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 לכבוד 
 אלוף יהודה פוקס

 מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון
 pniot.tzibur.il@gmail.comבדוא"ל: 

 שלום רב,

 ום הר חברוןרהחובה לספק הגנה לפלסטינים בד הנדון:

לספק הגנה בעניין החובה  18.2.2021ומיום  8.2.2021לזכויות האזרח ויש דין מיום ת האגודה ו: פניסימוכין

 ברחבי הגדה המערבית לפלסטינים

בכפר מופגרה, במהלכם נפצעו  28.9.2021אנו פונים אליך בעקבות האירועים הקשים בתאריך 

ר את התקיפה, תושבים מהכפר ורכושם ניזוק, בעת שקצינים וחיילים שהיו בשטח לא עשו דבר לעצו

 נעמוד על הדברים להלן: ואף ירו גז מדמיע וכדורי גומי לעבר קורבנות התקיפה.

פר אלסביבות הכפר מופגרה שבמס אתמול בצהרי היום הגיעו עשרות ישראלים רעולי פנים .1

יטא בדרום הר חברון. הם תקפו רועה צאן והרגו שלוש כבשים בסכינים. התוקפים היו 

חמושים בנשק חם, אלות, מקלות ואבנים. מעדויות תושבי הכפר ומתיעוד של האירוע  עולה 

ים איש נפצעו בתקיפה החמורה, בהם ילד בן שלוש שנפצע בינוני ופונה לבית החול 12כי 

 סורוקה כשהוא סובל מפגיעת ראש. 

התוקפים רגמו בתים באבנים וחתכו צינורות מים. כמה מרעולי הפנים אף נכנסו לתוך  .2

הבתים ופגעו ברכוש. גם מכוניות של התושבים ניזוקו. מעדויות התושבים עולה כי מספר 

חיילים תוקפים אף ירו מנשקם. התקיפה נמשכה שעות ארוכות, ובכל אותה העת, עמדו 

מאחורי הישראלים התוקפים, ולא רק שלא עצרו אותם, אלא אף ירו כמויות גדולות של גז 

 מדמיע וכדורי גומי לעבר תושבי הכפר.

, ולא רק פר יטא סובלים תדיר מאלימות של תושבי המאחזים סביבםאתושבי הכפרים במס .3

 –בלבד  2021בשנת  –, עד כה משרד האו"ם לתיאום ענייניים הומניטריים נתונילפי  הם.

 93-בגדה המערבית. ב אירועי אלימות מצד מתנחלים נגד פלסטינים 333התרחשו 

מקרים של  248 עדוות 2020במהלך שנת " בצלם". לפי נתוני ארגון מהאירועים היו נפגעים

שנה בשטחים: מעשי הרג נפשעים, אלימות סיכום ") אלימות מתנחלים בגדה המערבית

זוכה לגיבוי דה פקטו מצד חיילים בשטח, זו  אלימות (."מתנחלים, זינוק בהריסת בתים

למשל, יובל ראו ) ולעיתים אף מצטרפים לתוקפים ,עושים דבר כדי לעוצרה אינםאשר לרוב 

", שיחה מקומית טיניםחשיפה: מיליציות של חיילים ומתנחלים תקפו והרגו פלסאברהם "

(15.7.2021).)   

יה בהיקף האלימות בגדה המערבית כולה, ועל כך ישבסימוכין עמדנו על העל ובפניותינ .4

  .מענה לא זכו לכלשחיילים בשטח אינם עושים דבר כדי למנוע תקיפות כאלו, אך פניות אלה 
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אוזלת היד של רשויות אכיפת החוק בהגנה על פלסטינים מפני אלימות מתנחלים אינה  .5

