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מבוא
מעשי אלימות של מת חלים ואזרחים ישראלים כלפי פלסטי ים מתרחשים בשטחים כמעט מאז
ראשית הכיבוש .בין הפעולות הבולטות בש ים שלפ י האי תיפאדה הראשו ה יתן לציין את
ההת קשות בחיי שלושה ראשי ערים ערביות בגדה ב ,-1980את הפשיטה על המכללה האסלאמית
בחברון ביולי  ,1983בה הרגו שלושה סטוד טים ו פצעו רבים אחרים ואת ה"מחתרת היהודית"
שתכ ה לפוצץ מספר אוטובוסים ערביים ו תפסה על-ידי השב"כ ב.-1984
מאז תחילת האי תיפאדה ב -1987הרגו בשטחים  119פלסטי ים על-ידי מת חלים ואזרחים
ישראלים 23 ,מהם קטי ים .בתקריות רבות אחרות מת חלים פצעו פלסטי ים ,פגעו ברכושם
והת כלו להם בצורות אחרות .במהלך החודשים האחרו ים חלה עליית מדרגה בהיקף
ובאי ט סיביות של פעולות אלימות אלה.
ברקע מעשים אלה עומדים היחס הסלח י ואוזלת היד המתמשכת בתחום אכיפת החוק של
הרשויות הישראליות .ושא זה זכה לאחרו ה להתע יי ות תקשורתית רבה בעקבות שתי החלטות
של בתי-המשפט הישראליים :הראשו ה הייתה פסק-הדין של בית-המשפט העליון שהותיר על
כ ה את החלטת ועדת השחרורים לשחרר את יורם שקול יק ,שהורשע ברצח פלסטי י כפות ,לאחר
שמו ה ש ות מאסר בלבד ,החלטה עליה אמרה השופטת דורית ביי יש ,כי "תוצאה זו פוגעת ברגש
הצדק ובערך של קדושת חיי אדם"; 1הש ייה הייתה גזר דין של שישה חודשי עבודות שירות
שהטיל בית-המשפט המחוזי ,בעקבות עסקת טיעון ,על חום קורמן ,שהורשע בהריגת ילד
פלסטי י בן  .11על גזר דין זה אמר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר ,מיכאל בן-יאיר ,כי הוא
"לגמרי בלתי מובן" 2.אולם ,החלטות אלה הן רק קצה הקרחון של תופעה רחבת ומתמשכת,
המשותפת לכל רשויות אכיפת החוק ,המתעלמות מחובתה החוקית של ישראל ,ככוח כובש ,להגן
על שלומה ובטחו ה של האוכלוסייה הפלסטי ית ה תו ה לשליטתה.
הטיפול בעבירות שביצעו מת חלים כלפי פלסטי ים על-ידי רשויות אכיפת החוק זכה במהלך
הש ים לביקורת וקבת מגורמים שו ים .כך למשל ,ועדת החקירה הממלכתית שהוקמה ב-1994
בעקבות הטבח במערת המכפלה בחברון ,מתחה ביקורת חריפה על מדי יות אכיפת החוק ב וגע
לעבירות של אזרחים ישראלים כלפי פלסטי ים וקבעה כי במשך הש ים לא עשו צעדים ממשיים
לשיפורה ,על אף התרעות חוזרות ו ש ות 3.דו"ח שפירסם בצלם זמן קצר לפ י הקמת הוועדה,
קבע כי כל רשויות אכיפת החוק של השלטון הישראלי  -הצבא ,המשטרה ,הפרקליטות ומערכת
המשפט  -וקטות במדי יות בלתי מוצהרת של סלח ות ,פשר ות ואי מיצוי הדין עם אזרחים
ישראלים הפוגעים בתושבים פלסטי ים

בשטחים4.

מאז תחילת האי תיפאדה ה וכחית חלה עלייה תלולה בהתקפות של פלסטי ים על מת חלים,
במהלכן ירו פלסטי ים על כלי-רכב של מת חלים ולעבר בתי מגורים ,בין השאר בפסגות ,חברון
וגילה .מאז פרוץ האי תיפאדה ועד -15.3.01הרגו בשטחים  22אזרחים ישראלים על-ידי
פלסטי ים ,ואחרים פצעו.

 1בג"צ  ,89/01הוועד הציבורי גד עי ויים בישראל ' וועדת השחרורים ויורם שקול יק )טרם פורסם(.
 2הדברים אמרו בתוכ ית "פגישה אישית" בערוץ .27.1.01 ,3
 3דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לע יין הטבח במערת המכפלה בחברון ,התש "ד ) 1994להלן דו"ח שמגר(.
 4בצלם ,אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בשטחים ,ירושלים ,מארס ) ,1994להלן בצלם ,אכיפת החוק(.
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כפי שיוסבר להלן ,הקמת ההת חלויות היא בלתי חוקית לפי הוראות המשפט הבי לאומי; עם
זאת ,אין בעובדה זו כדי להתיר לפגוע בהם כפרטים .פגיעה מכוו ת באוכלוסייה אזרחית היא
הפרה בוטה של עקרו ות היסוד במשפט הבי לאומי .גם אם הדרישה הפלסטי ית לפ ות את
ההת חלויות במסגרת הסכמים עם ישראל היא לגיטימית ,היא אי ה יכולה להצדיק פגיעה
בתושביהן; הת חלויות כמו פסגות או גילה ,בהן שוכ ת אוכלוסייה אזרחית הכוללת ילדים ,אי ן
מהוות מטרה לגיטימית לפגיעה .בצלם מג ה כל פגיעה באזרחים ,וקורא לרשות הפלסטי ית לפעול
ב חישות על מ ת למ וע פגיעה מכוו ת במת חלים ,לחקור מקרים כאלו ולהעמיד לדין את
האחראים.
עם זאת ,למותר לציין כי האלימות כלפי מת חלים אי ה מכשירה אלימות מצדם כלפי פלסטי ים,
למעט מקרים מובהקים של הג ה עצמית .ב וגע לפגיעות של פלסטי ים במת חלים ציי ה ועדת
שמגר" :אין בכל אלה כדי להצדיק הפרות חוק ועשיית דין עצמית ,ואין מקום להתייחס
לעבריי ים בסלח ות ובהב ה .קיומה של האי תיפאדה אי ו מצדיק השלמה עם רמיסת החוק,
העלמת עין ממעשי עבירה ,והרפיית המוטיבציה לאכיפת

החוק"5.

לאחר הסבר על מעמדם המשפטי של המת חלים ,יתאר דו"ח זה בחלקו הראשון את מעשי
האלימות ,לסוגיהם ,של מת חלים כלפי פלסטי ים במהלך אירועי החודשים האחרו ים .החלק
הש י של הדו"ח יעסוק באכיפת החוק של הרשויות הישראליות עליהם .בסוף חלק זה יובאו
תו ים לגבי טיפול הרשויות במקרי מוות של פלסטי ים ש הרגו על-ידי מת חלים ואזרחים
ישראלים.

 5דו"ח שמגר ,עמ' .167
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המעמד המשפטי של המת חלים
חלויות6.

לפי תו י "שלום עכשיו" ,מתגוררים בשטחים  200,650אזרחים ישראלים ,ב -145הת
הקמת ההת חלויות בשטחים על-ידי ישראל מ וגדת להוראות המשפט הבי לאומי האוסר על
העברת אוכלוסייה משטח המדי ה הכובשת לשטח הכבוש ועל עריכת שי ויים של קבע שלא ועדו
הכבוש7.

לטובת האוכלוסייה המקומית בשטח
המת חלים מתגוררים בשטחים ה תו ים לממשל צבאי ,שלא סופחו לשטח ישראל .למרות זאת,
הם ה ים ממעמד חוץ -טריטוריאלי המאפשר להם ,בין השאר ,להישפט בבתי-משפט אזרחיים
בישראל על-פי חוק העו שין הישראלי .זאת בעוד פלסטי ים ה עצרים על-ידי ישראל שפטים על
פי החוק הצבאי .הסכמי אוסלו לא שי ו את מעמדם של המת חלים שכן הם הותירו בידי ישראל
את הסמכות הבלעדית עליהם 8,ולרשות הפלסטי ית אין סמכות שיפוט על אזרחים ישראלים גם
ית9.

כאשר הם מבצעים עבירה באזור שבשליטת הרשות הפלסטי
המערכת המשפטית הישראלית מק ה למת חלים שורה של זכויות משפטיות שאי ן קיימות
במערכת המשפט הצבאית לה כפופים הפלסטי ים .תקופת המעצר של חשוד לפ י הבאתו בפ י
שופט ,הזכות להיפגש עם עורך דין ,ההג ות העומדות ל אשם בעת המשפט ,העו ש המקסימלי
הקבוע בחוק ,שחרור אסירים לפ י ריצוי מלוא תקופת העו ש  -כל אלה שו ים באופן משמעותי
יותר10.

בשתי מערכות המשפט ,כשהמערכת הישראלית מע יקה זכויות והג ות רחבות
מערכת המשפט הכפולה בשטחים יוצרת אפלייה בוטה :באותו שטח גיאוגרפי קיימות שתי
מערכות משפט ,כאשר זהותו הלאומית של אדם קובעת איזו מהן תחול עליו .העובדה שבין שתי
מערכות המשפט קיימים פערים ברורים יוצרת מצב בו זהות ה אשמים משפיעה על הזכויות
המגיעות להם ועל העו שים המוטלים עליהם.
ב ,-1995בעקבות ביקורת שמתח ראש הממשלה יצחק רבין על אכיפת החוק הבלתי יעילה כלפי
מת חלים ,הציע היועץ המשפטי לממשלה דאז ,מיכאל בן-יאיר ,להעביר את הדיון בחלק
מהעבירות הביטחו יות של מת חלים ,כמו הפרת צווי הגבלה או צווי איסור שיאת שק ,לבתי-
המשפט הצבאיים בשטחים 11.הצעתו לא התייחסה לעבירות פליליות ,כמו פגיעות של מת חלים
בפלסטי ים .בחוות דעתו ,שהוגשה לממשלה ,קבע בן-יאיר כי אכיפת החוק על מת חלים אי ה
אפקטיבית ,בין השאר בשל העובדה שהדיון בבתי-המשפט האזרחיים משך ש ים רבות והעברת
בהרבה12.

הדיון בעבירות אלה לבתי-משפט צבאיים תביא למיצוי הדין בתוך זמן קצר
לאחר דיו ים ארוכים ,ואל מול הת גדות חרצת של צה"ל וגורמים אחרים ,דחה לבסוף ראש
הממשלה את המלצותיו של בן-יאיר וקבע כי מת חלים החשודים בביצוע עבירות ביטחו יות
ימשיכו להישפט בבתי -משפט אזרחיים בישראל .ראש הממשלה ביקש משר המשפטים דאז ,דוד

 6תו י צוות מעקב הת חלויות של שלום עכשיו ,ירושלים ,ובמבר  .2000על פי תו י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
המעודכ ים לאוגוסט  ,2000מתגוררים בשטחים  194,779ישראלים.
ב וסף ,מתגוררים  164,902ישראלים )על פי ש תון סטטיסטי לירושלים  (1998באזורים שסופחו לישראל באזור
ירושלים ,ב יגוד למשפט הבי לאומי ,ואשר אי ם מצאים תחת שלטון צבאי.
 7ר' בין השאר סעיף  49באמ ת ז' ווה הרביעית .לפירוט ב ושא זה ר’ בצלם ,ההת חלויות בשטחים כהפרת זכויות
אדם :היבטים משפטיים ועקרו יים ,ירושלים ,מארס .1997
 8סעיף  (1) 12להסכם הבי יים הישראלי-פלסטי י בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה.28.9.95 ,
 9סעיף  (2b) 1ל ספח ) 4פרוטוקול לע יי ים משפטיים( להסכם הבי יים.
 10לפרוט ר' בצלם ,אכיפת החוק ,ספח  ,1עמ' .111-115
" 11רבין יקבע אם להעביר את הטיפול בתיקים גד מת חלים לבתי משפט צבאיים" ,הארץ .16.3.95
" 12בן יאיר חוש בדעתו שיש לדון מת חלים החשודים בעבירות בטחו יות בבתי דין צבאיים" ,הארץ .28.4.95
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ליבאי ,להביא לממשלה הצעה לחיזוק הפרקליטות ובתי המשפט כך שהטיפול בעבירות אלה יהיה
יות13.

יעיל יותר ולפעול לזירוז הליכי ההבאה לדין של מת חלים החשודים בעבירות ביטחו
חלק יכר מהמת חלים בשטחים ושא שק אותו קיבל מצה"ל .מת חלים אלה פועלים בכמה
מסגרות:
 פלוגות הג ה מרחבית )הגמ"ר( :יחידות ההגמ"ר הן יחידות מילואים ,שהוקמו על-ידי צה"ל
ופועלות בשטחים ,במתכו ת דומה ליחידות ההג ה המרחבית לאורך הגבולות עם ירדן ,לב ון
וסוריה.
 שמירה בישוב :במסגרת זו מקבלים מת חלים שק מ שקיית הישוב ופועלים בכפוף לרכז
הביטחון )רבש"צ( של הישוב .סמכויות רכז הביטחון אי ן כוללות פתיחה במרדף ,על דעת עצמו,
מחוץ לגבולות

הישוב14.

 חיילי מילואים המתגוררים בשטחים יכולים לפ ות ליחידותיהם הצבאיות ולקבל אישור
לשאת שק של צה"ל גם בשעה שאי ם בשירות מילואים פעיל.
על פי דובר צה"ל ,מת חלים אלה פועלים על פי הוראות הפתיחה באש של הצבא ומבצעים
מטווחים על פי פקודות הצבא 15.דרכי הפיקוח של צה"ל על ושאי ה שק במסגרות הללו אי ן
ברורות דיין .דובר צה"ל הסתפק באמירה כללית לפיה "צה"ל מתחקר רק אירועים של שימוש
לידיעתו"16.

בלתי חוקי ב שק המובאים
ב וסף למסגרות צבאיות אלה ,מגורים או עבודה קבועה בשטחים מהווים עילה לקבלת רשיון
שק ,לאקדח בלבד ,ממשרד הפ

ים17.

" 13רבין דוחה את הצעת בן יאיר להעמיד לדין מת חלים בבתי משפט צבאיים" ,הארץ .17.7.95
 14ר’ סעיף  36ל ספח ה' להוראות הפיקוד העליון .ר’ גם פס"ד ת"א .001802/96
 15מכתב לבצלם מאפרת שגב ,ראש מדור סיוע בדובר צה"ל.9.1.01 ,
 16שם.
 17חוק כלי ירייה )תש"ט(.
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חלק א' :אלימות מת חלים
בש ת  1998פירסם היועץ המשפטי לממשלה ,אליקים רובי שטיין ,והל העוסק באכיפת החוק על
מת חלים בשטחים 18.ה והל מפרט את קודות החיכוך העיקריות בין ישראלים לפלסטי ים
בשטחים .אלה כוללות יישובים יהודים ה מצאים סמוך ליישובים פלסטי ים ,יישובים פלסטי ים
מבודדים ,שטחים חקלאיים ,מקומות קדושים ודרכים ציבוריות .ה והל מתאר גם כמה מסוגי
הפעולות האלימות ה פוצים של מת חלים כלפי פלסטי ים:
 פעולה אלימה שמטרתה פגיעה ב פש על-ידי ירי וזריקת אב ים;
 התפרעות אלימה בתוך יישובים פלסטי ים שכוללת ,בין השאר ,יפוץ שמשות ,חבלה בכלי
רכב ,הפיכת דוכ ים וכדומה;
 חסימת כבישים והפרות סדר בצירים ובצמתים.
הדברים הכתובים ב והל מבוססים ,למרבה הצער ,על יסיון רב ש ים .עצם הכ ת והל מיוחד
ומפורט העוסק ב ושא זה ומפרט את סוגי העבירות ,מלמד על היותם של מעשי אלימות אלה
תופעה רחבת ומתמשכת .תמו ה זו כו ה גם לגבי רוב מעשי האלימות של מת חלים כלפי
פלסטי ים במהלך האי תיפאדה ה וכחית.
בחודשים האחרו ים הזהירו כמה מראשי המת חלים כי מת חלים עלולים "לקחת את החוק
לידיים" בשל העדר תחושת הביטחון שלהם וההרגשה שצה"ל אי ו עושה די על-מ ת להגן עליהם
מפ י פגיעות של פלסטי ים .אזהרות כאלה הושמעו בפ י קצי י צבא בכירים וגורמים רשמיים
אחרים .כך ,לדוגמה ,אמר דובר מועצת יש"ע ,יהושע מור-יוסף ,מייד עם פרוץ האי תיפאדה:
"א ח ו פועלים בתיאום עם הצבא ,אבל אם תהייה פעילות חריגה והמצב יחמיר ,א ח ו מוכ ים
לפעול גם בעצמ ו" 19.מ כ"ל מועצת יש"ע ,שלמה פילבר ,אמר כי" :הפלסטי ים צריכים להבין
שאם הם משבשים ל ו את החיים ,גם א ח ו שבש להם את החיים" 20.אורי אריאל ,ראש מועצת
בית אל ,אמר" :א ו מצאים בתקופה קשה ושוקלים את האפשרות לשמור על ביטחו ו בכוחות
עצמ ו באזור בית אל ובמקומות אחרים ביש"ע" 21.בפגישה עם מח"ט שומרון הזהיר רב
ההת חלות איתמר תן חי כי "אם ייהרג פה חס וחלילה עוד חייל או אזרח ,אבד שליטה,
באכזריות"22.

