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 לכבוד לכבוד
 שרון אפקאלוף  תמיר ידעיאלוף 

 הפרקליט הצבאי הראשי אלוף פיקוד מרכז

 שלום רב,

 וטולכרםשחצו את חומת ההפרדה באיזור ג'נין על פלסטינים אש חיה ירי  :הנדון

אנו פונים אליכם על מנת שתעצרו לאלתר את המדיניות הלא חוקית של ירי לעבר עובדים פלסטינים 

נקיטה בכל חומת ההפרדה באיזור ג'נין וטולכרם, וכן על מנת שתורו על עוברים דרך פרצות באשר 

פתיחה מיידית בחקירה, הן של האחראים לאירועים הפרטניים הצעדים הפיקודיים הנדרשים ועל 

בריאותם ופוגעת בוהן של נותני ההוראות בגזרה. מדובר בתופעה חמורה אשר מסכנת את חייהם 

 .של מי שלא נשקפת מהם כל סכנה

רעו מספר רב של אירועים בהם ארבו חיילים בשעות בוקר מוקדמות יבתקופה האחרונה א .1

ירו באש חיה על פועלים שעברו דרכן ופצעו אותם. הפועלים לא  ,פון הגדהליד פרצות בגדר בצ

כולם פגועים מירי חי, כולם עם  – נעצרו לאחר הירי, אלא פונו לקבלת טיפול רפואי בגדה

 פציעות בגפיים התחתונות. 

רח כי בחודש האחרון לבדו העניקו אנשי זהאדום נמסר לנציג האגודה לזכויות האמהסהר  .2

 ל ידיפצועים שניסו לעבור דרך פרצות באזור צפון הגדה ונורו ע 10-יוע רפואי לכהארגון ס

חיילים. מרבית הפציעות הוגדרו על ידי החובשים כבינוניות או קלות, אך היו מספר מקרים 

הפצועים עקב סירוב בהם היתה גם פגיעה בעצמות. להלן פירוט האירועים אשר הגיעו אלינו. 

 פרטים מזהים: כוללת ולע להם, הרשימה לאלחשוף את זהותם מחשש שיב

בזמן ליד ג'נין טעה רבאזור ב חומת ההפרדהנפגע פועל פלסטיני ליד  29.12.2020יום ב .א

טיפול לוהועבר מירי חי הפצוע נפגע ברגל  .לעבודה בתוך ישראלבפרצה שניסה לעבור 

 .נין'בבית החולים בג

חומת נפגעו שני פועלים פלסטינים באזור מריחה ליד  ,30.12.2020למחרת, ביום  .ב

נוסף יום נפגע פועל פלסטיני הבאותו עוד . השניים נפצעו ברגלים מירי חי .ההפרדה

 ו.נפצע מירי חי ברגל ואגם ה .כאשר ניסה לעבור את החומה דרך פרצהבאזור ברטעה 

 כאשר ,טולכרם נפתשבפועלים פלסטינים באזור פרעון  שבעהנפצעו  11.1.2021יום ב .ג

ה מהפועלים נפצעו מירי חי שלוש .באזור חומהרצה בניסו להיכנס לישראל דרך פ

 ., וארבעה נפצעו מכדורי גומי בפלג הגוף התחתוןםיברגלי

שני פצועים . נין'נפגעו שלושה פועלים קרוב לגדר באזור ברטעה שליד ג 1.2.2021יום ב .ד

 ידיובהמשך שוחרר והועבר לד לטיפול רפואי ואחד מהם עוכב ע"י הכוחות יהועברו מי

 .ם שפינו גם אותוהסהר האדוחובשי 
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נורה פועל תושב הכפר יאמון כאשר ניסה לחצות את החומה דרך פרצה  7.2.2021ביום  .ה

 ליד ברטעה.

אינדיקציה מנעות ממעצר מהווה יההבכל המקרים, כאמור, לא בוצעו מעצרים אחרי הירי.  .3

אינו כדין  ,דאי באש חיהוהירי לעברם, בושו ,האנשים שנורו לא היוו סכנה לכוחותלכך ש

הוראות הפתיחה באש מתירות שימוש ואינו עולה בקנה אחד עם הוראות הפתיחה באש. 

, מיידית תבאש חיה לשם התמודדות עם אירועי אלימות, כאשר נשקפת סכנת חיים ממשי

 האמצעים המילוליים והלא קטלניים זרחים, וזאת רק לאחר שמוצווקרובה לחיילים או לא

 ,(6.1.2020)מיום  עלי כוסבא נ' היועץ המשפטי לממשלה 1782/19)ראו לעניין זה בג"ץ 

מעבר פועלים לצרכי פרנסה, גם אם אינו  לפסק דינו של המשנה לנשיאה מלצר(. 35סקה יפ

אירוע מסכן חיים. אין כל הצדקה לירי  כדין, אינו מהווה אירוע אלימות, ובוודאי שלא

 במקרים אלה.

חמור מכך, הצטברות המקרים מלמדת שלא מדובר בטעות, אלא במדיניות מכוונת ופסולה.  .4

פקודות המורות לירות באש חיה במי  .מצב דברים זה מחייב בדיקה מערכתית ומקיפה

 שאינו מהווה סכנה הן פקודות שדגל שחור מתנוסס מעליהן.

רבים מהעובדים שעוברים דרך הפרצות ונורים הם עובדים בעלי היתר כי  ,צייןבנוסף נ .5

גדה נסגרים לתקופות לבשל מגיפת הקורונה, המחסומים בין ישראל  כניסה לישראל.

ה והחקלאות הם עובדים חיוניים יארוכות לתנועת פועלים. פועלים בענפי הבניין, התעשי

המינהל האזרחי היתרי לינה. אף להם על כן מנפיק  .אשר נדרשים להגיע למקום עבודתם

שמוטלת על המעסיקים חובה לספק מקומות לינה ראויים, לרבים מן הפועלים אין איפה 

 והם לנים בבתיהם ומגיעים לעבודתם דרך פרצות בגדר.   ,ללון

 לאור כל אלה נבקשכם: .6

דרך פרצות  מי שעובר נגדלפעול ללא דיחוי כדי לעצור לאלתר את מדיניות הירי  .א

 בחומה.

ל של כל אחד מאירועי הירי המצויינים לעיל ושלהורות על פתיחה בחקירה פלילית  .ב

מקרים נוספים בהם ידוע לצבא על ירי אש חיה לעבר פועלים שחצו את חומת 

 ההפרדה מבלי שהיוו סכנה. 

להורות על בירור מקיף לגבי ההוראות והפקודות שנמסרות לחיילים המאבטחים את  .ג

ההפרדה בצפון הגדה המערבית, ובמקרה שהמפקדים התירו ירי שלא על פי  חומת

 הוראות הפתיחה באש, למצות איתם את הדין.

לחדד את ההנחיות לכלל הכוחות באופן שיבהיר כי אין לירות לעבר מי שאינו מהווה  .ד

 סכנה.

 בברכה,

 
 רוני פלי, עו"ד


