבר רכבים   דיר שרף  21.12.20
 . פלסטינים, לפחות פצוע פלסטיני אחד

מתנחלים חסמו את הכביש וזרקו אבנים לעבר רכבים   יצהר  21.12.20
 . פלסטינים

מתנחלים חסמו את הכביש וזרקו אבנים לעבר רכבים   בת עין  21.12.20
 . פלסטינים
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מתנחלים חסמו את הכביש וזרקו אבנים לעבר רכבים   שילה  21.12.20
 . פלסטינים

אבנים לעבר רכבים  מתנחלים חסמו את הכביש וזרקו  גבעת אסף  21.12.20
 . פלסטינים

מתנחלים חסמו את הכביש וזרקו אבנים לעבר רכבים   קריית ארבע  21.12.20
 . פלסטינים

מתנחלים חסמו את הכביש וזרקו אבנים לעבר רכבים   צומת גוש עציון  21.12.20
 . פלסטינים

 . מתנחלים חסמו את הכביש עד הבוקר צומת תפוח  21.12.20

מתנחלים צעדו על הכביש, חסמו אותו וזרקו אבנים לעבר בתים   חווארה  21.12.20
 . פלסטינים

 . מתנחלים יידו אבנים לעבר רכב פלסטיני, ילד נפגע צומת בית עינון  21.12.20

מתנחלים חסמו את הכניסה לתורמוסעיא, יידו אבנים על  תורמוסעיא  23.12.20
 . פלסטיניםמכוניות, חיילים ירו רימוני גז לעבר 

 . מתנחלים תקפו באבנים את השכונה העליונה בג'אלוד ג'אלוד  23.12.20

מתנחלים רעולי פנים יצאו מהכביש המוביל לחטיבת שומרון   חווארה  23.12.20
 וזרקו אבנים על הגרר ,שברו חלונות ודלתות של הגרר.

 מתנחלים יידו אבנים לעבר בתים, ילדה נפצעה קל.  כפל חארס  25.12.20

מתנחלים חסמו את צומת יצהר, יידו אבנים לעבר פלסטינים   צומת יצהר  28.12.20
 נוסעים.

צומת גבעת   28.12.20
 אסף

חסמו את צומת גבעת אסף, יידו אבנים לעבר  מתנחלים 
 . פלסטינים

 .מתנחלים יידו אבנים לעבר מיניבוס, הנהג נפצע ונזק נגרם לרכב צומת יצהר  28.12.20

- צומת ביתין 28.12.20
 בית אל 

 . מתנחלים יידו אבנים לעבר רכב פלסטיני, נגרם נזק לרכב

פלסטיני ליד שבי שומרון, נגרם  מתנחלים יידו אבנים לעבר רכב  ענבתא  29.12.20
 . נזק לרכב

מתנחלים חסמו את צומת בית אל לפחות פצוע פלסטיני אחד   צומת בית אל  30.12.20
 . מיידוי אבנים

 . מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים צומת שילה  31.12.20

 . אבנים לעבר רכבים פלסטיניםמתנחלים חסמו את הצומת ויידו  ליד חומש  31.12.20

 .מתנחלים תקפו בתים בחווארה חווארה  31.12.20

מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים, חיילים   צומת סינג'ל  31.12.20
 . ירו רימוני הלם וגז לעבר מוחים פלסטינים

השליכו אבנים ורימון הלם לבית  באישון לילה, מתנחלים   סרטה  3.1.21
המתלונן. הוא נפגע בפניו מרסיסים, חלונות הבית וחלונות הרכב  

 שחנה בסמוך נופצו. 