התושבים ירדו מהגבעות וי קמו בערבים
מעדויות שגבה בצלם מפלסטי ים ,עולה כי לפחות חלק מדברים אלה התממשו וכי מת חלים פגעו
בחייהם ,בגופם וברכושם של פלסטי ים.
בכמה אזורים בשטחים היקף הפגיעות בפלסטי ים רחב יותר ,בש ים האחרו ות בכלל ובמהלך
האי תיפאדה ה וכחית בפרט .בין מקומות אלה מצאים ההת חלות היהודית בחברון ,אזור
איתמר ויצהר ,וההת חלויות בדרום הר חברון.
מאז פרוץ האי תיפאדה ב -29.9.00ידוע לבצלם על שישה פלסטי ים לפחות ש הרגו בידי
מת חלים23:
 " 18והל אכיפת החוק והסדר לגבי ישראלים מפרי חוק באיו"ש ובאזח"ע" ,ספטמבר  ;1998ר' גם התייחסות בחלק ב'
של הדו"ח.
" 19המת חלים :צה"ל פועל בצורה מי ורית".2.10.00 ynet ,
" 20המת חלים :שבש לפלסטי ים את החיים".8.10.00 ynet ,
 21ערוץ .5.2.01 ,7
" 22זקוף קומתך קצין יהודי" ,הארץ .20.10.00
 23ייתכן ומספר הפלסטי ים ש הרגו על-ידי מת חלים גבוה יותר ,שכן יש ם מקרים בהם הרגו פלסטי ים מבלי שיהיה
ברור האם כוחות הביטחון הישראליים אחראים להריגתם או מת חלים .מאחר ובחלק מהמקרים לא היו עדי ראייה
ודובר צה"ל אי ו מדווח על הריגת פלסטי ים על-ידי כוחות הביטחון ,קביעה ב וגע לגורם האחראי אי ה תמיד
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-

פאהד מוסטפא באכר עודה ,בן  ,23הרג מירי בבידיא ,ב-7.10.00

-

פאריד מוסא עיסא סאסרה ,בן  ,28הרג מירי בבית פוריכ ב-17.10.00

-

מוסטפא מחמוד מוסא עליאן ,בן  ,47הרג מיידוי אב ים ליד כפר מאלכ ,ב-14.11.00

-

מוחמד ג'ודה אבו עאסי ,בן  ,27הרג מירי באזור התעשייה ארז ,ב-7.12.00

-

מוחמד חמד עלי שלאש ,בן  ,18הרג מירי באזור הכפר עאבוד ,ב-17.12.00

 מוחמד ג'יב מוחמד עבידו ,הרג מירי בבית חג"י ,ב-22.12.00ב וסף ,בחודשים האחרו ים מת חלים ירו ופצעו פלסטי ים ,יידו אב ים על מכו יות פלסטי יות,
פגעו ברכוש ,עקרו עצים ,שרפו מסגד ,פגעו בצוותים רפואיים פלסטי ים ,תקפו עיתו אים ,מ עו
מחקלאים להגיע לאדמתם וחסמו כבישים .להלן ביא עדויות של פלסטי ים המתארות חלק מפגיעות
אלה.

אפשרית .ב וסף ,יש ם כמה מקרים בהם דרסו פלסטי ים על-ידי מת חלים ,כאשר לא ברור האם מדובר בדריסה
מכוו ת או בתאו ת דרכים.
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ירי והתפרעויות ביישובים פלסטי ים
אחת מדרכי הפעולה ה פוצות של מת חלים היא פעולה יזומה בתוך יישובים פלסטי ים .במסגרת
פעולות אלה ,כ סים מת חלים לתוך איזורי מגורים כשהם יורים ומיידים אב ים על בתים,
פוגעים ברכוש ומבצעים מעשי ו דליזם כמו שריפת מכו יות ,יפוץ שמשות וירי לעבר דוודי שמש.
התפרעויות כאלו עשות על-ידי יחידים או על-ידי קבוצות גדולות יותר.
כך ,למשל ,תיאר תושב בידיא24:
ב -8.10.00בשעה  21:15בערב ,כ סו מת חלים רבים שהגיעו מכיוון מזרח ,מאזור
אריאל ,לכפר של ו בידיא .הם באו בארבע מכו יות בערך ,מסוג פורד ,GMC ,ואחרות,
עמוסות מת חלים שהתחילו לבצע מעשי הרס בכפר .כאשר התושבים ראו אותם הם
הזעיקו את א שי הכפר ברמקולים לבוא לכ יסה המזרחית כדי להגן על הכפר.
המת חלים שרפו מספר ח ויות במשך זמן מה .הם הסתלקו כשהתושבים החלו
להתקבץ ,ו עו מערבה ,לעבר כפר מסחה  -מרחק כש י קילומטרים מבידיא .הם החריבו,
שרפו וירו ,ואחר כך הסתלקו .כל זה משך בערך רבע שעה.
מספר יישובים בשטחים סבלו בחודשים האחרו ים מהת כלויות שיטתיות ו משכות של
מת חלים .להלן שתי דוגמאות:
חברון
ההת חלות בחברון מהווה ,מאז הקמתה בש ת  ,1968את אחד המוקדים העיקריים למעשי
25.1987

אלימות של מת חלים כלפי פלסטי ים ,שהתגברו עם פרוץ האי תיפאדה הראשו ה בש ת
שיאם של מעשים אלה היה בפברואר  1994כאשר ברוך גולדשטיין ,מת חל מקריית ארבע ,הרג 29
מתפללים מוסלמים במערת המכפלה.
ייחודה של הת חלות זו הוא בהיותה ההת חלות היחידה הממוקמת בלב ליבה של עיר פלסטי ית
גדולה .בחברון מתגוררים כ -120,000תושבים פלסטי ים וכ -500מת חלים ,המרוכזים במספר
שכו ות בתוך העיר.
בשל וכחות המת חלים בעיר ,היתה חברון העיר הפלסטי ית הגדולה היחידה שלא הועברה
לשליטת הרשות הפלסטי ית במהלך הפריסה מחדש של כוחות צה"ל בשטחים בש ים 1994-1995
ורק בש ת  1997כ סה לעיר הרשות הפלסטי ית .בהסכם חולקה חברון לש י חלקים 26.אזור 1H
הועבר לשליטת הרשות הפלסטי ית ואזור  ,2Hבו מתגוררים כ -30,000פלסטי ים וכל 500
המת חלים ,ותר בשליטה ישראלית מלאה .מעדויות שגבה בצלם ,מדיווחים בתקשורת ומדו"חות
של ארגון  27TIPHעולה כי גם לאחר יישום ההסכם משכו מעשי האלימות ההדדיים בין תושביה
הפלסטי ים של חברון והמת חלים הגרים בה.
וכחות המת חלים בעיר היתה גם הסיבה העיקרית ,אם לא היחידה ,להטלת עוצר על אזור 2H
בחברון במהלך האי תיפאדה ה וכחית .העוצר הוטל ב .-29.9.00בחודשים אוקטובר -ובמבר הוא
משך ברציפות למעט מספר הפסקות קצרות של כמה שעות .בדצמבר היו  12ימי עוצר ,ומאז

 24העדות גבתה על-ידי האשם אבו חסן ב.-13.12.00
 25ר’ בצלם ,דו קיום בלתי אפשרי :זכויות האדם בחברון מאז הטבח במערת המכפלה ,ירושלים ספטמבר .1995
 26הסכם בדבר הערכות מחדש בחברון ,י ואר .1997
TIPH 27הוא כוח משקיפים בי לאומי שהוקם לאחר הטבח במערת המכפלה ב ,-1994על יסוד הסכמה בין ישראל
ואש"ף ,על מ ת לקיים מעקב אחר הצעדים להשלטת הסדר בעיר וכדי לתרום להשבת תחושת הביטחון של תושביה.
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ישראל הטילה והסירה את העוצר עוד מספר פעמים .העוצר חל ,תוך אפלייה בוטה ,רק על
האוכלוסייה הפלסטי ית ,בעוד המת חלים המשיכו ל וע ללא הגבלה28.
מעדויות שגבה בצלם מפלסטי ים לגבי ה עשה בחברון בחודשים האחרו ים עולה תמו ה קשה של
הת כלות שיטתית של מת חלים לתושבים הפלסטי ים .בין השאר ,היו מקרים רבים של תקיפה,
יידוי אב ים על בתי מגורים ,השחתת סחורה בח ויות ,הפיכת דוכ ים ,גרימת זק לרכוש ,ופגיעה
באדמות חקלאיות .מת חלים גם תקפו עיתו אים במספר מקרים .במהלך חלק מהאירועים היו
הפלסטי ים תו ים בעוצר ולא יכלו לצאת מבתיהם ולהגן על רכושם.
ירי במ סור ג'אבר ,בן  ,12תלמיד כיתה ז' ,תושב חברון
ביום שישי ,8.12.00 ,בשעות הבוקר ,הרגו ש י מת חלים תושבי חברון – רי ה דידובסקי ואליהו
בן-עמי – מירי פלסטי י באזור בית חג"י .מאוחר יותר באותו בוקר השתלטו עשרות מת חלים על
בית משפחתו של עטא ג'אבר ,בשכו ת אל-בקעה בחברון ,הסמוכה להת חלות בגבעת החרסי ה.
הבית מצא בשלבי ב ייה אחרו ים והמשפחה עדיין לא עברה להתגורר בו באופן קבוע .תושבי
השכו ה מסרו לבצלם כי בשבועות שקדמו לאירוע זה הם סבלו מהת כלויות רבות של מת חלים,
בעיקר תושבי גבעת החרסי ה.
בשבת ,בשעות הבוקר ,הגיעו כ -25מת חלים גם לביתו של אג'י ג'אבר ,ה מצא במרחק של כ-400
לבצלם29:

מטרים מהבית עליו השתלטו המת חלים .את שהתרחש לאחר מכן הוא תיאר
ב י מ סור פתח את הדלת כדי להסתכל על ה עשה בחוץ ,ובדיוק ברגע שהוא פתח את
הדלת ירה בו אחד המת חלים .מהירי פצע מ סור בכף ידו השמאלית ובמות ו ,והקליע
יצא מהמותן הש ייה.
לאחר הירי יצאתי החוצה עם אשתי וילדיי ,וראיתי שלושה מת חלים .אחד מהם ראה
כבן  ,55גבוה ומרכיב משקפיים ,בעל זקן ושיער שיבה ,ובעל מב ה גוף בי ו י .הש י היה
גבוה עם משקפיים ,פ יו מאורכות וזק ו ארוך ,כבן  35ש ים .השלישי היה צעיר יותר
מש יהם ,בעל זקן ו ראה לי כבן .30
ראיתי את מ סור פצוע מהירי ,שוכב על האדמה .במרחק של כחמישה-שישה מטרים
ממ ו עמדו שלושת המת חלים .ג'יפ צבאי עמד במרחק של כ -15-10מטרים.
העליתי את ב י הפצוע על המכו ית שלי ורציתי ל סוע לבית-החולים ,אבל החיילים
והמת חלים הפריעו לי .החיילים אמרו לי שאסור לי ל סוע בגלל העוצר .המת חלים
עמדו עם ה שק שלהם וצעקו כל מי י דברים .יצאתי לכביש כשב י משפחתי וא י
ושאים את ב י הפצוע על-ידי ו .הלכ ו מרחק של כ -100מטרים מהכביש העוקף ,ואז
הגיע אלי ו איש המ הל האזרחי בשם אמ ון שעבר במקרה במקום .הוא עצר ,שמע מה
שקרה והזמין אמבול ס צבאי שלקח את ב י הפצוע עד לשכו ת גילה בירושלים .בגילה
העביר אמבול ס אזרחי את הילד ואותי לבית החולים הדסה עין כרם.
משפחתו של עטא ג'אבר קיבלה באותו יום צו מהמי הל האזרחי המכריז על הב יין כשטח צבאי
סגור ואוסר את כ יסתה אליו לשלושה חודשים .המשטרה עצרה את יהושע ש י ,חבר מועצת

 28ר' בצלם ,אזרחים במצור :הגבלות על חופש הת ועה כע ישה קולקטיבית ,ירושלים י ואר .2001
 29העדות גבתה על-ידי ג'יב אבו רקייה ב.-10.12.00
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קריית ארבע ,בחשד שירה בילד 30.פרקליטות מחוז ירושלים הגישה גדו כתב אישום המייחס לו
מחמירות31.

חבלה ב סיבות
יש לציין כי בשבת בבוקר הגישה עו"ד לאה צמל עתירה לשופט התורן בבית-המשפט העליון
בתביעה לחייב את שר הביטחון והשר לביטחון פ ים להפעיל את סמכותם על מ ת להגן על עטא
ג'אבר ורכושו מפ י הפלישה הבלתי חוקית .השופט התורן דחה את בקשתה להגיש במועד זה את
העתירה בטע ה שלא מדובר בפיקוח פש .לאחר הירי במ סור ג'אבר שבה עו"ד צמל לבית-
המשפט ,אז הורה השופט למשיבים להודיע אלו פעולות קטו כדי לסלק את המת חלים
הפולשים32.

עדותה של מייסון פייסל מחמוד אבו חדיד ,ילידת  ,1970תושבת חברון

)33(2H

מייסון אבו חדיד היא כיום המפר סת היחידה של משפחתה ,שכן אחיה ואחיותיה אי ם יכולים
לעבוד בשל העוצר שהוטל על חברון .בשל עבודתה בבית-חולים ,היא קיבלה אישור מישראל ל וע
גם בזמן העוצר .בעדותה לבצלם מסרה על הת כלויות יומיומיות של מת חלים:
לפ י כשבוע ,למיטב זכרו י ביום ראשון ,4.2.01 ,כאשר חזרתי מהעבודה לביתי בסביבות
השעה  ,16:30האיזור היה כרגיל תחת עוצר .הגעתי למחסום הצבאי בכ יסה לאיזור 2H
והצגתי את האישור שבידי .החיילים ת ו לי לעבור ללא בעיות .כשהגעתי למרחק של
כ -50מטר מהאיזור ש קרא "ק טרת אל-חמאם" ,הורו לי ש י מת חלים גברים ,האחד
כבן  30והש י מבוגר ,בסביבות גיל  ,50לעצור ולחזור למקום ממ ו הגעתי .הם פ ו אלי
בצורה מאיימת ובצעקות .פחדתי מהם מאוד .אמרתי להם שביתי קרוב מאוד למקום
ושברשותי אישור כ יסה לאיזור בזמן עוצר .הראיתי להם עם האצבע את הבית שלי.
המת חל הצעיר היכה אותי בכתפי באגרופו ו יסה להוריד בכח את הצעיף המכסה את
ר אשי .התחלתי לצרוח ולצעוק ,ואז הגיעו למקום ארבעה חיילים.
החיילים יסו לשכ ע את ש י המת חלים בצורה מ ומסת שיעזבו אותי .הם התווכחו
בי יהם כמה דקות ,אבל לא הב תי מה הם אמרו כי הם דיברו בעברית וא י לא מבי ה
את השפה .אחרי כמה דקות אחד החיילים יגש אלי ואמר לי בערבית לחפש דרך אחרת
להגיע הביתה .הצגתי לו את האישור שברשותי והוא אמר לי שאין מה לעשות ושהוא
לא מצליח לשכ ע את ש י המת חלים לתת לי לעבור .כש יסיתי לסרב ,ש י המת חלים
התחילו לצרוח ולצעוק .למזלי החיילים עמדו בי י לבי ם .א י פחדתי וחזרתי אחורה
כדי לחפש דרך אחרת להגיע הביתה .הלכתי דרך שכו ת א-שייך ב ,1H-משם ירדתי
לכיוון מסגד איבראהים )מערת המכפלה( ,ומשם הגעתי הביתה .כשהגעתי לפתח ביתי
המת חל הצעיר הסתכל עלי בצורה צי ית וסימן לי בידיו שהוא הצליח להחזיר אותי.
כ סתי הביתה ולא התייחסתי אליו.