ת יד קשה כלפי עבריינים ישראלים בגדה, ועצימת מקרית. מקורה בהימנעות הפיקוד מנקיט

עיניים כאשר חיילים מועלים בתפקידם, אינם עוצרים את התוקפים, גם כאשר הם נוכחים 

התוצאה הישירה של המדיניות הזו היא  .באירוע, וחמור מכך, נוקטים באלימות בעצמם

שאינם נוקפים  םבהם מעשי האלימות מבוצעים לנגד עיניהם של חיילישעוד ועוד מקרים 

הנחיות למפקדים ולחיילים בשטח, המורות להם  . חרף קיומן שלאצבע להגן על הפלסטינים

להתערב במקרים של אלימות כלפי פלסטינים ולעכב את הפוגעים עד להגעת משטרה, 

עדר יהנחיות אלה אינן מיושמות, ואכיפה כלפי חיילים המפרים אותן אינה קיימת. בה

ם חייהם ורכושם של התושבים הפלסטינים ה –ת בשטח הוא ברור אכיפה, המסר לכוחו

 .הפקר

בדין  חובתו של הצבא לשמור על הסדר הציבורי ועל ביטחונם של התושבים המוגנים מעוגנת .6

החובה להבטיח את ביטחונם של תושבי המקום, ולהגן עליהם  הבינלאומי, ויש דגש על

המשפט העליון הדגיש כי "ההגנה על ביטחונם במיוחד מפני אלימות ואיומים. גם בית 

וקניינם של התושבים המקומיים היא מהחובות הבסיסיות ביותר המוטלות על המפקד 

 ((. 26.6.2006)ניתן ביום  מוראר נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש 9593/04 ץהצבאי בשטח" )בג"

נעשה כדי לתקן  מהמציאות בשטח ניכר שהצבא חוטא למשימתו זו פעם אחר פעם, ודבר לא .7

תופעת התקיפות האלימות נגד תושבים ורכושם לא רק שאינה יורדת, אלא . את העוול

עוצמתה.  התגברותה של התופעה מעידה על אוזלת יד מתמשכת וניכרת במתגברת בהיקפה ו

 .של הגורמים האמונים למנוע מעשים אלו ולאכוף את החוק

ל האמצעים למנוע הישנות של אירועים לאור זאת אנו פונות אליכם על מנת שתנקטו בכ .8

 אלימים כאלה, ובהם:

 הצבת כוחות שיטור ושמירה קבועים באזור המאחזים הבלתי מורשים בדרום הר .א

 .ל כלל התושבים באזורשאשר תפקידם הינו הגנה על ביטחונם  ,חברון

, ובעיקר בקרה ופיקוח קפדניים על נשק הנמצא בידי תושבי המאחזים הלא מורשים .ב

במקרים בהם כלי נשק משמשים לצרכים פסולים במסגרת פעולות אלימות ותוקפניות 

 של מתנחלים כלפי פלסטינים. 

השעייתם המיידית ומיצוי הדין עם המפקדים שהיו בשטח בעת התקיפה האלימה ולא  .ג

 פעלו לעצרה.

באשר  הפועלים באזורים אלה העברת הוראות ברורות למפקדים ולחיילים .ד

, לסמכויותיהם וחובותיהם בנוגע לאכיפת החוק כלפי אזרחים ישראלים מפרי חוק

ובכללן הסמכות המצויה בידיהם לעכב ולעצור מתנחלים, החשודים בביצוע עבירות 

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

ופרסום פרטי  ים באופן מיידיהעמדה של אנשי קשר זמינים לטיפול באירועים חריג .ה

 ההתקשרות עימם הן בעברית והן בערבית.
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 הימנעות משימוש בצווי סגירת שטח יומיים כדי להרחיק פלסטינים או פעילים .ו

המסייעים לפלסטינים המותקפים, ומתן אפשרות לפלסטינים להגיע לאדמותיהם ללא 

 חשש.  

 בברכה,

  

 רוני פלי, עו"ד

 עתקים: ה

 סגן שר הביטחון, אלון שוסטר

 יו"ר ועדת חוץ וביטחון, רם בן ברק

 yoayosh@gmail.comיועמ"ש איו"ש, אל"ם עאסם חאמד בדוא"ל: 
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