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 לכבוד

 אלוף יהודה פוקס

 מפקד פיקוד מרכז

 שלום רב,

 החובה להגן על פלסטינים ורכושם מפני אלימות מתנחליםהנדון: 

מתנחלים כלפי פלסטינים בעת ה הדרמטית באירועי אלימות של יבעקבות העלי ךאלי פונותאנו 

האחרונה. כמעט בכל סוף שבוע מתרחשות תקיפות אלימות מצד מתנחלים כלפי פלסטינים 

חלק מהעבירות  אף שהנהלים חודדו פעם אחר פעם, .שמסייעים להם כלפי פעיליםכן ורכושם, ו

טינים. סופי מתבצעות לעיני חיילים, אשר אינם נוקפים אצבע להפסיק את התקיפות ולהגן על הפלס

ערך כדי למנוע אירועי אלימות, ישבוע הפכו להיות זמן מועד לפורענות ואלימות, ועל הצבא לה

בהם תושבים פלסטינים סובלים מתקיפות כעניין שבעיקר סביב מאחזים לא מורשים ובאזורים 

 :להלןנפרט שבשגרה. 

ים כלפי מתנחלתדירותם, עצמתם וחומרתם של אירועי אלימות של יה המשמעותית ביהעל .1

 כבר לפני יותר מחודשיים דווח .אינה זרה לצבאפסלטינים ופעילים בשטחים בשנה באחרונה 

 האכיפה והחקירה בגדה במהלכו הוחלט להגביר אתש ,כי שר הביטחון כינס דיון חירום

 בעת תקיפות נגד פלסטינים. בשטח כי אסור להם לעמוד מנגדלחיילים  ולהורות, המערבית

 ,יבהיר לחיילים: אין לעמוד מנגד כשפלסטינים מותקפים בידי מתנחליםצה"ל )עמוס הראל, 

 .(19.11.2021"הארץ", 

ביום כך ממש רק בימים האחרונים: מעל לחודשיים חלפו מאז, והמצב בשטח נותר כשהיה.  .2

היכו באלות פעילים ישראלים של רבנים  , תוקפים שהגיעו מהמאחז גבעת רונן21.1.2022שישי, 

לזכויות אדם, אשר ליוו את תושבי הכפר בורין בנטיעות באדמותיהם. הם היכו את הפעילים 

, התרחש אירוע תקיפה נוסף, בכפר אתוואני בדרום 22.1.2022 ,בשבת באלות ושרפו את רכבם.

מתנחלים  30-עברו כ 24.1.2022ביום הר חברון. לפי העדויות המתנחלים הגיעו מחוות מעון. 

, וגרמו נזק רב לרכוש, וכל זאת במסגרת 3בחווארה, מלווים בחיילים, יידו אבנים, פצעו ילד בן 

שאותו ריצה בגין תקיפת  ,ושב ההתנחלות יצהר"תהלוכה" לציון שחרורו ממאסר של ת

 פלסטינים. 

בהם שמתנחלים קורות במקומות רבים, אך ישנם מספר אזורים ל ידי אמנם תקיפות ע .3

היא עניין שבשגרה. כך קורה בדרום הר חברון,  ,האלימות בכלל, והאלימות בסופי שבוע בפרט

 ר חומש. באזור יצהר והמאחזים שסביבה, באזור המאחז אביתר ובאזו

נראה כי חידוד חוזר ונשנה של ההנחיות למפקדים ולחיילים בשטח, המורות להם להתערב  .4

במקרים של אלימות כלפי פלסטינים ולעכב את הפוגעים עד להגעת משטרה, אינו מועיל עד כה. 

לא זו בלבד שההנחיות הללו אינן מיושמות, אלא שגם לא קיימת אכיפה כלפי חיילים המפרים 
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ף כאשר מתפרסם תיעוד של חיילים שעומדים מנגד כאשר אל מול עיניהם מתרחשת אותן. א

תקיפה של ממש, לא ננקטים נגדם הליכים פליליים או  משמעתיים. לעיתים נדירות ננקט צעד 

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

שתפעל להגן על פלסטינים ורכושם מפני אליך על מנת  פונותלקראת סוף השבוע הקרוב אנו  .5

 :תקיפות של מתנחלים, וזאת באמצעות

 , כפי שפורטו לעיל. המועדים באיזורים כך לצורך מוגברים כוחות הצבת .א

באשר  הפועלים באזורים אלה מתן הוראות ברורות למפקדים ולחיילים .ב

, אזרחים ישראלים מפרי חוקלסמכויותיהם ולחובותיהם בנוגע לאכיפת החוק כלפי 

ובכללן הסמכות המצויה בידיהם לעכב ולעצור מתנחלים, במיוחד נוכח המצב הנוכחי, 

 החשודים בביצוע עבירות פליליות.

להבהיר כי יינקטו הליכים כלפי מפקדים וחיילים שעומדים מנגד ומאפשרים  .ג

לים שלא עשו פתיחה בחקירה נגד מפקדים וחייזה  בכללו, לפעולות אלימות להתרחש

שימוש בסמכויותיהם כלפי מתנחלים אלימים ומתפרעים, ובכך אפשרו המשך פגיעה 

 .בחפים מפשע, והעמדתם לדין

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

ההתקשרות עימם הן בעברית והן בערבית. אנו מבקשות שהגורמים יכללו איש קשר 

בפניות בזמן אמת, וכן גורם משפטי אליו יכולים ארגוני זכויות האדם לפנות  לטיפול

 בעת הצורך.

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

המסייעים לפלסטינים המותקפים, ומתן אפשרות לפלסטינים להגיע לאדמותיהם 

 ללא חשש.  

 בברכה,

 
 רוני פלי, עו"ד