" 30המת חל החשוד שפצע קשה ילד בחברון הסגיר עצמו למשטרה" ,הארץ .11.12.00
" 31כתב אישום גד המת חל שירה ב ער" ,הארץ .11.12.00
" 32מת חלים ירו בילד בפלישה לבית בחברון" ,הארץ .10.12.00
 33העדות גבתה על-ידי רסלאן מחאג' ה ב.-11.2.01
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חברון34

עדותו של מורטדה מוסלם עבד רבו אבו עיישה ,יליד  ,1925תושב שכו ת אל-חאווז -
בבעלותי ח ות בגדים כבר למעלה מארבעים ש ה .הח ות מצויה באזור שהיה בעבר
מרכז העסקים של חברון .מאז הקמתה בסמוך של ההת חלות "אברהם אבי ו" עסקיי
התדרדרו .הח ות סגרת לעיתים קרובות בגלל הטלות עוצר ,אלימות מצד המת חלים,
וסגירתו של רחוב א-שוהדא שמחבר בין החלק החדש של חברון לחברון העתיקה.
מאז תחילת האי תיפאדה הצבא הישראלי הטיל עוצר ממושך על אזור  .H2כמו כן

המת חלים הגבירו את התקפותיהם על התושבים הפלסטי יים ,התקפות המתרחשות
בכל פעם שהצבא מסיר את העוצר .מת חלים ,גברים ו שים ,זורקים אב ים על בעלי
הח ויות ועל העוברים והשבים .הם הופכים דוכ י ירקות ומשחיתים את הסחורה.
לפעמים הם מחרימים סחורה .וכחותם של חיילים רבים באזור לא עצרה ואפילו לא
גרמה להחלשות ההתקפות היומיות של המת חלים .החיילים מתערבים רק כשפלסטי י
שהותקף מ סה להגן על עצמו .מספר פעמים החיילים דחפו ,הכו ואיימו לעצור
פלסטי ים ש יסו להגן על עצמם מפ י מתקפת המת חלים.
בתחילת הרמדאן ,לפ י חודש ,הוסר העוצר למספר שעות ,וא י וסוחרים אחרים פתח ו
את הח ויות של ו .בסביבות השעה  11:00בבוקר ,שמו ה מת חלות ושלושה מת חלים
הופיעו בחזית הח ות שלי והתחילו להשליך את הבגדים על הרצפה .הם כ סו לח ויות
בגדים סמוכות וחזרו על אותה פעולה .כשהם סיימו לזרוק את הבגדים ,חלק מהם
החלו לקחת אותם מעבר למחסום .כש יסי ו לעצור את ה שים שלקחו את הבגדים,
החיילים ,שמספרם היה למעלה מארבעים ,עצרו אותי ואת הח וו ים האחרים .א י
יסיתי לתפוס את אחת ה שים ,אבל חייל כיוון את הרובה שלו לעברי.
חצי שעה לאחר מכן הגיעו למקום שמו ה שוטרים שהדפו את המת חלים עד שהם
התרחקו מהמקום .ביקש ו מהשוטרים להחזיר את הבגדים המוחרמים ,אבל אמר ל ו
ללכת לתח ת המשטרה ליד מסגד איבראהים )מערת המכפלה( .הלכ ו לשם ו אמר ל ו
ללכת להת חלות קריית ארבע ולדבר עם השוטר שם .היו א שים שיעצו ל ו לא ללכת
לשם כי זה מסוכן ,אז לא הלכ ו.
חווארה
העיירה חווארה מצאת בצפון השומרון ומתגוררים בה כ -4,000תושבים .העיירה מצאת בשטח
 Bשבשליטה ביטחו ית ישראלית .מסביב לחווארה הוקמו ההת חלויות איתמר ,ברכה ,תפוח
ויצהר .בין  -6.10.00ל ,-8.11.0הטיל צה"ל עוצר על חווארה .צה"ל ימק את הטלת העוצר בצורך
להבטיח את ת ועת המת חלים באזור לאורך הכביש העובר בכפר 35.לאחר מכן הטיל צה"ל עוצר
על חווארה עוד שלוש פעמים לתקופות קצרות יותר .סך-הכל הוטלו עד כה  64ימי עוצר.
בחודשים האחרו ים היו תו ים תושבי חווארה להתקפות חוזרות ו ש ות מצד מת חלים
המתגוררים בהת חלויות הסמוכות .בפשיטות שערכו מת חלים על היישוב הם תקפו בתי מגורים
בירי ובאב ים ,חיבלו בכלי רכב ,גרמו זק לרכוש ופגעו בבתי מלאכה ובח ויות .מת חלים גם פתחו
באש לעבר תושבי חווארה בזמן שעסקו במסיק זיתים בחלקות הסמוכות להת חלות יצהר ,עקרו

 34העדות גבתה על-ידי מוסא אבו השהש ב.-2.1.01
 35מכתב מהיועץ המשפטי של איו"ש של צה"ל למוקד להג ת הפרט.15.11.00 ,
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וכרתו עצים רבים ופגעו ביבול .בכמה מקרים תקפו מת חלים כלי-רכב של תושבי חווארה מחוץ
לעיירה.
בליל ה -12.10.00הציתו מת חלים את המסגד הגדול של העיירה .ראש עיריית חווארה ,מוחמד
עבד אל-רחמן בדאווי ,מסר לבצלם פרטים אודות האירוע:
תושבים ראו מכו ית לב ה מסוג מיצובישי ,שה הג שלה ועוד כמה מת חלים שהיו איתו
הציתו את המסגד .במסגד היו כחמישה שטיחים פרסיים ,שהיו מגולגלים ומו חים ליד
הקיר בו מצא החלון דרכו שפכו המת חלים את הב זין והציתו את האש .האש
התלקחה ושרפה את השטיחים המגולגלים ואת השטיחים האחרים שהיו פרושים על
רצפת המסגד ,וכן שרפה את ארו ית ספרי הקודש .מחירם של השטיחים ש שרפו אמד
בקירוב36.

בעשרים אלף דולר
רב ים מהת חלויות באזור התבטאו לגבי שריפת המסגד ,באוז י מח"ט שומרון ,אלוף-מש ה יוסי
אדירי .הרב יקי סביר ,רב ההת חלות אלון מורה ,אמר כי "אחרי שיום קודם קבר ו חבר ,העובדה
שבחווארה שרף מסגד אחד בלבד ולא כל החמישה  -זה מה שהיה צריך להפתיע אותך .מצדי אם
עשרים מסגדים היו בוערים הייתי שמח פי כמה" .הרב דוד דודקביץ' ,רבה של יצהר ,אמר באותה
הזדמ ות כי "העובדה שלא כל חווארה עלתה באש  -אם לא על ידך אז על-ידי ו  -היא הוכחה
שהציבור פה מגלה איפוק

אדיר"37.

חווארה38

עדותו של רומל מוחמד חסין שחרור ,יליד  ,1963תושב
בתאריך  ,21.11.00בסביבות השעה  ,21:30כ סו ליישוב חווארה קרוב למאה ועשרים
מת חלים ,כשהם קוראים קריאות :מוות לחווארה .המת חלים הגיעו בשיירה של קרוב
לארבעים מכו יות .הם הגיעו מכיוון החלק הצפו י של היישוב ,כלומר מכיוון
ההת חלויות )אלון מורה ,יצהר ואיתמר( ,שכביש אחד בלבד מקשר בי ן ובין צומת
זעתרה ,והוא עובר דרך היישוב חווארה.
המת חלים עצרו את מכו יותיהם מחוץ ליישוב ,התקדמו לתוכו כשהם צועדים ברגל,
והתחילו ליידות אב ים על הבתים ברחוב הראשי .אחר כך הם יסו להיכ ס למסגד
האימאם עלי ,ו יסו לעקור את השער שלו ממקומו אבל לא הצליחו .המת חלים התחילו
לזרוק אב ים על המסגד ול פץ את חלו ותיו ,ו יסו לשרוף אותו כפי שעשו למסגד הגדול
ב ;-12.10.00אז שרפו את המסגד דרך אחד החלו ות שלו ,והאש כילתה את כל
השטיחים והמרבדים ואת ארו ית הספרים שבתוך המסגד.
מסגד האימאם עלי ב ה לפ י תקופה קצרה והוא ממוקם ברחוב הראשי של חווארה.
המת חלים לא הצליחו לפרוץ לתוכו בזכות השערים החזקים שלו ובזכות החלו ות
שקשה לפתוח אותם .מאחר ש כשלו בכך ,התחילו ליידות אב ים לעבר הבתים
הסמוכים ,ול פץ את כל החלו ות של הבתים האלה .כך ,למשל ,השליכו המת חלים
אב ים לעבר ביתו של חאג' מרעב אל-חווארי .חלו ות הבית ופצו ,ואשת ב ו של החאג',
אמל ג'האד אל-חווארי ,פצעה מרסיסי זכוכיות שעפו מן החלו ות המ ופצים.

 36העדות גבתה על-ידי האשם אבו -חסן ב.-21.11.00
" 37זקוף קומתך קצין יהודי" ,הארץ .20.10.00
 38העדות גבתה על-ידי האשם אבו חסן ב.-23.11.00

14
המצב הזה משך בערך שעה ,כשהמת חלים כל הזמן מ סים לשרוף את המסגד .חיילים
מהצבא הישראלי היו באותה שעה במקום ,אבל הם לא התערבו ולא יסו למ וע את
מעשי המת חלים.
התקשר ו לקצין המ הל האזרחי  -ששמו גיא  -והוא טען שמספרם של המת חלים רב
מכדי שהחיילים שבמקום יוכלו להשתלט עליהם .הצבא המתין עד שהגיעו כוחות
תגבורת לחווארה ,ורק אז גירש את המת חלים מן היישוב.
מצבם ה פשי של כל הילדים היה רע .חלק מהם אי ם יכולים אפילו ללכת לבית הספר,
חלקם מפתחים ש אה .קח לדוגמא את הבת שלי ,שגילה עשר ש ים .ברגע שהיא שמעה
שיש מת חלים ביישוב היא רצה מיד והתחבאה בתוך חדר האמבטיה .מצב זה אופיי י
לרוב ילדי חווארה ,והוא תוצאה של המצב השורר כאן מזה חודש וחצי .היישוב תון
כבר שלושים ושבעה ימים תחת עוצר ,שבמהלכם התרחשו אירועי ירי על הבתים ובוצעו
פעולות פרובוקטיביות מצידם של המת חלים כ גד המשפחות המתגוררות ביישוב ,וכל
זאת כשהצבא הישראלי רואה ושומע.
חווארה39

עדותו של עבד אל-רחמן מוחמד עבד אל-רחמן עודה ,יליד  ,1968תושב
א י בעל ח ות לקרמיקה בכ יסה הצפו ית לכפר חווארה ,ליד צומת ההת חלות יצהר.
הסחורה של הח ות מצאת מחוץ לח ות .המת חלים הגיעו במהלך האירועים ,בחודש
אוקטובר ,בשעות הלילה ) ,(01:00-22:00שברו את אריחי הקרמיקה וג בו חלק
מהסחורה .באותה עת הכפר חווארה היה תחת עוצר ,ולכן לא מצאתי בח ות .יסיתי
להגיע אל הח ות בזמן העוצר מספר פעמים ,אבל החיילים הישראלים מ עו זאת ממ י
והיכו אותי .למרות זאת הצלחתי להגיע לח ות כדי לראות מה קרה לסחורה ש מצאת
מחוצה לה ,אך לא הצלחתי לבדוק את כולה.
האירועים האלו חזרו על עצמם במשך ארבעה ימים ברציפות .החיילים עמדו בקרבת
הח ות אך לא עשו דבר גד המת חלים ולא יסו למ וע מהם לפגוע בסחורה.
אחרי שאירעו באזור תקריות האירועים היו מחריפים .לאחר שמת חל היה הרג באזור
סמוך ,היו מגיעים קבוצות של מת חלים ,מ פצים את השמשות והזגוגיות ומשליכים
אב ים על המכו יות הערביות.
הצבא הישראלי רואה כל זאת אך זה לא עוזר .הם לא מ סים למ וע זאת ,למרות
שהחיילים הישראלים מכירים את המת חלים אישית ומכירים את מכו יותיהם .לעתים
א ח ו מספרים לחיילים על כך ,אך הם לא וקפים אצבע כ גד המת חלים.

 39העדות גבתה על-ידי האשם אבו חסן ב16.1.01 -
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ירי ויידוי אב ים לעבר כלי-רכב פלסטי ים
במהלך החודשים האחרו ים ירו מת חלים פעמים רבות על כלי-רכב פלסטי ים ויידו עליהם
אב ים .ברוב המקרים התרחשו תקיפות כאלה ממארב קרוב להת חלויות ,כשקבוצה של
מת חלים הסתתרה סמוך לכביש ולאחר שזיהתה כלי-רכב פלסטי י ,תקפה אותו .בחלק
מהמקרים התבצע הירי או יידוי האב ים מתוך כלי-רכב של מת חלים .תקיפות מסוג זה התרחשו
הן בחסות החשיכה והן בשעות היום.
בעקבות היש ותן של תקריות מסוג זה ,מסרו פלסטי ים לבצלם כי בשל הפחד מהתקפות של
מת חלים על כלי-רכבם הם מ עים מל סוע בדרכים בהן אירעו תקריות כאלו .מציאות זו,
המצטרפת להגבלות הגורפות על ת ועה שמטילה ישראל 40,מעמידה את האוכלוסייה הפלסטי ית
במצב בו היא כמעט ואי ה יכולה ל וע בכבישי השטחים ופוגעת בה בצורה קשה.
הריגתו של מוסטפא עליאן ,יליד  ,1953שוי ואב לשמו ה ילדים ,תושב מח ה הפליטים עסכר
שב פת שכם ,ב-14.11.00
מוסטפא עליאן עבד כירקן באזור ע אתא יחד עם חוסיין מוסלם ,ש יהם תושבי מח ה הפליטים
עסכר .ב -14.11.00חזרו ש יהם מעבודתם למח ה הפליטים ,יחד עם ב ו של מוסטפא עליאן,
עלאא ,ש הג ברכב .את שהתרחש בדרכם תיאר חוסיין מוסלם לבצלם:
כאשר הגע ו לצומת א-סבאח שבאזור כפר מאלכ לא סעו מכו יות בכביש פרט לזו
של ו .מייד אחרי הצומת יש הת חלות שאי י יודע את שמה 41.סמוך לה ,בתח ת
אוטובוס על הכביש הראשי עמדו כ -13מת חלים כב י עשרים .כאשר ראו המת חלים
שלרכב של ו לוחיות רישוי ירוקות ,החלו כמה מהם  -כשבעה  -ליידות עלי ו אב ים
ממרחק של מטר או ש יים .הצבא הישראלי לא היה וכח במקום בעת יידוי האב ים
עלי ו .עלאא הגביר את מהירות ה סיעה בכדי לברוח מהמקום .לאחר שהתרחק ו מעט
הוא האט כדי לבדוק את ה זק.
התברר שמוסטפא פגע מאבן גדולה בחזה שלו .הוא ישב ליד החלון הימ י ,הכיוון ממ ו
הותקפ ו .האבן שספג שוקלת בערך  4קילו והיא שמורה אצל ו .סע ו לחפש מרפאה או
רופא .מוסטפא התלו ן שהכאב גובר ,ובתוך כמה דקות הכרתו הלכה והתערפלה.
כ ס ו לכביש צדדי ,ופגש ו מוסקי זיתים ,תושבי כפר מאלכ .שאל ו אותם אם יש
מרפאה או רופא באזור ,ו ע י ו שיש מרפאה בכפר .עצר ו רכב פורד טר זיט שהסיע
פועלים ועבר במקום ,וביקש ו מ הגו שיעביר את מוסטפא למרפאה ,מפ י שהיא רחוקה.
הג הטר זיט ,שאי י יודע את שמו ,הסכים והסיע אות ו למרפאה .כאשר הגע ו
למרפאה הרופא בדק את מוסטפא ואמר כי הוא מת .השאר ו את גופתו של מוסטפא
במרפאה והזמ ו אמבול ס מרמאללה להעברתה לבית החולים רפידיא בשכם .זה היה
בשעה  15:45אחר הצהריים.
האמבול ס לקח אות ו עד מחסום זעתרה ,שמעברו הש י כבר חיכה ל ו אמבול ס
משכם .החיילים הישראלים במחסום עיכבו אות ו ,ערכו עלי ו חיפוש וראו את גופתו
של מוסטפא .הם שאלו מה קרה וסיפר ו להם .אחרי חמש דקות החיילים הרשו ל ו
לעבור .העבר ו את גופת מוסטפא לאמבול ס משכם ,והאמבול ס מרמאללה חזר
 40ר' בצלם ,אזרחים במצור :הגבלות על חופש הת ועה כע ישה קולקטיווית ,ירושלים י ואר .2001
 41הכוו ה כ ראה להת חלות כוכב השחר.
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לרמאללה .הגע ו לבית החולים רפידיא הממשלתי ,שם צילמו את גופתו של מוסטפא,
ולמחרת  -היום  -קבר ו אותו בבית הקברות של מח ה הפליטים

עסכר42 .

