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 ולכבוד ולכבוד לכבוד

 ,אלוף אמיר ברעם רב אלוף אביב כוכבי, בני גנץ,

 מפקד פיקוד צפון ראש המטה הכללי שר הביטחון

 בדואר אלקטרוני יבדואר אלקטרונ ידואר אלקטרונב

 שלום רב,

 ערבייםביישובים  באצההפסקת אימוני הנדון: 

סו חיילים ונגמ"שים נאדי ערה, במהלכו נכובו 10.11.2021 רביעיביום י שהתבצע באעקבות אימון צב

יישובים, יים בבאעל ביצוע אימונים צלאלתר לאסור  בקשה, אנו פונות אליכם בפחםאום אל עיר ל

כניסת השבוע. להתקיים ראה, נ, ככל ההמשך האימון אשר נועדכפרים ובשכונות ערביות, ולבטל את ב

ת פוגע ם ודימויים לשטחי אויב הנתונים תחת מתקפה וכיבושיהערביכוחות צבא חמושים ליישובים 

לוקה בחוסר סבירות קיצוני וההחלטה על כך , ולזהותלביטחון לכבוד,  אזרחים הערביםבזכות ה

 כל כמפורט להלן:הו, על שיקול דעת לקוי ופסול הומעיד

ה יהשני ערביתהעיר ה, פחםסו חיילים ונגמש"ים לאום אל נ, במהלך היום, נכ10.11.2021בתאריך  .1

ועברו בסמוך למוסדות חינוך בשעת יה תושבים, פטרלו בסמטאות 56,000-מונה כה בגודלה במדינה

וכלי רכב צבאיים שים "ות החברתיות עולה, כי נגמתהביתה. מסרטונים שעלו לרשתלמידים פיזור ה

 ,ושבים, למכוניות ולבתי מגוריםתל בינותאף בשעות הלילה,  עירנוספים המשיכו להסתובב ב

הרעישו בכליהם הכבדים, הפריעו לתנועת התושבים ויצרו עומסי תנועה ברחובותיה הצרים 

 .ממילא

י כניסת בחדשות הערב של תאגיד השידור הציבורי "כאן" למדנו, כבאותו יום מכתבה שפורסמה  .2

 בפיקוד צפון, 146התבצעה במסגרת אימון של אוגדה  פחםאדי ערה ולאום אל והכוחות המזוינים לו

, כי הבחירה סבירהאיתי בלומנטל  הכתבוכי התרגיל נועד לדמות לחימה מול חיזבאללה בלבנון. 

נון. על סמטאותיה וצפיפות האוכלוסייה בה נעשתה בשל הדמיון ליישובי דרום לב פחםבאום אל 

כי רק קצינים בדרגת מ"פ  –כאילו יש בכך כדי להמעיט מחומרת הדברים  –עוד הוסיף הכתב 

. בתגובה לכתבה נמסר וומעלה השתתפו בתרגיל ביישוב, וכי אלפי חיילי מילואים נותרו מחוץ ל

 מדובר צה"ל כי התרגיל תואם עם כל הגורמים הרלבנטיים.

אמורים לנוע  האימוןבמסגרת לפיו , 13דורת חדשות במה 20.10.2021קדם לתרגיל דיווח מיום  .3

 פחםלדמות את העיר אום אל "עוצבת המפץ",  תהאוגדה המשוריינכוחות גדולים של בוואדי ערה 

מוקד כתבתו של אור הלר ב. זבאללהילמלחמה בחכהכנה אותה לכבוש" "ול בדרום לבנון, לבינת ג'ב

מחשש בדרישה לבטלו לאוגדה התנגדותם של חיילים ומפקדים לאימון בעיר, ופנייתם עמדה 
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שני מקרי לאחר ובפרט  ,אלימות בעירהפשיעה והבשל מקרי עם תושביה ולאלימות מצדם לחיכוך 

 הדיווח. שאירעו יממה לפנישל תושבי המקום רצח 

, פחםל אהביקורת בעיריית אום התראיין לתכנית הלילה של "כאן ב" יו"ר ועדת בעקבות האימון  .4

עשרות החיילים, כלי הנשק והכלים הצבאיים הכבדים עו"ד עלי עדנאן ברכאת ג'בארין, וסיפר כי 

וכי מאות תושבים פנו אליו והביעו כעס רב על  ,תלמידים שיצאו מבתי הספרילדים ומאוד  והבהיל

הביע לדרום לבנון,  פחםאום אל עו"ד ג'בארין ביקר את ההקבלה שנערכה בין נוכחות הצבא בעיר. 