  4אבנים לעבר בתים ויידו  2מתנחלים השליכו רימוני הלם לתוך  כפר סרטא  4.1.21
 .בתים אחרים לפחות, פלסטיני נכה אחד נפצע בפניו מרסיסים

 . מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים צומת תפוח  5.1.21

 . תקיפה ע"י מתנחלים בעת עבודה בחלקה ופגיעה ברכב כפר מאלכ  7.1.21

מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים,   צומת שילה  9.1.21
 . נזק לרכב
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האלימים .7 האירועים  על  תיעד  שלעיל  נוסף  כבישים    גם ארגון  ה,  חסימות  של  רבים  מקרים 

לפקקי תנועה קשים. רבות מחסימות הכבישים   בצירים מרכזיים בגדה המערבית, הגורמות 

מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים,   צומת קדומים  9.1.21
 . נזק לרכב

 . מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים צומת יצהר  9.1.21

 . מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים צומת תפוח  9.1.21

 . הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטיניםמתנחלים חסמו את  צומת עציון  9.1.21

קבוצת מתנחלים פלשה לשטח פרטי ובנוכחות חיילים יידו מטר   תורמוסעיא  9.1.21
 אבנים לעבר הפלסטינים. 

 . מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים צומת קדומים  10.1.21

מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים,   צומת שילה  10.1.21
 . נזק לרכב

 . אבנים לעבר רכבים פלסטיניםמתנחלים חסמו את הצומת ויידו  צומת תפוח  10.1.21

 . מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים צומת שילה  11.1.21

מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים,   סרה -צומת גית  11.1.21
 . פצוע אחד )תושב בורקא( בעינו

חקלאים כשעבדו באדמתם, פונו לבי"ח עם  מתנחלים תקפו שני  כפר עקרבא  13.1.21
 . פציעות ראש לפי התמונות

מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים,   צומת תפוח  13.1.21
 . פצוע אחד, נזק לרכבים

רכבים שרופים, נזקים   2פצועים,   3מתנחלים תקפו פלסטינים,  תורמוסעיא  13.1.21
 . לרכבים

 .פגיעה אלימה במקלות עץ במתלונן ובאביו על ידי שני מתנחלים מג'דל בני פאדל  13.1.21

, שנפצעה קל, וגרמו נזק  11קבוצת מתנחלים תקפה ילדה בת  מאדמא 17.1.21
 . לרכוש

 מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים  צומת שילה  21.1.21

מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים,   צומת יצהר  21.1.21
 נזק לרכב 

 מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים  צומת זעתרה  21.1.21

צומת גבעת   21.1.21
 אסף

מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים,  
 ילד אחד נפצע 

מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים,   ליד גיתית  21.1.21
 גבר אחד נפצע 

 חלים יידו אבנים לעבר בתיםמתנ ג'ינספוט  21.1.21

,  מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים צומת בית אל  21.1.21
 ופצעו אישה 

 מתנחלים חסמו את הצומת ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטינים  צומת פצאל  21.1.21

באיומים מתנחלים פלשו לאדמות, הדליקו אש, וניסו לגרש  טוואמין  22.1.21
 תושבים ממערותיהם. 

 מתנחלים יידו אבנים לעבר בתים ורכבים  כפל חארס  31.1.21
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כל לילה מאות פלסטינים במשך שעות  עיכבו  הללו, המהוות הפרת סדר קיצונית ובלתי סבירה,  

 ארוכות בדרכם לביתם.  

האלימות ולהגן על הפלסטינים מפני התקיפות  נראה כי בשטח לא נעשה די בכדי לעצור את   .8

כאשר קיים    ;באזורים מועדים  צבא  האלימות ושיבושי החיים הקשים. אין תגבור של כוחות 

או מעוכבים בידי   תיעוד של מתנחלים שפוגעים בפלסטינים, חלקם חמושים, הם אינם נעצרים

,  בעת האירוע  בשטח   צבא  אפילו במקרים בהם ישנם כוחות   ;ואף נשקם אינו נלקח מהם  חיילים

הטוב,   במקרה  מסתפקים,  זה  ובמקום  מעצרים  ולבצע  סמכותם  את  מלהפעיל  נמנעים  הם 

 בהפרדה בין הצדדים, אך לרוב אינם עושים דבר.  