פת סלפית43

עדותו של מרוואן אבו עלי ,יליד  ,1962תושב דיר איסתיא שב
ב ,-1.1.01ב ,-22:00סע מרוואן אבו עלי מאיזור מסחה לכיוון ביתו בדיר איסתיא ,דרך כביש
חוצה שומרון .במכו ית היו ש י תושבים וספים מהכפר .בעדותו לבצלם מסר אבו עלי:
כאשר סע ו לעבר הכפר של ו הגיעה מול ו מכו ית עם לוחית זיהוי צהובה ,ישראלית .זו
היתה מכו ית מסוג ר ו סטיישן בצבע לבן או בז' .הר ו ביצעה סיבוב פרסה על הכביש,
ו סעה לפ י ו ,לאט מאד .בתוך המכו ית לא היה איש מלבד ה הג ,וא ח ו הב ו שזו
מכו ית של מת חל .אחרי כמאתיים מטר הר ו התחילה ל סוע מהר יותר ו עלמה
מעי י ו .ליד צומת ברקן ,סמוך להת חלות ברקן ,הר ו שוב סגרה את ה תיב של ו ,כך
שלא יכול ו לעקוף אותה .הר ו פ תה מעט ימי ה ,לכיוון הת חלות ברקן ,ועצרה .ה הג,
אבו קאהר ,יסה לעקוף את הר ו .כשהיי ו במקביל אליה שלף הג הר ו את ה שק שלו
וכיוון אותו לעבר ו ,כך שק ה הרובה היה גלוי לעי ו ,וירה עלי ו מספר יריות.
הכדור הראשון שהמת חל הזה ירה לעבר ו פגע בי .א י ישבתי ליד ה הג ,במושב הקדמי,
כך שהייתי יותר קרוב אל ה הג במכו ית של המת חל מאשר יתר ה וסעים ברכב .הקליע
חדר דרך הגב שלי ו עצר בתוך הבטן ,משום שכשראיתי את המת חל שולף את ה שק
שלו יסיתי להתחבא וסובבתי את גבי לעברו .מיד לאחר מכן האצ ו את סיעת ו
והועברתי למרפאתו של הדוקטור עלי בכפר כיפל חארס .הוא טיפל בי והזמין עבורי
אמבול ס.
שארתי במרפאה עד שהאמבול ס הגיע ,ואז סע ו לשכם [...] .כאשר הגע ו אל מבואות
שכם ,לפ י צומת קוסין ,עצרו אות ו במחסום צבאי .היו שם כמה מכו יות צבאיות
ישראליות וכמה חיילים ישראלים .הם אמרו ל ו שאין כ יסה; למרות שהיי ו
באמבול ס הם לא הרשו ל ו להכ ס לשכם .הג האמבול ס ביקש מהם שי יחו ל ו לעבור
והסביר להם שיש לו פצוע באמבול ס ,אבל הם סירבו .משום כך אלצ ו לחזור באותה
דרך שבא ו ,ול סוע בדרך העוקפת לכיוון חווארה  -בורין ומשם לכביש חווארה  -שכם.
כך הגע ו אל שכם ואל בית החולים הממשלתי רפידיא .השעה היתה כבר שתיים עשרה
בלילה .הכ יסו אותי לחדר מיון ומשם מיד לחדר יתוח .בשלב זה איבדתי את הכרתי,
שלא שבה אליי עד למחרת בבוקר .אי י יודע מה עשו לי .מאז ועד היום ,3.1.01 ,א י
מצא במחלקה לטיפול מרץ בבית החולים ,ומצבי הרפואי עדיין לא התייצב.
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שכם44

עדותו של עבד אל-רחים מוחמד סודקי קוסו י ,יליד  ,1967תושב
עבד אל-רחים קוסו י ,צלם עיתו ות בסוכ ות רויטרס ,סיפר לבצלם על תקיפת רכבו בעת ש סע
מירושלים לשכם:
ביום ש י ,13.11.00 ,סיימ ו את עבודת ו בירושלים ועזב ו את המשרד בשעה 18:00
בערב .לקח ל ו שעה בערך כדי לצאת מירושלים ,בגלל הפקקים בדרך .היה ל ו רכב עם
לוחית זיהוי צהובה ,שסיפקה ל ו סוכ ות רויטרס בכדי לקחת אות ו מירושלים לשכם.
כשהיי ו בירושלים שמע ו על הריגת חיילים ישראלים ומת חלים באותו יום ,לכן שי ה
הג המכו ית את מסלול ה סיעה ,ו סע דרך הכביש העוקף )מעלה אפריים( .המצב היה
שקט עד שהגע ו לצומת זעתרה .ה הג פחד בהתחלה מזריקת אב ים על הרכב  -בעל
הלוחיות הישראליות  -על-ידי פלסטי ים ,אבל קרה ההפך.
כשהגע ו סמוך לזעתרה ,רכב שעמד בצד הדרך אותת ל ו באורותיו בכדי להזהיר אות ו,
אבל לא התייחס ו לזה .כשהגע ו לצומת זעתרה מכיוון מזרח ,עמדו מת חלים בצומת.
סע ו באיטיות ובזהירות ,כאשר כעשרים מת חלים יצאו אלי ו מאחורי סוללות העפר
שלצד הכביש ,והתחילו ליידות עלי ו אב ים ,מצד שמאל של הרכב ,למרות שהרכב עם
לוחיות זיהוי צהובות ובעל תג "עיתו ות".
המת חלים יידו עלי ו אב ים ורדפו אחרי ו ,וה הג סע במהירות .פגעו ב ו בערך 7
אב ים ,ושאר האב ים פגעו במכו ית ,שברו את זכוכיות החלו ות וגרמו זק יכר לרכב.
סע ו עוד  50מ' בערך והגע ו לקוביות הבטון ,שם היו בין  10ל -15מת חלים צעירים,
שהחלו לזרוק עלי ו אב ים .ה הג סע לכיוו ם ,והם ברחו.
המשכ ו ל סוע עוד כ -20מטר ,ו תקל ו בקבוצה אחרת של מת חלים שעמדו בימין
הכביש ,ליד קוביות בטון .היו איתם ארבעה חיילים ישראלים .כל המת חלים החלו
ליידות עלי ו אב ים ,ושברו את כל זגוגיות הרכב בחלו ות הצדדיים ,והזגוגית הקדמית
סדקה כתוצאה מפגיעת אבן .א י פגעתי בכתף שמאל מאבן ש כ סה לרכב ,ואז הצלח ו
לעבור אותם .ה הג בהל מאד ,חש כאבים בגבו ,ולא יכול להשתלט על האוטו ,ולכן
כמעט שהתדרדר ו לואדי שמימין לכביש.
בצומת הכפר ביר ייה אמר ו ל הג שא ח ו מצא רכב אחר ,ושהוא י סה לחזור
לירושלים בדרך אחרת ,בטוחה יותר .מאוחר יותר שמעתי שהיו מכו יות וספות ש פגעו
שם מיידוי אב ים של מת חלים.
ארבעת החיילים בצומת לא הגיבו ולא יסו למ וע את זריקת האב ים .בהמשך הדרך
עצר ו ג'יפ של משמר הגבול וסיפר ו להם על האירוע ,אבל זה לא ע יין אותם .הם אפילו
לא אמרו ל ו ללכת ולהגיש תלו ה במשטרה.

 44העדות גבתה על-ידי האשם אבו -חסן ב.-14.11.00
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תקיפות והת כלויות לחקלאים פלסטי ים
חלקות אדמה פלסטי יות המשמשות לחקלאות ולמרעה מהוות מזה ש ים את אחד המוקדים
העיקריים לתקיפות של מת חלים גד פלסטי ים.
בחודשים האחרו ים ירו מת חלים לעבר חקלאים בכפרים רבים ,היכו אותם ומ עו מהתושבים
להגיע לאדמותיהם לצורך מסיק הזיתים ועיבוד האדמות .במספר מקומות מת חלים עקרו או
כרתו עצי זית של חקלאים פלסטי ים .בהקשר זה טען ב י קצובר ,מראשי המת חלים בגדה ,כי "אם
צריך לעקור עצים כי באזור מסוים זורקים אב ים ,או צריך לפרק איזה מב ה או מפגע ,אז הצעירים עושים
את זה .לצבא זה לוקח זמן וגם אז הם עושים את זה בצורה

מסורבלת"45.

הפגיעה בחקלאים הפלסטי ים בעיתוי זה קשה במיוחד .החודשים אוקטובר ו ובמבר היו עו ת
מסיק הזיתים ,אשר מהווה מרכיב מרכזי בכלכלת אזורים רבים בגדה .חוסר האפשרות להגיע
למסיק גרם להשחתת התוצרת הש תית ולהפסד כספי יכר .ב וסף ,בעקבות הטלת הסגר פגעה
באופן קשה פר סת האוכלוסייה הפלסטי ית :הסגר הכללי מ ע את האפשרות לעבוד בישראל,
עליה מבוססת פר סתן של עשרות אלפי משפחות פלסטי יות .הקשיים בת ועה בתוך השטחים,
השטחים46.

בשל המצור ,הסגר הפ ימי והתקפות מצד מת חלים פגע קשות גם ביכולת לעבוד בתוך
לפיכך ,משפחות רבות ותרו תלויות לפר סתן באופן בלעדי בע ף החקלאות ,ופר סתן פגעה באופן
קשה מפגיעות של מת

חלים47.

ירי על חקלאים בבית פוריכ והריגתו של פאריד סאסרה
ב -17.10.00יצאו כמה עשרות מתושבי בית פוריכ ,גברים ,שים וילדים ,למסוק זיתים בחלקת
האדמה שלהם ,כחמישה ק"מ מדרום לעיירה .התושבים הגיעו לחלקה בשעה  07:00והחלו
במסיק .זמן קצר לאחר מכן החלו ש י מת חלים תושבי איתמר לירות עליהם .מחמוד סאסרה
שהתרחש48:

תיאר את
א י ודודי ,חמדי סאסרה ,היי ו בקבוצה הקרובה ביותר לכביש לאיתמר ,בגלל קרבת
חלקת עצי הזית שבבעלות ו לכביש .בשעה  09:30בערך ראי ו ש י מת חלים עוברים
בדרך הסמוכה לחלקת אדמת ו .האחד כבן  ,55בעל זקן לבן; האחר כבן  ,35בעל זקן
שחור .ראיתי שהם בוח ים אות ו בעי יהם .זיהיתי את המת חל הצעיר יותר כי בש ה
שעברה יגש אלי ו וגירש אות ו מהמטע.
אחרי כרבע שעה שמע ו קול ירי .לא ידעתי מהיכן מגיע הירי ושאלתי את אחי אם הוא
יודע מה מקורו .הירי גבר ,ודודי חמדי סאסרה אמר ל ו :אל תפחדו ,השארו
במקומותיכם .מעט אחר כך שמעתי שמאלק פגע .הוא היה אז מרוחק מאת ו כ-150
מטר.
לאחר מכן ראיתי את המת חל הצעיר יותר ,עם הזקן השחור ,עומד לפ י הקרוואן
ואחרי העצים .הוא צלף ישירות עלי .יסיתי למצוא מחסה והוא ירה לעברי ארבעה
כדורים ,אבל לא פגעתי .ברחתי מערבה ,והמת חל ירה בדודי חמדי ,ש שא שק של
זיתים על גבו .חמדי פגע בגבו וזרק את שק הזיתים .אמרתי לדודי עבדאללה שחמדי

" 45התאפק ו ,גמר ל ו" ,מעריב .2.1.01
 46ר’ בצלם ,אזרחים במצור :הגבלות על חופש הת ועה כע ישה קולקטיווית ,ירושלים י ואר .2001
 47פגיעה וספת בחקלאות עשית על ידי צה"ל ,הפוגע במטעים ובשטחים חקלאיים אחרים במהלך פעולות המכו ות
על ידי צה"ל "פעולות חישוף".
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פצע וצריך לעזור לו .חמדי ירד למטה ,מהצד הצפון-מזרחי ,והמת חל ,שעמד באזור
שמשקיף על כול ו ,המשיך לירות ישירות לעברו.
א ח ו התחבא ו ליד ה חל .המת חל ירה באשתו של דודי ,אום עימאד ,אך היא לא
פגעה מהירי .כאשר יסה אחד מב י דודי לה יח את ה פגעים על סוס שהיה קשור
בסמוך בכדי להעביר אותם לטיפול בעיר ,ירה המת חל בסוס הקשור .לאחר מכן החל
לירות באופן ספו ט י.
דודי חמדי ירד לכיוון הכפר עם ב יו עימאד וסאמר וא י שארתי יחד עם בן-דודי ג'מאל
ואימו הזק ה של ח'אלד .ראיתי את המת חל יורה בח'אלד עיסא סאסרה ,שהסתתר 3-
 2מטרים ממ י ,כאשר ח'אלד יסה לברוח ,ופוצע אותו ברגלו .ג'מאל ,אחיו של ח'אלד,
פי ה אותו לקבלת טיפול.
סאסרה49:

חסן סאסרה תיאר את הריגתו של פאריד
בהתחלה פגע מאלק סאסרה ,ופאריד סאסרה סייע לאביו של מאלק לפ ותו על גבי
חמור לכפר ,כיוון שאין גישה למקום ברכב מכיוון בית-פוריכ .מהכפר הועבר מאלק
לבית החולים.
חמש או שבע דקות לאחר שיצא לפ ות את מאלק ,חזר פאריד למקום ,בעוד הירי משך,
וחמדי סאסרה ,בן דודו של פאריד ,פצע .פאריד חזר על מ ת לקחת אותו לכפר
באמצעות חמור ,וכשהיה מרוחק כשלושים מטר מחמדי ,ירה בו מת חל ישירות ופגע בו
בחזהו ובמות ו הימ ית .פאריד פל ארצה מיד ,ה יח את ידו על מות ו ,ואיבד את
הכרתו.
אמבול ס שהוזעק לפי וי הפצועים עוכב על-ידי חיילי צה"ל במחסום 50.פאריד סאסרה ,בן  ,29אב
לש י ילדים ,פטר מפצעיו בדרכו לבית החולים .במהלך האירוע פצעו מהירי שלושה תושבים
וספים.
המשטרה עצרה ביום האירוע את ירון דג י וגד ט א ,תושבי איתמר ,בחשד להריגתו של פאריד
סאסרה ,ולפציעה ב סיבות מחמירות של פלסטי ים וספים .לאחר חמישה ימים הם שוחררו
בעילה של חוסר ראיות ,על אף טע ות שהמשטרה לא עשתה את כל המאמצים האפשריים
להמשיך בחקירה 51.לאחרו ה פורסם כי הפרקליטות שוקלת לסגור את תיק החקירה גדם ,בשל
אישום52.

קושי לגבש כתב
מת חלים מהאזור מ סים מזה זמן רב להשתלט על אדמות הכפר בית פוריכ .מחמוד סאסרה,
לבצלם53:

אחד התושבים סיפר
אדמותי ו לא הופקעו מעולם ,אבל המת חלים מ סים להשתלט עליהן על-ידי הטלת
טרור עלי ו ,למרות שיש ברשות ו מסמכים המאשרים בעלות ו על הקרקע .בזמן
האחרון ההת חלות העמידה עליהן כמה קראוו ים ריקים ,ומפעם לפעם המת חלים
מ סים להפחיד את א שי ו בדרכים שו ות ולגרש אות ו מהקרקע .לפ י ש תיים הרגו
מת חלים את השייח' מוחמד א-זלמוט באדמתו ,הסמוכה לחלקה של ו.

 49העדות גבתה על-ידי האשם אבו -חסן ב.-25.10.00
 50ר’ בצלם ,איפוק מדומה :הפרות זכויות האדם במהלך האירועים בשטחים  ,2.12.00-29.9.00ירושלים דצמבר
.2000
" 51למשטרה לא בוער לפע ח את תקרית איתמר" ,הארץ.22.11.00 ,
" 52קושי בגיבוש כתב אישום גד ש י מת חלים" ,הארץ.11.3.01 ,
 53העדות גבתה על-ידי האשם אבו חסן ב.-21.10.00
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טע ות אלה זוכות לאישור מדברים שאמר אחד העצורים בפרשה ,גד ט א ,בראיון לארגון "קשב",
כחודש לפ י האירוע" :בשבת ,לדוגמה ,הגיעו ערבים לקטוף תא ים בחלקה שגובלת בחלקה של ו.
מובן שסילק ו אותם .מיגר ו אותם .אסור להם לעלות לכאן .אם הם בכל זאת מגיעים א ח ו מייד
מזעיקים את הצבא או המשטרה .כשהצבא יוצא מהתמו ה הגברים של ו מטפלים בהם .בשבת
א ח ו רודפים אחריהם ברגל עם מעדרים

ומכושים"54.

