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 לכבוד

 משה ברקת ניצב יניב אלאלוףתא"ל  נדב פדןאלוף 

  מפקד מחוז ש"י  מפקד כוחות צה"ל באיו"ש  מפקד פיקוד מרכז

 5424140-02בפקס:    9970436-02 בפקס:   5305741-02בפקס: 

 שלום רב, 

 דחוף 

מיוחד בתקופת בחובת הצבא והמשטרה להגן על פלסטינים, ביטחונם האישי ורכושם :  הנדון

 הקורונה מגיפת

בדרישה לנקיטה דחופה בכל הצעדים הנדרשים על מנת להבטיח, כי הרינו לפנות אליכם  .1

ברכושם ובפרט בהם ותינתן  לפלסטינים תושבי הגדה המערבית הגנה מלאה מפני פגיעה 

 . בעת הזו של מגיפת הקורונההשתלטות על אדמותיהם הגנה מפני 

ניכר כי יש מהם האחרון,  בשבועייםאירועים חמורים שהתרחשו  הינה תוצאה שלפניה זו  .2

הנחיות המאבק בנגיף הקורונה, ואת היעדרם של אנשים במרחב כדי להשתלט  את המנצלים

 פגיעה ברכוש על אדמות, להקים מאחזים חדשים ולהרחיב מאחזים קיימים. זאת, תוך כדי 

  .המנסים לעוצרםפלסטינים כלפי  אזרחים ישראלים ואיומים של

 ,יםנה הוביל לפרסום צווים והנחיות שונהניסיון למנוע את התפשטות מגפת הקורו .3

ולהגבלות משמעותיות על שגרת החיים בגדה המערבית. בין היתר, משפחות וילדים רותקו 

לבתיהם, הוגבלה עבודתם של גופים ציבוריים רבים, ובהם כלל שירותי קבלת הקהל 

  . במינהל האזרחי

סת אדמות ואף ניסיון לגרש בחסות ההגבלות הללו יש הפועלים לקביעת עובדות בשטח, תפי .4

 :תושבים פלסטינים תוך שימוש באלימות חמורה. כל עבירה כזאת יוצרת עתה סיכון כפול

הן הסיכון שפעילות עבריינית יוצרת באופן רגיל, פגיעה בגוף וברכוש, והן הסיכון לבריאות 

הציבור ביצירת חיכוך בין התוקפים לקורבנותיהם, ויצירת התקהלויות כפי שיוצרת אלימות 

 תמיד.

ירוט של מספר אירועים שדווחו פעל מנת להבהיר את היקף האירועים וחומרתם, להלן  .5

 : מהימים האחרונים ות האזרחלאגודה לזכוי



 

 

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

 
2 

  ,מתנחלים מחוות מעון פלסטינים שרעו צאן בואדי  , תקפו27.3.2020ביום שישי

ונפצע. בנוסף, איימו  אחד הפלסטינים ננשך ע"י כלב ."חומרה" הסמוך לכפר תואני

 .מתנחלים על הרועים בנשק

 ,וגפנים  עצי זית 300-מתנחלים מההתנחלות אספר כ כרתו ,28.3.2020 ביום שבת

 רה סעיר צפונית מזרחית לחברון .ימשפחת שלאלדה מהעיבני כים לפלסטינים יהשי

  יידו אבנים לעבר רכב שנסע בכביש הגישה פורסם כי מתנחלים  ,28.3.2020יום בעוד

 . . שמשת הרכב נופצה והנהג נפצע קלאללהמייר ליד רע'מולכפר 

  ,בעמק  עילים עת ליוו ילדיםפ , תקפו מתנחלים מחוות מעון28.3.2020ביום שבת

זמן קצר לאחר מכן, קבוצה גדולה של מתנחלים  .כפר טובאבדרכם לביתם שבחרובה 

. חיילים אבנים לעבר הבתים יידואני וותו-אמלווים בחיילים הגיע לכיוון הבתים של 

השתמשו בירי רימנוני הלם  וגז אף ושהיו באיזור לא הפסיקו את יידוי האבנים, 

  .הפלסטינים ולעבר הבתיםמדמיע לעבר 

   תנחלים מרחיבים את המאחז דווח לאגודה לזכויות האזרח כי מ 19.3.2020ביום

  .שלהם באזור "חלת חמד" בבקעת הירדן

  אלסוסי נכרתו עצי זית סמוך 18.3.2020יום בלילה של . 

  ,באזור  קפו רועי צאןמתנחלים תפורסם ברשתות פלסטיניות כי  ,23.3.2020ביום שני

  ופצעו אחד מהם., בבקעהבין אלחלוה ע

 ,ציבו קרוואנים באיזור חלת אל הם כביש וימתנחלסללו  ,23.3.2020 עוד ביום שני

סללו כביש באדמות של הכפרים קלנדיה  וכן, באירוע נוסףנח'לה  מזרחית לאפרת . 