היא בוחרת  שותפותותקדם הידברות והערבים צער על כך שבמקום שהמדינה תשב עם האזרחים 

 ."פרובוקציה"ההחלטה לבצעה את מקום וב הצבאוכינה את פעילות צבא, לשלוח אליהם 

של המועצה,  בדף הפייסבוק 10.11.2021ביום  עירון מעלהמקומית המועצה הודעה שפרסמה המ .5

 לנובמבר. הפרסום 18-14, בתאריכים השבועכי האימונים הצבאיים באזור יימשכו  למדנו עוד

 ד להרגיע את בהלתם הצפויה של התושבים.ענו מטעם המועצה

)לא זכורים לנו אימונים צבאיים גם אם בסמכות הצבא לערוך תרגילים בקרב אוכלוסייה אזרחית  .6

הרי שההחלטה לערוך אימון אוגדתי בלב עיר ערבית  – המוטל בספק עניין, בלב יישובים יהודיים(

שיקול דעת פסול, תוך הפגנת אטימות מרשימה וניכור על  המעידלוקה בחוסר סבירות קיצוני ו

כניסת חיילים ורכבים צבאיים מוחלט לאוכלוסייה המקומית, לביטחונה, לזהותה ולרגשותיה. 

 פחםאום אל בדבר "כיבוש"  יןישהתלוו לענ הפרסומיםרב, דימוי רחובותיה לשדה ק, ערבית לעיר

ינם א שטח אויב","כמדינת ישראל ידי -, המוגדרים עלכפרי דרום לבנוןבין לנה בי וההקבלה

 האזרחים הערבים בכלל ותושבי אום אלומוצגים בדבר האופן בו נתפסים  משאירים מקום לדמיון

  תושבי העיר אלא לכלל אזרחי המדינה. רק ללא עובר  זהבפרט. מסר  פחם

רק מלבים ומעצימים את תחושות  ישראלביישובים הערביים בשמתבצעים  תרגילים צבאיים .7

ואת דימוייה בקרב כלל הציבור כגיס חמישי וכאויב.  ,ההדרה וההפליה בקרב החברה הערבית

 ותהמחזק ,גים פוליטייםחוזרות ונשנות מצד שרים ומנהיגזעניות להתבטאויות  ותאנו עדלצערנו, 

חומרה מיוחדת לכך שרשות ציבורית וגוף יש לייחס  , אךאת ההדרה והשיסוי כלפי החברה הערבית

 .מקהלהל להצטרףבוחר ואזרחיה כולם טחון המדינה ישלטוני המופקד על ב

ה יקוצר ראות מהותי וזלזול ניכר באוכלוסילופין נדרש זיכרון קצר במיוחד, או לחזאת ועוד.  .8

חודשים ספורים אחרי הפיזור המשטרתי רווי  פחם לאום אבאישור כניסת כוחות צבא להמקומית, 

נגד אזלת ידה של המשטרה והממשלה בטיפול באלימות בחברה תושביה האלימות של הפגנות 

בחודש חות הביטחון ווהעימותים עם כהמחאות שהתקיימו בה לאחר , והערבית בפברואר השנה

 ."חומותהמבצע שומר ן "זמבמאי האחרון, 

תחילת שנות האלפיים התאמנו ביישובים ערביים. ב נערך אימון צבאי בה שאין זו הפעם הראשונה  .9

תועדו  2008ניווטו חיילים בשכונותיה הערביות של העיר לוד, בשנת  2006-חיילים בכפר קאסם, ב

, התאמן 2009-מכן, ב חיילי יחידה מובחרת מתאמנים באישון ליל בכפר מנדא בגליל, שנה לאחר

נפרשו חיילים בכפר עכברה בפאתי צפת. ככל שמדובר במדיניות,  2015הצבא ביישוב טירה, ובשנת 

להפסיקה לאלתר בשל , יש פחםלאישור האימון באום אל  הולא בטעות בשיקול הדעת שהביא
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ך יישובים אליהם וחוסר הסבירות שבהחלטה להפו העובר הפוגעניהמסר פגיעה בזכויות התושבים, 

לתרגל את כוחותיו באזורים המדמים את  באצהככל שמבקש . ייםבאערביים לשטחי אימונים צ

 יישובי דרום לבנון, שיתכבד ויקים לו ערי רפאים בדמותם. 

בשל כל אלה, נבקש כי לא יאושרו עוד תרגילים ואימונים צבאיים ביישובים ובשכונות ערביים,  וכי 

 מון המשך באזור הוא יבוטל.יאוע השבככל שאכן אמור להתבצע 

 .דחופהנודה להתייחסותכם ה

 בכבוד רב ובברכה,

 
 גדיר ניקולא, עו"ד טל חסין, עו"ד

 Pazar@idf.gov.il , בדוא"לירושלמי-תומר יפעת, אלופה תהראשי תהצבאי ההפרקליט העתק:
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