שכם55

עדותה של חפיזה יוסף מוסטפא זבן ,ילידת  ,1918תושבת הכפר בורין שב פת
חפיזה זבן וב י משפחתה מתפר סים מת ובת עצי הזית שבבעלותם .מאז הקמת ההת חלות יצהר,
בסמוך לכפר ,סבלו תושבי בורין מהת כלויות של מת חלים מיצהר שהפריעו להם לעבד את
אדמותיהם ,במיוחד בזמן מסיק זיתים .זבן סיפרה כי לפ י הקמת ההת חלות הגו תושבי בורין
לישון בשטח במשך כל עו ת המסיק .מאז הקמתה של יצהר הם הפסיקו לעשות זאת ,מפחד
המת חלים ,אך המשיכו לעבד את האדמה.
זבן מסרה בעדותה לבצלם:
מאז תחילת האירועים ב -29.9.00לא יכול ו לעלות לאדמה כי המת חלים התייצבו
בכ יסה לקרקעות ופחד ו להגיע לשם .כשעו ת מסיק הזיתים הגיעה ,הגישו תושבי
הכפר שבבעלותם אדמות טועות עצי זית בקשה להיתר מהמת"ק הפלסטי י דרך
מועצת הכפר .א שי המת"ק הפלסטי י ,בתיאום עם המת"ק הישראלי ,אישרו ל ו
לעלות לחלקה ולמסוק את הזיתים באדמה .האישור יתן ליום .14.11.00
ביום שלישי ,14.11.00 ,בשעה  ,07:00עלי ו לאדמה לעבוד במסיק הזיתים ,א י וב י
משפחתי ,כ -40במספר .משפחות אחרות עלו לאדמות סמוכות .רוב העובדים היו שים
וילדים קט ים ,ובשיר ,עימאד וחמזה  -ב י אחיי  -וב י מוחמד ,היו הגברים היחידים
באזור .עבד ו במסיק משעה  7:00בבוקר .בשעה  12:00בצהרים הגיעו אלי ו קרוב
לשלושים מת חלים ,כולם גברים צעירים ב י עשרים עד שלושים ,הת פלו עלי ו מכל
הצדדים והתחילו לזרוק אב ים לעבר ו ולהכות אות ו בעצים ובאב ים .התחל ו לצעוק
ולצרוח .הגברים ברחו וגם חלק מהילדים וה שים הצעירות ברחו .א י אישה מבוגרת
ולא יכולתי לברוח.
פתאום אחד המת חלים ,צעיר בריא ושמן ,התקרב אלי כשהוא אוחז במוט .הוא חבש
כיפה והיה לו זקן ארוך .הוא היכה אותי במוט הברזל בראשי ופגע בי בצד ימין של
הראש קרוב לעין .דם רב התחיל לרדת ממ י וא י פלתי ואיבדתי את ההכרה .פתחייה
בת אחותי ובתי עזיזה התקרבו אלי ושפכו עלי מים .א י התעוררתי ,הרימו אותי
והתכוו ו להתרחק מהמקום ,אבל המת חלים התחילו לזרוק אב ים לכיוו ו .אחת
האב ים פגעה בראשי ,מאחור ,ואז איבדתי את הכרתי שוב .כל הזמן ירד ממ י דם רב.
התעוררתי בבית החולים רפידיא בשכם אחרי שעברתי יתוח ,ואז סיפרו לי שהייתי
באובדן הכרה כמה שעות וששכבתי על הקרקע עם שטף דם קרוב לשעה ,עד להגעת
האמבול ס שהעביר אותי לבית החולים.
אושפזתי בבית החולים למשך  12יום .אורכו של הפצע ש מצא קרוב לעי י הימ ית הוא
בערך  5ס"מ ו אמר לי שהייתי בסכ ת חיים .עכשיו א י ,השבח לאל ,בריאה.
 54הדברים אמרו בשיחה עם תחקירן "קשב" ,מרכז ישראלי להג ת הדמוקרטיה ,ב.-5.9.00
 55העדות גבתה על-ידי רסלאן מחאג' ה ב.-13.2.01
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כשהתעוררתי בבית החולים שאלתי את ב י וב ותיי על הזיתים שמסק ו ו אמר לי שהם
השאירו את כל הזיתים בשטח והמת חלים לקחו אותם לעצמם .מאותו יום ועד היום
הזה אף אחד לא התקרב לאדמה הזו ולא המשכ ו במסיק.
בתקרית הזו פצעה גם בת אחי פתחייה ,בת  .50היא פצעה ברגלה כתוצאה מזריקת
אבן .גם בתי עזיזה ,בת  ,32פצעה מאבן שפגעה בכתפה .הן קיבלו טיפול ושוחררו מבית
החולים באותו יום.
קלקיליה56

עדותו של סאלם יוסף סלימאן שואה ה ,יליד  ,1985תושב כפר ת'ולת' שב פת
בש ה שעברה עזבתי את בית-הספר כדי לעזור לאחים שלי בעבודת החקלאות .יש ל ו
שדות ש טועים בפרי הדר ,כמו תפוזים וקלמ טי ה ,לימו ים ,ועצי פרי אחרים .אדמת ו
מצויה כשבעה קילומטרים מערבית לעיזבת סלמאן.
ביום ש י ,20.11.00 ,האחים שלי קטפו את פרי העצים באדמה של ו .החלטתי להצטרף
ולעזור להם .הלכתי מביתי עד שהגעתי לעיזבת סלמאן .בדרכי הגעתי בסביבות השעה
 14:00בסמוך לאדמות ההת חלות ש מצאת מערבית לעיזבת סלמאן ,הת חלות אור ית.
גדר ארוכה מפרידה בין אדמות ההת חלות לאדמה של ו ,ולאורכה עובר כביש המשמש
את רכבי הביטחון של ההת חלות והמת חלים .הלכתי מערבה ,קרוב לגדר של אדמות
ההת חלות ,כאשר הופיעו ש י מת חלים ,שבתחילה לא ראיתי .הם הלכו ליד הגדר על
הכביש הפ ימי של ההת חלות .א י הייתי במרחק של שישה מטרים מהם ,ואז הם צעקו
עלי ורק אז ראיתי אותם .הם היו להערכתי כב י שלושים .סובבתי את גבי אליהם ,עברו
ש יות ספורות ואז הם ירו בי ,ממרחק של שישה מטרים או פחות .א י לא יודע מה סוג
ה שק שהם שאו .פלתי על האדמה והתחלתי להרגיש סחרחורת בראשי .לא הגשתי
כאב ,ולא הבח תי בדימום .המת חלים שירו בי ברחו.
החקלאים שעבדו באדמות הסמוכות ומכירים אותי ואת משפחתי הגיעו אלי ,והעבירו
אותי בטרקטור לכביש הראשי .משם העבירו אותי לעירה עזון ומשם לבית החולים
רפידיא בשכם ,אליו הגעתי כשעתיים אחרי ש וריתי ,בסביבות השעה .16:00
ברפידיא הכ יסו אותי לחדר מיון ושם עשו לי צילומי ר טגן ,בעקבותיהם הסתבר שיש
לי שבר ברגלי בגלל הירי .כמו כן הרבה רסיסים חדרו לירכי השמאלית ,למעלה .הכ יסו
אותי לחדר יתוחים ,שם הכ יסו לי ברגים לתוך העצם בברך ,בכדי לחבר את העצם.
א י עכשיו במצב טוב ועוד י מקבל טיפול .הרסיסים עדיין מצאים ברגלי ולא הוציאו
אותם עד היום.

 56העדות גבתה על-ידי האשם אבו חסן ב.-3.12.00
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חסימות כבישים למעבר כלי-רכב פלסטי ים
"מבצע הַ ְשׁכֶּ ם"
פעם היה איש אחד ,שהרביצו לו ,זרקו עליו אב ים ,ירו עליו יסו לפוצץ אותו ,וכמעט…
אז הוא החליט לעשות מעשה…
במשך השבוע הבעל"ט חסום את צומת בה"ד  3בין השעות .6:00-8:00
תפילה תערך במקום – הציבור מתבקש להביא טלית ותפילין.
מטרת המבצע אי ה להחליף את צה"ל אלא לעורר אותו!!
בל ברח מאחריות – הצטרף לפחות באחד מימי השבוע.
יציאה מביה"כ רחמי תרצה בשעה .6:00
"עלה המוות בחלו ו" "ולא אית ו יודע עד מה"
בס"ד עשה ו צליח
המארג

ים57

אחד מסוגי הפעולות האלימות שמבצעים מת חלים בשטחים הוא חסימת כבישים לת ועת כלי-
רכב פלסטי ים .במסגרת פעולות אלה ,מציבים מת חלים חמושים מחסום בצירי ת ועה בהם
וסעים ישראלים ופלסטי ים ומו עים מעבר של כלי-רכב פלסטי ים ,בעוד כלי-רכב של מת חלים
"מורשים" לעבור .לעיתים החסימה מלווה גם בתקיפה וביידוי אב ים על כלי-הרכב הפלסטי ים.
חסימות כאלה עשו בין השאר באזור גוש עציון ,ב ימין ,בית אל ובבקעת הירדן.
להבדיל מהתקיפות וההת כלויות השו ות שתוארו בפרקים הקודמים ,חסימות הכבישים עשות
בצורה מאורג ת וכמעט רשמית ,כשרבים ממ היגי המת חלים מעודדים אותן בגלוי ואף וטלים
אחריות לפעילות זו .ב י קצובר ,מראשי המת חלים ,הודה במפורש בקיומם של מבצעים כאלה:
"ה וער לוחץ לפעול ובא בטע ות שא ח ו לא מספיק מיליט טים .א ח ו מפ ים את ה וער לפעולות
יזומות ,בי יהן חסימת כבישים ו יקוי

צירים58”.

חסימות הכבישים החלו במקביל לקריאה של ראשי המת חלים לצה"ל לאסור על ת ועה של כלי-
רכב פלסטי ים .חברים במועצת יש"ע איימו כי אם לא תיע ה תביעתם לאיסור סיעת פלסטי ים
הם ייזמו פעולה שתביא לכך; "החלטה מעין זו היא המי ימום המתבקש ל וכח הירי ה משך על
רכבים פרטיים שבהם והגים ישראלים בכבישי יהודה ושומרון" אמר צביקה בר חי ,ראש
המועצה האיזורית דרום הר חברון 59.ב -13.12.00הכריזו מת חלים על "מבצע חסימת כבישים"
תחת הסיסמה "להוריד את הרוצחים מהכביש" ,במחאה על אי אכיפת הוראת הרמטכ"ל לאסור
ת ועה של מכו יות פלסטי יות בהן וסעים גברים בלבד ,הוראה שזכתה לביקורת רבה מתוך
הצבא60.

בין השאר ,קראו ראשי מועצות בשומרון לצאת לפעולה עצמאית על מ ת לחסום את כביש עוקף
קלקיליה  -כביש  - 55לת ועה של פלסטי ים .יהודה ליברמן ,ראש מועצת קר י שומרון אמר כי
"החלט ו לא לחכות יותר לפעולה של צה"ל ] [...בתור ראשי מועצות יש ל ו אחריות על התושבים
 57פורסם בעלון "קשר אמיץ" של ההת חלות אלון מורה.8.12.00 ,
" 58התאפק ו ו גמר ל ו" ,מעריב .2.1.01
" 59יש"ע :לאסור סיעת רכב פלסטי י" ,הארץ .10.12.00
" 60מת חלים חסמו כבישים בשטחים לת ועת כלי רכב פלסטי ים" ,הארץ " ;14.12.00ביקורת בצה"ל על הוראת מופז
להגביל סיעת פלסטי ים" ,הארץ .11.12.00
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ש וסעים בכבישים .החלט ו שאיפה שיורים ואיפה שזורקים אב ים על יהודים ,לא רק יהודים
ייסעו בלי ביטחון ,אלא גם ערבים ייסעו בלי ביטחון .לא תעמת עם הצבא ,אבל עזור לו להשליט
סדר"61.

כאן
חסימות הכבישים פוגעות קשה באוכלוסייה הפלסטי ית ,שסובלת כבר מההגבלות הגורפות על
ת ועתם שמטילה עליה ישראל .חסימת הכבישים על-ידי מת חלים בזמ ים ובמקומות הספורים
בהם מתיר צה"ל לפלסטי ים ל סוע ,מחריפה את ה זק עוד יותר.
ברמאללה62

עדותו של איבראהים ח'ליל עבדאללה חיג'אזין ,יליד  ,1960שיא הכ סייה הלאטי ית
איברהים חיג'אזין ,איש כ סייה ,חזר מטקס אירוסין שערך בשכם ,לכיוון ביתו ברמאללה.
חזרתי לבדי לכיוון רמאללה בשעה  .17:50ב -18:20הייתי בכביש המחבר בין הת חלות
עלי )ליד הכפר לובאן( וההת חלות שילה )ליד הכפר תרמוס עיא( .כ -100מטר לפ י צומת
שילה עמדה על הכביש קבוצה של  50-40א שים .ראיתי אותם לפ י שהגעתי אליהם.
רובם היו חמושים ,ובי יהם היו גם  4-3שים .המת חלים הורו לי לעצור ,וכך עשיתי.
הם שאלו אותי בעברית לאן א י וסע ,אז אמרתי להם בא גלית שא י וסע לכ סייה .הם
ביקשו ממ י לתת להם את תעודת הזהות שלי .תתי להם את הדרכון שלי .הם הסתכלו
עליו ואחרי שהם קראו כמה תו ים זרקו אותו על המושב במכו ית.
חשתי מושפל .המת חלים הורו לי לשוב על עקבותי .שאלתי למה ,והם אמרו שהכביש
הזה מיועד ליהודים בלבד .אמרתי להם שעברתי בכביש הזה שעתיים קודם לכן .הם
אמרו שוב שהכביש מיועד רק ליהודים.
כש יסיתי להסתובב בחזרה לכיוון שכם ,כיוון גדי אדם כבן  50את שקו ,והשאיר אותו
מכוון אלי .לאחר שהסתובבתי ו סעתי כ -10מטרים ,קבוצה אחרת סגרה את הדרך
מולי .זו הייתה קבוצה של א שים צעירים ,בערך  25במספר .לא ראיתי שים בי יהם.
עצרתי לאחר שהם הורו לי לעשות כן.
אחד מהם יגש אלי ואמר "שלום!" )בעברית( ,ולפ י שע יתי כל שאר הקבוצה התחילה
לזרוק אב ים על האוטו שלי .הייתי בתוך האוטו ,וידיי היו על ההגה .פצעתי בידי
הימ ית ,א י חושב שהפציעה הייתה מהזכוכית ש שברה כשהמת חלים זרקו אב ים .כל
חלו ות המכו ית שברו ,למעט החלון השמאלי הקדמי ,שהיה פתוח .גם גוף המכו ית
פגע .האב ים לא פגעו בי ישירות .דהמתי ממה שקרה.

" 61ראשי המת חלים :לא מבליגים יותר" מעריב.3.11.00 ,
 62העדות גבתה על-ידי עים אל-סעדי ב.-14.10.00
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עדותו של עזמי לוטפי מוחמד חאג' מוחמד ,יליד  ,1966תושב בית דג'ן  -פת
א י מתגורר בבית דג'ן ועובד ברמאללה ,במשרד התעשייה .לפ י תחילת האירועים
הגתי ל סוע לעבודתי ולחזור הביתה מדי יום .אשתי עקרת בית וא ח ו מתפר סים רק
מהמשכורת שא י מקבל 3,300 ,ש"ח כולל סיעות.
הכפר בית דג'ן שוכן  10ק"מ משכם ,ובסמוך מצאים גם הכפרים בית פוריכ ,סאלם,
ודיר אל-חטב .בכפרים האלה חיים כ -20,000תושבים .בגבעה מעל הכפרים הללו
הוקמה ההת חלות אלון -מורה .בין אדמות בית פוריכ ,בית דג'ן וסאלם סלל כביש
עוקף שמוביל להת חלות .מאות דו מים מאדמות הכפרים הפלסטי ים הופקעו לטובת
ההת חלות.
הכביש היחיד שמוביל לסאלם ,בית דג'ן ובית פוריכ סגר על-ידי הצבא עם תחילת
האירועים בסוף חודש ספטמבר  .2000לכן התחל ו לצאת מהכפר בדרכים צדדיות
מאולתרות ,בגלל שא ו תלויים לחלוטין בעיר שכם מבחי ת שירותים ,עבודה וק יות.
מאז תחילת האי תיפאדה האחרו ה המת חלים מת כלים לתושבים הפלסטי ים ,על-ידי
תקיפה ,זריקת אב ים על מכו יות ,פגיעה ברכוש ,חסימת כבישים ,עקירת עצים,
וגרימת זק לחלקות חקלאיות ומערכות השקייה באדמות הסמוכות לכביש העוקף.
בחודשיים הראשו ים היו מגיעים עשרות מת חלים ,בשעות הבוקר המוקדמות,
ו עמדים בדרכי היציאה של הכפר .הם היו עומדים ומתפללים באמצע הכביש ,וכל רכב
פלסטי י שהיה מ סה לעבור היה מותקף באב ים .עשרות מכו יות של תושבים
מהכפרים הסמוכים יזוקו .כתוצאה מכך ,התושבים מ עו מלצאת מהכפרים מפחד
המת חלים.
המת חלים היו שוהים שלוש -ארבע פעמים בשבוע בכ יסות לכפרים ,בשעות הבוקר בין
 ,10:00-06:00ואחר כך בין  ,19:00-16:00ומו עים מהתושבים לצאת מכפריהם .הצבא
היה מגיע והחיילים היו שארים עם המת חלים עד שסיימו להתפלל .בימים שלא היו
מתפללים הם היו מבצעים סיורים לאורך הכבישים והיו מו עים ממכו יות פלסטי יות
להמשיך ב סיעה באמצעות זריקת אב ים ואיומים ב שק.
] [...החל מחודש דצמבר פעילות המת חלים פחתה מעט אך הם עדיין מבצעים סיורים
בכבישים ולכן התושבים מפחדים ו מ עים מלצאת את הכפרים.
עדותו של ריצ'ארד ה .מאייר ,בן  ,43עובד ,Christian Peacemakers Team
העתיקה64