נמנע מלאכוף את  זוהי אינה תופעה חדשה. מזה שנים ש .9 החוק על מתנחלים העוברים  הצבא 

האוכלוסייה    עבירה. על  כהגנה  הבלעדית  ומשימתם  תפקידם  את  תופסים  בשטח  הכוחות 

זוהי  .  במקרה הגרוע או כהפרדת כוחות במקרה הטוב  היהודית מפני האוכלוסייה הפלסטינית

מנקיטת יד קשה כלפי    דה בהימנעות הפיקור מקו  .משוועת של רשויות אכיפת החוקאוזלת יד  

הישנות המקרים בהם מעשי האלימות מבוצעים לנגד    יא  עבריינים ישראלים בגדה, והתוצאה ה 

כאשר  החיילים    מתועדים  במקרים רבים   .עיניהם של חיילים, כאשר אלה מצדם עומדים מנגד

אינם פועלים למניעת ההתקפות, וכלל אינם עושים שימוש בסמכויותיהם לעיכוב ולמעצר של  

מסכלים  אף  ימות בשטח, אלא  לא רק שאינם מונעים את האל   ,כך  חשודים מקרב המתנחלים.

   את האפשרות למיצוי הדין עם העבריינים.

בשטח .10 ולחיילים  למפקדים  הנחיות  שקיימות  של    ,למרות  במקרים  להתערב  להם  המורות 

בפועל לא רק שההנחיות  שאלימות כלפי פלסטינים ולעכב את הפוגעים עד להגעת משטרה, הרי  

. כך, מקבלים הכוחות  חיילים המפרים אותן  קיימת אכיפה כלפיגם לא  שאינן מיושמות, אלא  

תיעוד   מתפרסם  כאשר  אף  מהפיקוד.  כפול  מול  ש מסר  אל  כאשר  מנגד  שעומדים  חיילים  ל 

. לעיתים  או  משמעתיים  עיניהם מתרחשת תקיפה של ממש, לא ננקטים נגדם הליכים פליליים

 בגדר אות מתה.      נדירות ננקט צעד פיקודי, אך לרוב לא נעשה דבר וההנחיות הללו נותרות

כפי  בשטח  הפלסטינים  נגד  לפעול  מעדיפים  אלא,  מנגד  שעומדים  רק  לא  החיילים  לעיתים .11  ,

השעה    :13.1.2021ביום  שקרה   בווטסאפ    18:00בסביבות  הודעה  עוואד  אבו  דיאא  קיבל 

ב חקלאים  תוקפים  תורמוסעיאשמתנחלים  הכפר    באבנים  הותקף   החקלאים  אחד.  אדמות 

מהמקוםל  ניסה  במקום  שהיה  קצין.  נשברו  שלו   המכונית  ושמשות   עוואדאבו    את  הרחיק 

מכונית  ו  ושמכונית אבו עוואד  מר  כשהתרחק ראה  .  ותושבים פלסטינים נוספים שהוזעקו לשטח

  התחילו   למכונית   להתקרב  כשניסה.  מתנחלים  ומדיםע  המכונית  ליד  וכי  באש  עולותנוספת  

בלבד  במקום  שנכחו  חיילים.  אבנים  לעברו  לידות   המתנחלים זו  לא    את   הרחיקו  שלא , 

  הכוחות   כל.  הפלסטינים  לכיוון  מדמיע  גז   לירות  והחלו  לעשות  הגדילו  אף   אלא ,  המתנחלים

 . הקורבנות על דווקא התנפלו אלא המתנחלים  את להרחיק  בכדי דבר עשו לא במקום שהיו

  עם   ירדו  פלסטינים  חקלאים  מספר  , כאשר7.1.2021- ב,  לכן  מקרה דומה קרה מספר ימים קודם .12

  צבאי   יפ' ג  עמד  לחלקות  בסמוך.  בכפר מאלכיהם אשר  בחלקות  ולזרוע  לחרוש  טרקטורים  שני

  היה   המתנחלים  אחד.  בידיהם  מקלות  החזיקו  וכולם  פנים  רעולי  ם חלק  ,מתנחלים  10-כ  ולידו

  טרקטורים ל  הדרך  את  לחסום  החלו  ,המתנחלים  התקרבו אליהם  שניות  תוך.  באקדח  חמוש

בשם  .  החקלאים  לעבר  אבנים   לידות   והתחילו  חמיאל חקלאי  מאבן   מונתסר  בבטנו    נפגע 
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. נהג  הטרקטורים אחד לעבר  ירה המתנחל החמוש כך  כדי תוך. גם הם נפצעו אחרים חקלאיםו

כדי להגן על    דבר  עשו  ולא   בצד  שעמדו,  החיילים.  לברוח  וניסה נבהל    ,וליד  דיאיא  הטרקטור,

  לעבר  הלם  ורימוני   מדמיע  גז  לירות  החלו,  אותם  תוקפים  שמתנחלים  בשעה הפלסטינים  

.  המתנחלים  את  לדרוס  ניסה  כי  בטענה  אותו  ועצרו  הטרקטור  נהג  על  התנפלו,  הפלסטינים

 החקלאים הגישו תלונה לשוטרים שהגיעו למקום בסוף האירוע. 