 הפסיקו את העבודות.המתנחלים וראפאת צפונית לירושלים, התושבים יצאו ו

 דווח כי מתנחלים אילצו רועים בדואים לפרק מגורים  ,24.3.2020 ,ביום שלישי

 עונתיים באיומי סכין באיזור ההתנחלות רימונים.

מזה  .איננה חדשה אלימות כלפי פלסטינים ורכושם והשתלטות על אדמותהתופעה של לצערנו  .5

אנו שבים ומתריעים על פגיעות כגון אלו ברכוש פלסטינים ודורשים חזור ודרוש, כי  שנים רבות

עיתות חגים ויציאה  .לכל הפחות במקומות המועדים לפורענות ,יערכו בהתאםיכוחות הביטחון 

משגרה הן זמנים מועדים בכל שנה. תקופה זו מועדת אף יותר בשל ההנחיות להיות מסוגרים 

מלמד כי אם לא תהיה היערכות ממשית למניעת אלימות ופגיעה ברכוש,  סיון העבריבבתים. נ

 המרכזי של חלק גדול מן התושבים.  מחייתםפגיעה ברכוש פלסטיני ובמקור ה תתרחב

מחובתו של המפקד הצבאי לשמור על הסדר הציבורי והביטחון באזור הנתון לשליטתו )תקנה  .6

תו של המפקד הצבאי להבטיח את ביטחונם לתקנות האג(. במשפט הבינלאומי מודגשת חוב 43

 .של תושבי המקום, ולהגן עליהם במיוחד מפני אלימות ואיומים

ההגנה על ביטחונם וקניינם של התושבים המקומיים כפי שהדגיש בית המשפט העליון: " .7

 מוראר 9593/04)בג"צ  המוטלות על המפקד הצבאי בשטח הבסיסיות ביותרהיא מהחובות 

 . ((26.6.2006ניתן ביום ) "שבאיו"ל צה כוחות מפקד' נ



 

 

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

 
3 

 מתנחליםבשטח מגלה כי מציאות הפסק הדין, ו ניתןקרוב לחמש עשרה שנים חלפו מאז  .8

המתגוררים הפלסטינים  םתושבירכוש ההתקפות אלימות חמורות נגד בממשיכים לנקוט 

 יפתאכעל מעשים אלו ו תעימנעל ומנגד ניכרת אוזלת ידם של הגורמים האמונים ם, בקרבת

בנקודות של כוחות הביטחון להגנת הפלסטינים מיידית מחייבת היערכות החוק. מציאות זו 

 . בעיקר בעת הזו חיכוך

רכושם, ו פלסטינים כלפי מתנחליםנוכח העובדה, כי עד כה לא ניתן מענה ראוי לתופעת אלימות  .9

, הננו הקרובהלעלייה ולהסלמה בתקיפות האלימות בתקופה )שכבר מתממש( ונוכח החשש 

 נקטו באופן מיידי מספר צעדים הכרחיים, ובהם: פונים אליכם על מנת שת

ותגבור הפטרולים  הצבת כוחות שיטור ושמירה קבועים באזורים המועדים לפורענות א.

אזרחים  מצדאזורים הסובלים מהתקפות אלימות חוזרות ונשנות ובעיקר ב – הקיימים

   .ישראלים

באשר לסמכויותיהם  רות למפקדים ולחיילים, הפועלים באזורים אלה,העברת הוראות ברו .ב

, ובכללן הסמכות המצויה וחובותיהם בנוגע לאכיפת החוק כלפי אזרחים ישראלים מפרי חוק

 וחובתם להגישלעכב ולעצור ישראלים החשודים בביצוע עבירות פליליות, בעת הצורך בידיהם 

לפעול על  יש במקביל .או עליהם נודע להם דיםבנוגע למעשים להם היו ע תלונות במשטרה

מצלמות בצילומים  :החקירה לגורמי רועים כגון אלוירלוונטיות לאלהעביר ראיות מנת 

, וכל חומר אחר אשר יכול לשרת בשטחבמצלמות הצבא הפזורות והאבטחה של התנחלויות 

  .את החקירה

נגד פלסטינים  אלימות מעשי חשודים בביצועישראלים הנגד נקיטה בהליכים פליליים  .ג

 .ורכושם

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

, בעיקר בשל העובדה שהגעה בימים אלה לתחנות המשטרה עימם הן בעברית והן בערבית

 .מסכנת את שלום הציבור

כיצד נערכים הגורמים הרלוונטיים להבטחת  מיידית,להודיענו  כםלאור כל האמור לעיל, נבקש .10

בכלל, ובפרט במקומות שפורטו לעיל.  פלסטינים בגדה המערביתהגנה על ביטחונם ורכושם של 

 . שננקטים, מתי ובאיזה היקףהצעדים  מהםבכלל זאת נבקש להודיענו, 

 בברכה,

 

 רוני פלי, עו"ד

 איו"שיועמ"ש , אל"ם עאסם חאמד: עתקה