תושב חברון
ביום ש י ,20.11.00 ,בשעות אחר הצהריים ,הפגי ו מת חלים בשכו ת אל-בקעה בחברון.
קיבלתי שיחת טלפון כשההפג ה הייתה בעיצומה ,אבל בגלל שהיה חשוך והיה עוצר
באזור שתחת שליטה ישראלית בחברון ) ,(H2לא יכולתי להגיע לשם באותו יום.
המת חלים זרקו אב ים על מכו יות ועל בתים .זו הייתה הפג ת המת חלים השלישית
או הרביעית שגרמה זק לרכוש בתוך שבועיים .ה חתי שהסיכוי להפג ה וספת תוך זמן
קצר הוא גבוה ,ולכן סעתי לאל-בקעה למחרת ,יום שלישי.21.11.00 ,

 63העדות גבתה על-ידי רסלאן מחאג' ה ב.-14.2.01
 64העדות גבתה על-ידי מוסא אבו השהש ב.-17.2.01
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אחר הצהרים עזרתי לחקלאי לשתול כרובית באל-בקעה .משם יכולתי לראות את תח ת
הדלק ואת כביש מס'  .60בשעות אחר הצהרים המאוחרות הגיעה מכו ית של מת חלים
וח תה ליד הצומת .המת חלים יצאו מהרכב ועמדו בחוץ .במשך השעה שלאחר מכן
הגיעו עוד מת חלים ,רבים מהם הגיעו ברגל מכיוון הכביש להת חלות בגבעת החרסי ה.
עד הערב היו שם כמאה מת חלים ומת חלים וספים המשיכו להגיע .שתי יידות
משטרה וש יים או שלושה ג'יפים צבאיים היו על כביש מס'  60ועל הכביש לגבעת
החרסי ה .ג'יפ אחד סע לביתו של עטא ג'אבר וח ה שם .הלכתי לדבר עם החיילים
האלה ושאלתי אם הכל בסדר .הם אמרו שהם שם כדי להגן על ביתו של עטא ג'אבר.
עם חשכה ,המת חלים שמו צמיג גדול של משאית על הכביש והציתו אותו .הם עמדו
ליד האש וחסמו את כביש מס'  .60כל פעם כשמכו ית התקרבה מצפון או מדרום,
קבוצה של מת חלים הייתה רצה לעברה .אם זה היה יהודי הם ת ו לו לעבור; אם זה
היה פלסטי י ,ה הג שראה שיש צרות סע אחורה או הסתובב הכי מהר שרק יכול.
הצבא והמשטרה עקבו אחרי המת חלים ,אבל תמיד כשהיה מאוחר מדי .לאחר
ששתיים או שלוש מכו יות ספגו אב ים ושתיים או שלוש הצליחו לחמוק ,המשטרה או
הצבא הקימו מחסום קילומטר צפו ית לתח ת הדלק .לא יכולתי לראות את המחסום
מדרום ,אבל א י חושב שהם הקימו מחסום גם שם ,כיוון שכעבור שעה מכו יות
פלסטי יות לא התקרבו יותר .בבוקר ) שארתי ללון בבית פלסטי י( ,מצאתי שברי זגוגית
של מכו ית על הכביש במקום בו פגעה אחת המכו יות מאב ים.
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סיורים חמושים של מת חלים
"בימים אלה ,בהם צה"ל תון במאבק חורמה במחבלים ,חשפו אמצעי התקשורת את פעולתם של גורמים
חמושים אחרים בשטחים ,הקוראים תגר בחוצפה ובכפיות טובה על היות צה"ל הריבון הביטחו י
היחידי] [...איזה מין ריבו ות יש לצה"ל בשטחים כשפעילות כזו מתבצעת תחת אפו? מי עוד ותן לא שים
האלה שק של צה"ל? למה הא שים האלה שזוהו בטלוויזיה ,דובריהם ומ היגיהם עדיין אי ם מאחורי
סורג ובריח? איזה מין צידוק יש לסלח ות הזו?]… [ כך בדיוק ולד פשיזם ,כך וצרת לב ו יזציה של
השטחים"65

הסכ ה כי פעילות של מת חלים חמושים תהפוך למיליציה מאורג ת חזתה מספר פעמים בעבר.
מספר חודשים לפ י פרוץ האי תיפאדה ה וכחית פורסם בתקשורת על דו"ח של השב"כ שהתריע
על כוו ה של גורמים מקרב המת חלים להקים התארג ויות מקומיות שעלולות להפוך למיליציות
חמושות 66.במהלך האי תיפאדה ה וכחית חלה התדרדרות מדאיגה בדרך למימושה של סכ ה זו.
זמן קצר לאחר תחילת האירועים ,החלו מת חלים במספר יישובים להפעיל סיורי "אבטחה"
עצמאיים בצירי הת ועה בגדה המערבית ,מחוץ לגבולות היישובים .יו"ר מועצת יש"ע ,ב י
כשריאל ,הסביר את הסיורים באומרו" :אם הצבא לא ישתלט על הצירים ,למתישבים לא תהיה
ברירה ] [...א ח ו מעדיפים שצה"ל יגייס עוד כוחות לאבטחת הכבישים ,ואם לא ,יקח א ח ו את
הע יי ים לידיים .זה לא איום ,זו תמו ת

מצב"67.

המשתתפים בסיורים פועלים על דעת עצמם והם אי ם חלק ממסגרת רשמית כלשהי ואי ם
כפופים לצה"ל או למשטרת ישראל .הסיורים מתבצעים בעיקר באזור שכם ,בקעת הירדן ,גוש
עציון והת חלויות שסביב רמאללה .ב וסף ,הקימו מת חלים עמדות שמירה עצמאיות בכביש
עוקף קלקיליה בין קדומים לאלפי מ שה 68.כך תיאר עמוס הראל מעיתון "הארץ" תופעה זו:
"בתוך המערב הפרוע הזה פועלים גם המת חלים .פלוגות ההגמ"ר )הג ה מרחבית( שלהם לפחות
כפופות לשרשרת הפיקוד הצבאית .הסיורים החמושים שמופעלים כעת בארבע גזרות בגדה
ובבקעת הירדן אי ם מקבלים ה חיות מאיש .צה"ל ,כמו הממשלה ,אי ו מעז למ וע את הפעלת
תה70 .

הסיורים" 69.פ יית בצלם לדובר מחוז ש"י של המשטרה ב ושא זה לא ע
גורמים שו ים בצה"ל טע ו כי פעולות אלה אי ן מקובלות עליו .כך ,בעקבות פ יית בצלם ב ושא
הסיורים החמושים ,מסר דובר צה"ל כי המסגרות החוקיות בהן פועלים מת חלים ושאי שק הן
הג ה מרחבית ,שמירה בישוב וליווי טיולים של בתי ספר 71.פעילות האבטחה העצמאית אי ה
ופלת לאחת מהקטגוריות המותרות הללו ,אך דובר צה"ל מ ע מלהתייחס לשאלה מפורשת
ב ושא .תת-אלוף ב י ג ץ ,מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ,אמר בהקשר זה" :א י לא מקבל
את הפעילות הזו .א י חושב שהיא אי ה תקי ה .פעילות משותפת של צה"ל והמתיישבים בכל מה
שקשור להג ת היישובים עצמם או פעילויות אחרות שא ח ו מתאמים אותם צריכות לקרות ואכן

 65ח"כ אפרים ס ה ,הצעה לסדר היום של הכ סת ב ושא "מיליציה חמושה של מת חלים ביו"ש".12.5.93 ,
" 66דאגה בשב"כ מהתארג ויות חמושות של המת חלים" ,מעריב .7.5.00
" 67צבא יש"ע" ,מעריב .15.12.00
" 68מת חלים מקימים עמדות שמירה" ,הארץ " ;1.12.00המת חלים מקימים זרוע אבטחה וספת" הארץ .11.12.00
" 69הצבא פועל כמתאגרף שעי יו קשורות" ,הארץ .12.12.00
 70מכתב מבצלם לדובר מחוז ש"י.21.01.01 ,
 71מכתב מדובר צה"ל לבצלם.9.1.01 ,

27
קורות .פעילויות אחרות לא צריכות לקרות" .בתגובה לטע ה כי מדובר בפעילות שקיבלה אישור
מצה"ל ,ע ה כי "הם לא קיבלו אישור .תראו לי אחד שקיבל אישור כזה" 72.בכיר בפיקוד מרכז
צוטט באתר החדשות " :ynetבמהלך הימים האחרו ים א ח ו עדים לתופעה של מיליציות פרטיות
המסיירות בכבישים וא ח ו מאוד לא אוהבים את התופעה .עכשיו יש סיכוי שמישהו מהם ייקח
את החוק לידיים ,והוא יותר סביר מבפעמים קודמות" 73.עיתון מעריב ציטט "גורם בכיר" בצה"ל
שאמר על סיורי האבטחה של המת חלים כי" :ברגע שזה מאורגן ,זו מיליציה וזה אסור ]…[ זה
כאן"74.

לא מערב פרוע
למרות דברים חד-משמעיים אלה ,לא ראה שבצה"ל עשה מאמץ כלשהו בחודשים האחרו ים
למ וע את הפעילות הזו .באופן אבסורדי ,ראה כי הדרך בה בחר צה"ל להתמודד עם פעילות בלתי
חוקית זו היא דווקא על -ידי הכשרתה .לאחרו ה דווח בעיתו ות כי בפיקוד המרכז בודקים את
האפשרות לגבש הסדר משפטי שייתן תוקף חוקי לסיורים אלו ,לפי מקורות צבאיים "מפ י שאין
אותם"75.

לצבא יכולת מעשית למ וע
לבצלם לא ידוע בשלב זה על מעורבות של משתתפי הסיורים החמושים בפעולות אלימות גד
פלסטי ים .עם זאת ,מדי ה דמוקרטית אי ה יכולה לסבול את קיומם של כוחות חמושים
מאורג ים של אזרחים ,אשר אי ם חלק מרשויות המדי ה ואי ם כפופים לאף גורם רשמי .לא יתן
להפריז בסכ ה ה שקפת לשלטון החוק מפעילותם של כוחות כאלו ,אשר אי ם פועלים תחת
שרשרת פיקוד מוגדרת ואשר אי ם חייבים לתת דין וחשבון לאף גורם .המצב ה וכחי ,בו כוחות
כאלו פועלים בצורה גלויה ובאין מפריע ,מהווה זלזול בוטה של רשויות אכיפת החוק הישראליות
בשלומה של האוכלוסייה האזרחית בשטחים.

 72הדברים אמרו במהדורת "יומן" בערוץ הראשון ב.-5.1.01
" 73חשש בצה"ל :מת חלים י קמו על רצח כה א".31.12.00 ,YNET ,
" 74גורם בכיר בצה"ל :סיורי האבטחה של המת חלים מפריעים לביטחון" ,מעריב .14.3.01
" 75צה"ל שוקל להסדיר חוקית סיורי המת חלים" ,הארץ .28.2.01
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חלק ב' :טיפול הרשויות הישראליות בעבירות אלימות כלפי פלסטי ים
"לא יתואר ממשל תקין ,אם אי ו שוקד על קיומו של שלטון החוק ,כי הוא שבו ה את חומת המגן בפ י
הא רכיה והוא שמבטיח את קיום הסדר הממלכתי .סדר זה הוא היסוד לקיומן של המסגרות המדי יות
והחברתיות ולהבטחת זכויות האדם .הללו אי ם מתקיימים באווירה של לית דין"76 .

חובת הרשויות לאכוף את החוק היא אחת מהיסודות הבסיסיים ביותר של שלטון החוק .כפי
ש אמר בדו"ח ועדת שמגר" ,באווירה שאיש הישר בעי יו יעשה ,בלי ליטול על עצמו סיכון מוחשי
שיישא באחריות אם יחרוג מכללי המותר ,פגעת תקי ות פעולתן של הרשויות המופקדות על
בשטח"77.

השליטה היעילה
אכיפת החוק בשטחים על מת חלים שפגעו בפלסטי ים זכתה במהלך הש ים לביקורת וקבת
מוועדות רשמיות ,מבית-המשפט העליון ומארגו י זכויות אדם.
כבר בש ת  1982הצביע דו"ח מיוחד של ועדה בראשותה של יהודית קרפ ,המש ה ליועץ המשפטי
לממשלה ,על ליקויים חמורים בעבודת הרשויות הישראליות בכל הקשור לאכיפת החוק כלפי
אזרחים ישראלים החשודים בביצוע עבירות כלפי פלסטי ים 78.באותה ש ה מתח גם בג"צ ביקורת
ים79.

חריפה על מחדלי המשטרה בחקירת תלו ות של תושבים פלסטי
ועדת קרפ קבעה כי קיימים ליקויים של ממש בתפקוד המשטרה בשטחים וכי יש למצוא פתרון
דחוף לבעיה על מ ת למ וע התדרדרות ופגיעה ביסודות שלטון החוק .בין מסק ות הוועדה הופיעו
הקביעות הבאות :המשטרה אי ה ממלאת את התחייבותה לבג"צ בדבר עיר ות מוגברת באזורים
רגישים כדי למ וע מראש מעשים בלתי חוקיים; מספר התיקים ש סגרו בעילה של "עבריין לא
ודע" עולה על המקובל ובחלק מן המקרים לא עשה מאמץ של ממש לאיתור העבריי ים;
שוטרים מגלים ותר ות כלפי מת חלים שאי ם משתפים פעולה בחקירותיהם; חקירות המשטרה
בתחום זה עשות באופן אמביוול טי ,דבר ה יכר בתוצאות החקירה; עדי ראייה לא חקרו וכך
הפכו החקירות לחד צדדיות.
מחקרים ש ערכו בש ים שלאחר פרסום מסק ות דו"ח קרפ הצביעו על המשך המגמה שתוארה בו
ועל הימ עות מיישום המלצותיו .ממחקר של מרכז המידע הפלסטי י לזכויות האדם )(PHRIC
שפורסם ב -1985ב ושא חקירות של מקרי מוות של פלסטי ים בהם היה חשד כי המבצעים היו
מת חלים ,עלה כי מתוך  23מקרים ,רק במקרה אחד הועמד חשוד לדין 80.מדגם שערך ח"כ דדי
צוקר העלה תמו ה דומה :מתוך  40חקירות בע יין עבירות של אזרחים ישראלים כלפי פלסטי ים,
רק בחמישה מקרים הועמדו חשודים לדין 81.דו"ח בצלם שפורסם בש ת  1994הצביע אף הוא על
מצב דומה .מתוך מדגם של  158מקרים בהם אזרחים ישראלים פצעו פלסטי ים או פגעו ברכושם,
אישום82.

רק ב -32הוגש כתב
ועדת שמגר ,שהוקמה בעקבות הטבח שביצע ברוך גולדשטיין במערת המכפלה בפברואר  ,1994בו
הרג  29מתפללים פלסטי ים ,מתחה ביקורת וקבת על רשויות אכיפת החוק וקבעה כי אכיפת

 76בג"צ  428/86ברזילי ' ממשלת ישראל ,פ"ד מ) ,505 (3עמ' .555
 77דו"ח שמגר ,עמ' .243
 78דו"ח הצוות המתאם בראשות יהודית קרפ ,המש ה ליועץ המשפטי לממשלה .הדו"ח הוגש ב -23.5.82ליועץ
המשפטי לממשלה.
 79בג"צ  175/81מוסטפה ע אבי אל תאשה ' שר הביטחון ,פ"ד ל"ה ).361 (3
PHRIC, Israeli Settlers Violence in the Occupied Territoties: 1980-1984, 1985 80
 81שאילתה של ח"כ צוקר מ ;-20.3.92תשובת שר המשטרה מ.-11.7.93
 82ר' בצלם ,אכיפת החוק.
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החוק על המת חלים בשטחים הייתה כושלת וכי במשך ש ים רבות לא קטו צעדים לשיפורה.
הוועדה הצביעה על מחדלים בחקירות של אירועים בהם היו מעורבים מת חלים ועל אי-מיצוי
ההליכים גדם .מפכ"ל המשטרה אז ,רפי פלד ,אמר לוועדה כי "הייתה באמת מידה מסוימת של
מראית חוק .ללא ספק ] [...יש ם מקומות שא ח ו אפילו לא מצאים .לכן א ח ו לא יודעים.
בוודאי שאין שם אכיפת חוק" .הוועדה המליצה לתגבר את וכחות המשטרה בהת חלויות,
הצבא83.

להגדיר את תפקידיה בברור ,ולהגביר את התיאום עם
במשך ש ים ארוכות שררה אי בהירות ב ושא האחריות ,ה הלים והתיאום בין הגופים השו ים
העוסקים באכיפת החוק על ישראלים בשטחים .ב -1981עמד היועץ המשפטי לממשלה דאז ,יצחק
זמיר ,על בעיות אלה .ועדת קרפ ,שעסקה בעיקר בטיפול המשטרה בעבירות של ישראלים
בשטחים ,הוקמה בין השאר בשל סיבה זו .המסק ות החריפות של דו"ח קרפ ,שפורסמו בש ת
 ,1982לא הובילו לשי וי מיידי במדי יות הרשויות .ועדת שמגר כתבה על כך" :לא מצי ו מה עשה
התיאום"84.