טחונם של התושבים המוגנים  ימחובתה של המעצמה הכובשת לשמור על הסדר הציבורי ועל ב .13

במשפט הבינלאומי מודגשת החובה להבטיח    לתקנות האג(.   43באזור הנתון לשליטתם )תקנה  

 . את ביטחונם של תושבי המקום, ולהגן עליהם במיוחד מפני אלימות ואיומים

עניין זה הועלה פעמים רבות במהלך השנים האחרונות בפני גורמים שונים בצבא, ובכלל זאת,   .14

קבע בית המשפט,    שם  )שנה?(  מוראר נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש   9593/04  ץבמסגרת בג"

 בין היתר: 

"אכיפת החוק...היא יסוד מוסד של שלטון החוק...היא אחד התפקידים  
כל   של  להתנער  שלטוןהעיקריים  רשאיות  אינן  המוסמכות  הרשויות   .

)בג"ץ   זה."  פ"ד  בע  שקם  551/99מתפקיד  והמע"מ,  המכס  מנהל  נ'  "מ 
כי    ...(.  125,  112(  1נד) ספק,  אפוא  בכל   משיביםהעל  אין  לפעול 

האמצעים העומדים לרשותם על מנת להגן על ביטחונם של החקלאים  
וכן עליהם לפעול על מנת    הפלסטינים המגיעים לעבודה באדמותיהם 

.  של העותרים לבל תיפגענה שלא כדין  הקנייניותלהגן על זכויותיהם  
היקף הכוחות שיוקצה    יהיההגם שאין בידו של בית משפט זה לקבוע מה  

הרי   שיינקטו,  המבצעיות  הפעולות  יהיו  ומה  אלה    שבידינו למשימות 
היא   המקומיים  התושבים  של  וקניינם  ביטחונם  על  ההגנה  כי  לומר 

 ...הצבאי בשטח.  המפקד על  המוטלות  ביותר הבסיסיותמהחובות 
  

ראינו    אשר זו  בסוגיה  שיפוטיות  הנחיות  במתן  הקושי  אף  על  כן,  על 
ינחו את המשיבים בטיפול    העקרונותלעמוד באופן כללי על   שראוי כי 

יש  ראשיתבסוגיה האמורה.   להבטחת ביטחונם של החקלאים    לפעול, 
שהדבר   וככל  החקלאית  לעבודה  המגיעים  להגן  נדרשהפלסטינים   ,

ה  העבודה  שמתבצעת  בעת  החקלעליהם  על  ההגנה  את    אים חקלאית. 
, יש  שניתתוך מינימום הפרעה לעבודה החקלאית.    לפרושהפלסטינים יש  

משמעיות לכוחות הפועלים בשטח כיצד לנהוג  -הנחיות ברורות וחד  ליתן 
למנוע   לא  אלא    מהתושבים כדי  לאדמותיהם,  גישה  לכך  הזכאים 

כוחות על מנת להגן על   להקצותיש  , שלישיתבהתקיים בסיס לכך בדין. 
הפלסטינים התושבים  של  יש  רביעית.  קניינם  התלונות    לבחון ,  את 

החקירה   את  ולמצות  לגופן  הפלסטינים  התושבים  ידי  על  המועלות 
יש לפתוח לאלתר בחקירות כאשר מתקבל מידע בדבר .  האפשריבהקדם  

ליזום   ואף  התנכלות  והביטחון    סיוריםמעשה  הצבא  כוחות  מטעם 
כאלהשתכליתם   מעשים  הנוכחי  לגלות  במצב  כי  יצוין,  אם    ספק.  רב 