בש ים  1981-1988בתחום הכ ת הלי
רק בש ת  1988החלו יסיו ות לגבש הלי עבודה שיסדירו את חלוקת העבודה והסמכויות בין
המשטרה והצבא בתחום אכיפת החוק על מת חלים .בש ת  1993התקבל והל ארעי שגובש על-ידי
היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדי ה .בעקבות המלצות ועדת שמגר פירסם היועץ
המשפטי לממשלה מיכאל בן יאיר הלים חדשים ב ושא .בש ת  1998עידכן היועץ המשפטי
לממשלה ,אלייקים רובי שטיין ,והל חדש ל"אכיפת החוק והסדר לגבי ישראלים מפרי חוק
באזור יש"ע" ,שגובש בתאום עם צה"ל ,המשטרה והשב"כ .בתגובה לביקורת שהוטחה בו מצד
ראשי המת חלים ,אמר רובי שטיין כי "ה הלים באו לתת תשובה למצב מתמשך וחמור של תת
ועזה"85.

אכיפת החוק על ישראלים תושבי יו"ש
על פי ה והל ,האחריות המבצעית לאכיפת החוק תהיה כדלקמן:
 המשטרה אחראית לטיפול באכיפת החוק והסדר בתוך הישובים הישראלים .צה"ל אחראי
לטיפול במעטפת שמחוץ לישוב )אם יש מידע מוקדם על האירוע ואם לא(.
 בכל אירוע אחר שיהיה עליו מידע מוקדם ,המאפשר התארג ות מראש ,המשטרה תהיה
אחראית לטיפול באכיפת החוק והסדר באירוע עצמו ,וצה"ל יסייע לה במעטפת.
 בכל האירועים שיתפתחו בלא מידע מראש ,בהגיע צה"ל ראשון לזירה הוא יטפל באכיפת
החוק והסדר עד לבוא המשטרה .בהגיע המשטרה לזירה היא תיטול אחריות להמשך הטיפול
באירוע86.

והל זה כמעט ואי ו מיושם במציאות .במקרים רבים מסרב צה"ל לטפל באירועים בהם פוגעים
מת חלים בפלסטי ים כאשר המשטרה אי ה וכחת במקום .לא פעם חיילים וכחים במקום אך
מ עים מלסייע לפלסטי ים .המשטרה כמעט ואי ה מטפלת באירועים עליהם יש לה מידע מוקדם
ולא פעם היא מ עת מלאכוף את החוק לאחר הגעתה למקום.
כך לדוגמה ,הן צה"ל והן המשטרה כמעט שאי ם עושים דבר כ גד מבצעי חסימת הכבישים
למרות העובדה שפעילות בלתי חוקית ואלימה כזו עשית בגלוי ולאור יום .בתגובה לידיעה על
הצבת מחסום המאוייש על-ידי מת חלים חמושים מדרום לשכם ,מסר דובר צה"ל כי "בצה"ל לא

 83דו"ח שמגר ,עמ' .250-251 ,192-193
 84דו"ח שמגר ,עמ' .243
" 85בפגישה עם מועצת יש"ע סרב רובי שטיין לבטל הלים לאכיפת החוק בשטחים" ,הארץ .5.5.98
 86והל אכיפת החוק והסדר לגבי ישראלים מפרי חוק באיו"ש ואזח"ע ,ספטמבר .1998
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מתיישבים"87.

קיימות הוראות להקמת מחסומים על-ידי
להילחם בתופעה זו .בכתבה שפורסמה בעיתון "הארץ" תוארה חסימת כבישים בגוש עציון על-ידי
מת חלים מ ווה ד יאל .מת חלים חמושים מ עו מכלי-רכב פלסטי ים ל סוע לכיוון ירושלים ויידו
אב ים על מכו יות שלא צייתו להוראותיהם .קצי י צבא ושוטרים עמדו בצד ולא התערבו
למרות זאת ,לא עשה כל מאמץ אמיתי

במתרחש 88.העובדה כי אחד מהעבריי ים לא חשש להתראיין לעיתון בציון שמו ,מראה כי לא
חשש כלל מ קיטת צעדים כלשהם גדו .פ יית בצלם למשטרה בעקבות כתבה זו ,עדיין לא
ע תה89.
מבצעי חסימת הכבישים מאורג ים מראש ולא פעם אף ית ת עליהם הודעה באמצעי התקשורת.
הם מתבצעים ברחבי הגדה מזה חודשים ארוכים .וכח זאת ,ההתעלמות של הרשויות הישראליות
ממעשים אלה חמורה במיוחד .פ יית בצלם לדובר מחוז ש"י במשטרה ,רפי יפה ,ב ושא זה לא
זה90.

ע תה עד לכתיבת דו"ח
גם הטיפול במקרה הריגתו של פאהד מוסטפא בכר עודה ב -7.10.00על-ידי מת חל ,ממחיש באופן
מובהק כיצד מועלת ישראל בחובתה לשמור על החוק והסדר ולהגן על שלומה של האוכלוסייה.
במכתב ש שלח לבצלם ב -30.1.01טע ה המשטרה כי "אין כל רישום אודות אירוע זה במשטרה",
על אף שמקרה זה דווח בעיתו ות 91.יתרה מזאת ,צה"ל עצמו דיווח על המקרה :בהודעה של דובר
צה"ל ,יום לאחר האירוע ,מסר כי במהלך "הפרות סדר פלסטי יות וישראליות" ש ערכו בגדה
בידיא"92.

" ורה ו הרג פלסטי י על-ידי מתיישב באזור הכפר
אי פתיחת החקירה במקרה זה היא תוצאה של שרשרת של מחדלים .חובתו הברורה של צה"ל,
לאחר שלמד על האירוע ,הייתה לוודא ש עשים מאמצים לחקור אותו .באופן בלתי תלוי ,על
המשטרה היה לפתוח בחקירה באופן מיידי .מצב בו אזרח ישראלי הורג פלסטי י ,המעשה
מפורסם ברבים ,ואף גורם אי ו טורח לחקור אותו ,מלמד יותר מכל על קלות הראש בה
מתייחסות הרשויות הישראליות לאובדן חייו של פלסטי י.
לגבי חלק ממערכות אכיפת החוק ,כמו המשטרה והפרקליטות ,עדיין מוקדם לבחון באופן מקיף
את טיפולן בעבירות של מת חלים כלפי פלסטי ים בחודשים האחרו ים .לפיכך דון להלן בעיקר
במעורבות צה"ל בעבירות אלה ובסירוב המשטרה לפתוח תיקי חקירה במקרים בהם לא הוגשו
תלו ות של פלסטי ים.

" 87מת חלים התפרעו בכפר סמוך לאריאל" ,הארץ .4.10.00
" 88אדו י הכביש החדשים" ,הארץ .16.2.01
 89מכתב מבצלם לאורי וייסקופ ,ראש ע ף חקירות במחוז ש"י של המשטרה.20.2.01 ,
 90מכתב מבצלם לדובר מחוז ש"י.21.1.01 ,
" 91אירועי הימים האחרו ים" ,הארץ .10.10.00
 92הודעות דובר צה"ל .8.10.00 ,הודעות דובר צה"ל מפורסמות באתר האי טר ט www.idf.il
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אכיפת החוק על-ידי צה"ל
מאז כיבוש השטחים ב -1967תו ה בידי צה"ל השליטה בשטחים והוא הגורם ה ושא באחריות
לסדר הציבורי ולביטחון האוכלוסייה .המשפט הבי לאומי מחייב את צה"ל להגן על חייהם
ורכושם של התושבים הפלסטי ים בשטחים 93.בג"צ הדגיש את מחויבותו של צה"ל בקובעו כי:
"מפקד האזור ושא באחריות לביטחון ולסדר הציבורי באיזור ,אשר עליו הוא מופקד ] [...קיום
הסדר והביטחון ושמירתו הלכה למעשה הם ,לפי המשפט הבי לאומי הפומבי ,מתפקידיו
המרכזיים של המימשל הצבאי"; 94וכי" :עיקר-העיקרים בשטח ש תפס בתפישת-לוחמה  -ורמת-
העל  -הוא בהבטחת הסדר וביטחון הציבור" 95.כאמור ,מחויבות זו ותרה בעי ה גם לאחר כ יסת
הרשות הפלסטי ית לחלק משטחי הגדה והרצועה ,בוודאי בשטחי  Cו.B-
דו"ח ועדת שמגר הדגיש את מחויבות צה"ל להבטיח את הסדר והחיים הציבוריים במידה שווה
כלפי יהודים ופלסטי ים 96.לעומת זאת ,מח"ט חברון ,עם תיבון ,אמר בראיון לעיתון "הארץ"
מספר חודשים לפ י פרוץ האירועים" :שלא תהייה פה טעות .א י לא מהאו"ם ,א י מצבא ההג ה
לישראל .באתי לפה לא לחפש שותפים לכוס תה אלא לדאוג קודם כל לביטחו ם של המתיישבים
היהודים" 97.בדומה לכך ,מסר בעדות לבצלם רומל שחרור ,תושב חווארה ,כי כאשר התלו ן בפ י
חיילים על תקיפת ביתו על-ידי מת חלים בפעם השמי ית מאז תחילת האי תיפאדה ,ועל כך
שהחיילים ששוהים בשטח כל הזמן לא יסו למ וע את הירי על ביתו ,ע ו לו החיילים" :א ו
אחרים"98.

מצאים כאן להג ת המת חלים ולא להג ת תושבי חווארה או
בפגישה עם ציגי בצלם אמר אל"מ ד יאל רייז ר ,ראש ע ף הדין הבי לאומי בצה"ל ,כי "חיילים
יתערבו אם יראו מת חלים פוגעים בפלסטי ים" 99.אמירה זו ,שאכן תואמת את עקרו ות המשפט
הבי לאומי ואת מחויבות צה"ל ,אי ה מתארת באופן מדוייק את המציאות .מספר רב של עדויות
שהגיעו לבצלם ,הן במהלך האירועים ה וכחיים והן בש ים האחרו ות ,מלמדות כי במקרים רבים
חיילי צה"ל וכחים כאשר אזרחים ישראלים תוקפים פלסטי ים ,אך כמעט ואי ם עושים דבר על-
זאת100.

מ ת למ וע
בכמה מקרים ,בחודשים האחרו ים ,עצרו חיילי צה"ל פלסטי ים במחסום .לאחר שעצרו ,הותקפו
הפלסטי ים על-ידי מת חלים בעוד החיילים משקיפים מבלי לעשות דבר:


חמדאן אחמד ,תושב הכפר א-סאוויה שב פת שכם ,סע עם אשתו וש יים מילדיו הקט ים
למח ה הפליטים עסכר .לדבריו" ,בדרך חזרה לכפר א-סאוויה ,מכיוון דרום ,תקל ו במכו ית
צבאית ישראלית ועליה זרקור .החיילים האירו עלי ו בזרקור וראו שמספר המכו ית ערבי.
החיילים עצרו אות ו .אחרי זמן מה הגיעו כמה מכו יות של מת חלים מאחורי ו ,מהן ירדו
כעשרה מת חלים והתחילו להת פל עלי ו באב ים ".החיילים סירבו לבקשתו של אחמד
להתערב ולהגן

עליהם101.

 93ר’ תק ות האג ,סעיף  ;43אמ ת ז' בה הרביעית ,סעיף .27
 94בג"צ  ,358/88האגודה לזכויות האזרח בישראל ' אלוף פיקוד המרכז ,פ"ד מג ) ,529 , (2עמ' .539
 95בג"צ  6195/98ישראל גולדשטיין ' אלוף פיקוד מרכז ,תק-על  ,347 ,(3)99עמ' .10
 96דו"ח שמגר ,עמ' .167
" 97דרך ועם" ,הארץ .5.5.00
 98העדות גבתה על-ידי האשם אבו חסן ב.-23.11.00
 99פגישה עם בצלם ב.-26.10.00
 100ר' גם בצלם ,אכיפת החוק.
 101העדות גבתה על-ידי האשם אבו חסן ב.-12.11.00
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מוחמד מוסא ,בן  ,36סע לביתו שבסילת א-דאהר .בעדותו לבצלם מסר כי "ליד צומת דותן
היה מוצב מחסום וחיילים עמדו לידו .הם סימ ו לי לעצור והתחלתי להתקרב למחסום
ב סיעה איטית כדי לעצור ליד המחסום .מטרים ספורים לפ י שהגעתי למחסום הופתעתי על-
ידי עשרה מת חלים שיצאו מהכ יסה להת חלות מבוא דותן .הם היו צעירים ב י  20בערך והיו
חמושים ב שק ובאב ים .הם התחילו לזרוק אב ים לכיוון הרכב שלי וא י עשיתי פ ייה חדה
שמאלה ו סעתי במהירות .עקפתי את המחסום הצבאי בשוליים והרכב כמעט התהפך וכך
ברחתי מהאזור .אב ים רבות פגעו בצדו הימ י של רכבי .שתי השמשות מצד ימין של הרכב
שברו והיו גם פגיעות בדופן של הרכב מצד ימין .שלושה חיילים עמדו וראו כל מה שאירע ולא
עשו

כלום102".

בדומה לכך ,רבות מהתקריות אירעו באזורים בהם הטיל צה"ל עוצר ,כמו בחברון ובחווארה.
דווקא במקומות אלה יש ה וכחות מוגברת של הצבא ,על-מ ת לאכוף את העוצר .למרות זאת,
חיילי צה"ל אי ם מו עים פגיעות בחייהם וברכושם של הפלסטי ים על-ידי מת חלים במקומות
אלה.
לא זו בלבד שחיילי צה"ל אי ם מתערבים כאשר הם וכחים בתקיפות של מת חלים ,הם גם
מפריעים לפלסטי ים להגיש תלו ות גד תקיפות אלה ובחלק מהמקרים אף מו עים זאת מהם:


רו י ח ו ה ,תושב בית סאחור ,הותקף באב ים שיידו מת חלים על מכו יתו בעת שחזר לביתו
בבית סאחור .הוא המשיך ל סוע ועצר כמה מטרים לאחר מכן כדי לבדוק את מכו יתו.
למקום הגיע ג'יפ ובו כחמישה חיילים .כאשר סיפר להם שמת חלים יידו לעברו אב ים ,צעק
עליו אחד החיילים בג'יפ "שיסתלק משם" .חייל אחר אמר שיש להם אקמול אם הוא



עו"ד מוחמד שאהין ,בן  ,39הותקף באב ים על-ידי מת חלים .הוא סע למשרד התיאום
והקישור )מת"ק( ש מצא סמוך להת חלות בית חג"י .לדבריו" ,הגעתי למת"ק בסביבות השעה
 .15:15השומר בשער שאל אותי מה א י רוצה וע יתי לו שבאתי כדי להתלו ן על הפגיעה
ברכבי ובי .הוא אמר לי "המת"ק מת" והוסיף שאלך הביתה .סיפרתי לו מה שקרה לי
והצבעתי על ש י המת חלים שיידו לעברי אב ים שעמדו לידו .השומר אמר לי "אז מה ,היום
אתם הרגתם ל ו שלושה א שים ואתם זורקים עלי ו אב ים יום יום אז מה אם קבלת אבן,
תסתלק מייד ואם לא א י אירה בך" .הוא דיבר עברית וא י מבין עברית טוב מאוד .ש י
המת חלים עמדו במקום ושמעו את השיחה .הם צעירים ,ב י  20בערך להערכתי .עזבתי את
המקום וביציאה מהמת"ק ראיתי ג'יפ צבאי .עצרתי את הג'יפ והתלו תי בפ י ה הג והיושב
לידו על מה שקרה .התשובה של ה הג החייל הייתה "אז



רוצה103.

מה"104.

חמדאן אחמד ,שביקש להתלו ן על יידוי האב ים )ר' לעיל( ,סע למת"ק הישראלי בחווארה.
כאשר הגיע לשם ,כיוון אליהם החייל בשער את שקו ואמר להם" :לכו מפה ,ואם לא א י
בכם105 ".

יורה
במקרה אחר ,תיאר מאזן דע א ,צלם עיתו ות ,את הת הגות החיילים בזמן שהותקף על-ידי
מת חלים באזור בית הדסה בחברון:

 102העדות
 103העדות
 104העדות
 105העדות

גבתה על-ידי רסלאן מחאג' ה ב.-18.2.01
גבתה על-ידי עבד אל-אחמר ב.-24.11.00
גבתה על-ידי רסלאן מחאג' ה ב.-31.10.00
גבתה על-ידי האשם אבו חסן ב.-12.11.00
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מת חלים רבים הקיפו אותי .פגעתי משתי אב ים שפגעו בראשי ובלסת שלי ,וממכות
ואגרופים בפ ים וביתר חלקי גופי .כש יסיתי להתגו ן ,החיילים באו ותפסו אותי ,אחזו
בי בכוח ומ עו ממ י להתגו ן מול המת חלים שתקפו אותי .בזמן שהמת חלים תקפו
אותי ,איש מהם לא עצר על-ידי השוטרים והחיילים .החיילים רק הציעו ל ו לברוח
לכיוון

תל-רומידה106.