האמצעים   כל  ניתנו  באזור  כך  לשם  שהוקמו  המשטרתיות  ליחידות 
לפיכך, יש לשכלל את מנגנוני האכיפה  האכיפה.  מימושהדרושים לשם 

לפעול באופן עצמאי על מנת    המשיביםהחקירה וההעמדה לדין. על    –
ולשקול    לאתר את מפירי החוק, למצות עמם את אמצעים    אילוהדין, 

 " .ניתן לנקוט על מנת שהפרות החוק הבוטות לא יישנו
 

 ההדגשות הוספו(  ,לפסק הדין 33)סעיף 

  ן נגד תושבים ורכושם לא רק שאינאלימות    תקיפות המציאות בשטח מגלה כי  כפי שפורט לעיל,   .15

ידם של הגורמים    בחודשים האחרונים.  והתגברהן  אלא    ,ןת בהיקפ ויורד ניכרת אוזלת  מנגד 

 האמונים למנוע מעשים אלו ולאכוף את החוק. 
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 : ובהם,  מותיל אנו פונות אליך על מנת שתנקוט בכל האמצעים להפסיק את גל הא  זאת  כל  לאור .16

לפורענות .א המועדים  באזורים  קבועים  כוחות  הקיימים  הצבת  הפטרולים   –  ותגבור 

 ובהםהסובלים מהתקפות אלימות, חוזרות ונשנות, של מתנחלים,  אזורים  בבכללם  

צומת יצהר, צומת קדומים, צומת עציון, צומת שילה, צומת גבעת אסף, צומת בית אל 

 וצומת בית ענון. 

אלה,  מתן .ב באזורים  הפועלים  ולחיילים,  למפקדים  ברורות  באשר    הוראות 

, רחים ישראלים מפרי חוקחובותיהם בנוגע לאכיפת החוק כלפי אזללסמכויותיהם ו

ובכללן הסמכות המצויה בידיהם לעכב ולעצור מתנחלים, החשודים בביצוע עבירות 

 פליליות, וכן תדרוך הכוחות בשטח בדבר אחריותם המוגברת לאור המצב הנוכחי.

נקיטה בהליכים כלפי מפקדים וחיילים שעומדים מנגד ומאפשרים לפעולות אלימות   .ג

שימוש  פתיח זה    בכלל ו,  להתרחש עשו  שלא  וחיילים  מפקדים  נגד  בחקירה  ה 

בכך אפשרו המשך פגיעה בחפים  בסמכויותיהם כלפי מתנחלים אלימים ומתפרעים, ו

 . והעמדתם לדין מפשע,

ופרסום פרטי   העמדה של אנשי קשר זמינים לטיפול באירועים חריגים באופן מיידי .ד

איש קשר    הגורמים יכללוההתקשרות עימם הן בעברית והן בערבית. אנו מבקשות ש

אדם לפנות  הלטיפול בפניות בזמן אמת, וכן גורם משפטי אליו יכולים ארגוני זכויות  

 בעת הצורך. 

פעילים  הימנעות .ה או  פלסטינים  להרחיק  כדי  יומיים  שטח  סגירת  בצווי    משימוש 

לפלסטינים אפשרות  תקפים,  המו   המסייעים  לאדמותיהם  ומתן  להגיע  לפלסטינים 

    ללא חשש.

ופיקוח קפדניים על נשק הנמצא בידי מתנחלים  .ו ובעיקר במקרים בהם כלי  ,  בקרה 

של   ותוקפניות  אלימות  פעולות  במסגרת  פסולים  לצרכים  משמשים  צבאיים  נשק 

 מתנחלים כלפי פלסטינים.  

האל .17 אירועי  ריבוי  לאור  הדוחק  הצורך  לעיל,  בשל  האמור  כל  ובהינתן  פלסטינים  כלפי  ימות 

  המהירה והדחופה למכתבנו זה.   ךנבקש לקבל את התייחסות

 

 בכבוד רב, 

 

 מיכל זיו, עו"ד            רוני פלי, עו"ד           

  יש דין    האגודה לזכויות האזרח     

 

 

 yoayosh@gmail.comבדוא"ל:  אל"ם עאסם חאמד  ,יועמ"ש איו"ש: העתק

mailto:yoayosh@gmail.com