עדויות אלה ,ב וסף לרבות אחרות שלא הובאו כאן ,מצביעות על כך שמדובר בתופעה רחבת ולא
באירועים חריגים .העובדה שבמקרים רבים החיילים כלל אי ם טורחים לדווח על האירוע או
לקבל פרטים מזהים של העבריי ים ,מקשה על יהול חקירה משטרתית יעילה בשלב מאוחר יותר.
היחס המקל של צה"ל כלפי מעשי אלימות של מת חלים בא לידי ביטוי גם ביחסם של גורמים
בכירים בצבא למעשים אלה .עו"ד טע עמר ,מהאגודה לזכויות האזרח ,שלחה מכתב לראש
הממשלה ושר הביטחון אהוד ברק ,בו פירטה שורה של תקיפות של מת חלים כלפי פלסטי ים.
במכתבה דרשה עו"ד עמר כי צה"ל ימ ע את היש ותם של מקרים כאלה ויפעל להג ת הפלסטי ים
מפגיעות כאלה בעתיד 107.בתשובה ,ש כתבה על-ידי האלוף גיורא אייל ד ,ראש אגף מבצעים
במטכ"ל ,מסר כי "אי ו מכירים אף מקרה בו הרגו פלסטי ים עקב התפרעות מת חלים .א ו
מכירים מקרה אחד ליד איתמר בו הרגו מת חלים ש י פלסטי ים לטע תם כהג ה עצמית .ושא זה
מטופל הן על-ידי הצבא והן על-ידי המשטרה אשר עצרה את היורים לחקירה" 108.תשובה זו
רחוקה מלהיות מספקת ומצביעה על יחס מזלזל ובלתי רצי י של המערכת הצבאית ל ושא זה .לא
זו בלבד שהאלוף אייל ד מתעלם מהתקריות הרבות שפורטו במכתבה של עו"ד עמר ,אלא
שבתאריך כתיבת תשובה זו היה ידוע לבצלם על ש י מקרים וספים לפחות של פלסטי ים ש הרגו
על-ידי מת חלים  -פאהד עודה ש הרג מירי ב ,-8.10.00ומוסטפא עליאן ,ש הרג מפגיעת אבן
ב ;-14.11.00מותם של ש יהם דווח גם בעיתו ות הישראלית .יתרה מזאת ,סיו ו של האלוף
אייל ד להציג את תופעת האלימות של מת חלים כלפי פלסטי ים כע יין שולי הוא בעייתי ,בלשון
המעטה ,ל וכח העדויות הרבות המראות אחרת.
בשורה ארוכה של התבטאויות פומביות שיבחו בכירים בצה"ל את האיפוק בו וקטת אוכלוסיית
המת חלים .כך לדוגמה ,הרמטכ"ל שאול מופז הביע הערכה "לתושבים ישראלים ביהודה ושומרון
שמגלים אחריות רבה מאוד ושיתוף פעולה יוצא מן הכלל עם צה"ל"; 109דובר צה"ל ,המפרסם
הודעות על המתרחש בשטחים מדי יום ,קרא בכמה מהודעות אלה למתיישבים היהודים
"להמשיך לשמור על איפוק" ,תוך התעלמות כמעט מוחלטת מהמקרים הרבים בהם התפרעו
מת חלים ופגעו בפלסטי ים 110.אמ ם ,במהלך החודשים האחרו ים הביעו כמה גורמים ביטחו יים
חשש ,שלא לציטוט ,מפ י התפרצות אלימה של מת חלים 111.עם זאת ,כמעט ולא שמעו
התבטאויות רשמיות מצד צה"ל שקראו לריסון כלשהו בפעולות של מת חלים .התפעלותם של
גורמי הביטחון מה"איפוק" בו וקטים מת חלים בשטחים ,במקביל להיעדר גי וי משמעותי

 106העדות גבתה על-ידי גי'ב אבו רקייה ב.-11.3.01
 107מכתב מ.-23.10.00
 108מכתב מ.-22.11.00
 109הודעות דובר צה"ל .15.10.00
 110ר' לדוגמה הודעות דובר צה"ל .1.1.01 ,18.10.00 ,4.10.00
" 111חשש בצה"ל מיהודי שיעשה מעשה" ,הארץ " ;21.12.00ש י מת חלים הרגו בפיגוע ,חייל הרג בבקעה" ,הארץ
.10.12.00
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למעשי האלימות ,מעבירה מסר ברור לאוכלוסיית המת חלים ,לפיו צה"ל לא יפריע להם להמשיך
ולפגוע בפלסטי ים.
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אכיפת החוק על-ידי המשטרה
בעקבות המלצות ועדת שמגר הוקם בש ת  1994מחוז משטרה חדש  -מחוז ש"י  -האחראי על
הגדה המערבית .מחוז זה אחראי ,בין השאר ,על טיפול בעבירות של אזרחים ישראלים כ גד
פלסטי ים .במסגרת תפקידה על המשטרה לקבל תלו ות על עבירות ,לאתר חשודים ,לבצע
מעצרים ולאסוף ראיות על-מ ת להחליט אם יש מקום להגשת כתב אישום.
בשלב זה עדיין מוקדם להעריך את תפקוד המשטרה לגבי תלו ות שהוגשו על-ידי פלסטי ים
במהלך האירועים האחרו ים .עם זאת ,בחי ה של טיפול המשטרה בעבר בתלו ות שהגישו
פלסטי ים ש פגעו ממת חלים אי ה מבשרת טובות .ב וגע לאכיפת החוק על-ידי המשטרה
בשטחים ,קבעה ועדת שמגר כי "לא כל התלו ות טופלו כדבעי ,לא כל אירוע פלילי חקר ,או חקר
עד תומו ,ולא כל האשמים הובאו לדין"112.
מסק ה דומה עולה גם מ תו י בצלם לגבי הש ים שלאחר כתיבת מסק ות הוועדה .בצלם ערך
מעקב אחר טיפול הרשויות במדגם של  63תקריות אלימות בהן פגעו מת חלים בפלסטי ים
שאירעו בין  1994ו) -2000לא כולל מקרי מוות( .תקריות אלה כללו פציעה ,גרימת זק לרכוש,
כריתת עצים ,התפרעויות אלימות והצתת מכו יות .בכל המקרים ערך בצלם תחקיר וגבה עדויות
מקורב ות ועדי ראייה 40 .מתיקי החקירה שבמעקב  -כש י שליש  -סגרו ,רובם המכריע בעילת
"חוסר ראיות מספיקות" או "עבריין לא ודע" .רק בשישה מהמקרים הוגשו כתבי אישום113 .
תו ים דומים ,לפיהם למעלה מ -60%מתיקי החקירה סגרו על-ידי המשטרה ,עולים גם
מתשובות לשאילתות שהוגשו בכ סת לשר המשפטים צחי ה גבי ולשר לביטחון פ ים אביגדור
קהל י114.
ב וסף ,יתן לקבוע כבר כעת כי המשטרה ממשיכה גם באירועים אלה במ הגה לא לחקור אירועים
לגביהם לא הוגשה תלו ה .כך ,למשל ,לגבי מקרה מותו של מוסטפא עליאן ב -14.11.00הודיעה
המשטרה כי לא פתחה בחקירה בגלל שלא הוגשה תלו ה ב ושא 115.גם דו"חות בצלם מהש ים
האחרו ות הצביעו על מקרי אלימות רבים בהם לא פתחה המשטרה בחקירה בטע ה שלא
התקבלה אצלה תלו ה ב ושא 116.זאת ,למרות שחובתה של המשטרה לאכוף את החוק אי ה
תלויה בקבלת תלו ה והעובדה שהקורבן לא הגיש תלו ה אי ה יכולה לשמש עילה לאי פתיחת
חקירה 117.המשטרה חייבת לפתוח בחקירה עצמאית לגבי כל אירוע המעורר חשד לעבירה ,המגיע
לידיעתה ממקורות שו ים ,כולל דיווחים בתקשורת .בהקשר זה ,יש להזכיר את חובת חיילי צה"ל
לדווח למשטרה על כל אירוע כזה.
התעלמותה של המשטרה מחובתה זו אי ה תופעה חדשה וגורמים שו ים ביקרו זאת כבר בעבר:
בדו"ח קרפ מתחה ביקורת על המשטרה בשל דרך פעולה זו 118.גם בג"צ קבע כי "אין ספק,
שתפקידו העיקרי של הריבון בשטח מוחזק הוא לשמור על החוק והסדר .זאת עליו לעשות גם

 112דו"ח שמגר ,עמ' .192
 113הטיפול ב -12מהמקרים טרם הסתיים .במקרה אחד לא פתחה חקירה ,באחד הופסקו ההליכים ,ובשלושה
וספים לא הגיעה לבצלם תשובה סופית.
 114תשובת השר לביטחון פ ים אביגדור קהל י לשאילתא מס'  3405ו) -3419שהוגשו על-ידי ח"כ וליד צאדק ודדי
צוקר( מיום  ;21.10.98תשובת שר המשפטים צחי ה גבי לשאילתא מס' ) 3477שהוגשה על-ידי ח"כ רומן ברו פמן(
מיום .27.1.99
 115מכתב לבצלם מקצין אגף חקירות מחוז ש"י.30.1.00 ,
 116בצלם ,אכיפת החוק; בצלם ,דו קיום בלתי אפשרי :זכויות האדם בחברון מאז הטבח במערת המכפלה ,ירושלים
ספטמבר .1995
 117חובת המשטרה לפתוח בחקירה כש ודע ממקור כלשהו על ביצוע עבירה מעוג ת בחוק סדר הדין הפלילי )תשמ"ב-
 ,(1982סעיף .59
 118דו"ח קרפ ,עמ' .25
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בהעדר כל תלו ה מצד תושבי המקום" 119.ועדת שמגר הדגישה את הצורך לפעול גם בשטחים לפי
הכלל הקובע כי על המשטרה לפתוח בחקירה אם מגיע אליה מידע כלשהו על ביצוע עבירה ,גם אם
ן120.

ה פגע אי ו מתלו
הימ עותה של המשטרה מחקירה של מקרים לגביהם לא הוגשה תלו ה חמורה במיוחד בשל
העובדה שבמקרים רבים פלסטי ים אי ם מגישים תלו ות ,מכמה סיבות .ההגבלות על הת ועה
שמטילה ישראל במהלך האי תיפאדה ה וכחית מקשות ,ולעתים הופכות לבלתי אפשרית ,את
הגשת התלו ה .ב וסף ,פלסטי ים רבים חוששים מהת כלות מצד מת חלים בעקבות הגשת תלו ה
גדם ,או מכך שבעקבות דיווח על תקרית אלימה בי ם לבין מת חלים הם יהפכו מקורב ות
לחשודים ויואשמו על-ידי המשטרה .כמו כן ,לעיתים קרובות סובלים הפלסטי ים מיחס מזלזל
ומטירטורים מצד המשטרה בבואם להגיש תלו ה.
ל וכח קשיים אלו והטיפול הכושל בתלו ותיהם ,פלסטי ים רבים איבדו את אמו ם במערכת
אכיפת החוק הישראלית ,ו מ עים מלשוב ולהגיש תלו ות.
כך ,לדוגמה ,עזמי מוחמד ,תושב בית דג'ן ,שסבל ,כמו תושבים וספים בכפרו ,מהת כלות
מתמשכת של מת חלים בחודשים האחרו ים סיפר כי" :התושבים והמועצה הכפרית יסו פעמים
רבות להתלו ן ,דרך המת"ק הפלסטי י ,אבל זה לא הביא תועלת .עכשיו א ח ו כבר לא פו ים ולא
מתלו ים כי השתכ ע ו שזה לא עוזר .כשהצבא מגיע הוא רק מגן על המת

חלים121”.

מוחמד

מוסא ,תושב סילת א-דאהר ,סיפר את שאירע לאחר שהותקף באב ים על-ידי מת חלים:
"מיהרתי הביתה לכיוון הכפר ולא הלכתי להתלו ן במת"ק הפלסטי י ולא בישראלי כי הכבישים
היו סגורים וחתומים באותה תקופה; לא התאמצתי להגיע גם כי א י בטוח שלא יצא כלום
מהתלו ה

הזאת122”.

בדו"ח שהגישה ישראל לוועדת מיטשל ,החוקרת את אירועי החודשים האחרו ים ,היא התחייבה
לחקור כל מקרה בו הועלתה טע ה לפגיעה של מת חלים בפלסטי ים 123.כבר כעת יתן לקבוע כי
ישראל אי ה עומדת בהתחייבותה זו במלואה.

 119בג"צ  175/81מוסטפה ע אבי אל תאשה ' שר הביטחון ,פ"ד ל"ה ).361 (3
 120דו"ח שמגר ,עמ' .244
 121העדות גבתה על-ידי רסלאן מחאג' ה ב.-14.2.01
 122העדות גבתה על-ידי ראסלן מחאג' ה ב.-18.2.01
Sharm El-Sheikh Fact Finding Committee, First Statement of the Government of Israel, Article 309. 123
יתן למצוא את הדו"ח באתר משרד החוץ – www.mfa.gov.il
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טיפול הרשויות במקרי מוות
"יש מי שחייהם תפסים כדבר מה שגזילתו ראויה לעו שים של שש ,שבע ,תשע או תריסר ש ות
מאסר בתוך כתלי הכלא; יש מי שחייהם תפסים כדבר מה שגזילתו ראויה לשישה חודשי מאסר,
רובם מחוץ לכלא ,בעבודות שירות"124.
בצלם מ הל מעקב אחר טיפול הרשויות בכל המקרים בהם הרגו פלסטי ים בידי מת חלים
ואזרחים ישראלים ,מאז פרוץ האי תיפאדה הראשו ה.
בין ה -9.12.87ל -18.3.01הרגו בשטחים  119פלסטי ים בידי אזרחים ישראלים 29 .מהם הרגו
בטבח במערת המכפלה על-ידי ברוך גולדשטיין ש הרג במהלך האירוע .בדיקה של טיפול הרשויות
בשאר המקרים ,מראה על כשלים ובעיות באופ ן בו מתפקדת מערכת אכיפת החוק ,בכל השלבים,
החל מפתיחת החקירה ועד לקציבת העו ש על-ידי ה שיא.
הממצאים העיקריים מתוצאות המעקב

הם125:



בשישה מקרי מוות לא פתחה כלל חקירה משטרתית .ש יים ממקרים אלו אירעו במהלך
האירועים ה וכחיים.



ב -39מקרים סגר תיק החקירה 15 .תיקים סגרו על-ידי המשטרה ,ו -22על-ידי
הפרקליטות .עוד ש י תיקים סגרו על-ידי גורמים צבאיים .הרוב המכריע של תיקים אלה
סגר בעילות של "עבריין לא ודע" או "חוסר ראיות" .חמישה תיקים סגרו בשל חוסר
אשמה.



מבין  22מקרי מוות בהם הורשעו ה אשמים ,שישה הורשעו ברצח .השאר הורשעו בעבירות
קלות יותר :שבעה הורשעו בהריגה ,שבעה בגרימת מוות ברשל ות )חמישה מהם הואשמו
קודם לכן בהריגה( .בעוד ש י מקרים הורשעו המעורבים בירי באזור מגורים ,ב שיאת שק
ללא רישיון ,ובסיכון חיי אדם ב תיב תחבורה.



ארבעה מתוך חמשת המורשעים ברצח ש גזר די ם זכו לקיצור עו שם ,באמצעות ח י ה או
קציבת עו ש על-ידי ה שיא ,וקיצור שליש על-ידי ועדת



השחרורים126.

גזרי הדין של חמישה מהמורשעים בהריגה עו בין  18חודשי מאסר לארבע ש ות מאסר.
במקרה וסף ידון ה אשם לשבע וחצי ש ות מאסר ,ובאחר לשישה חודשי עבודות



שירות127.

חמישה מבין שבעת המורשעים בגרימת מוות ברשל ות ידו ו לעבודות שירות .הש יים
מאסר128.

האחרים ידו ו לחמישה חודשי מאסר ,ול -18חודשי
מבין המקרים ה וספים ,תשעה מהם עדיין בטיפול ובחמישה מהם זוכו ה אשמים.

 124חיים ג ז" ,כמה עולה הריגה" ,עיו י משפט י"ג ) .1988 (1התבטאותו של ג ז באה בעקבות החלטת בית המשפט
המחוזי לגזור שישה חודשי עבודות שירות על יסן אישגוייב ,שהורשע בהריגת פלסטי י בשטחים.
 125לפירוט ה תו ים ר' ספח.
 126גם ישראלים שהורשעו ברצח פלסטי ים בתוך גבולות ישראל או לפ י האי תיפאדה זכו במקרים רבים להקלה
בעו שם .ר' "רוצחי ערבים משתחררים מוקדם מהכלא" ,הארץ .7.3.00
 127העו ש המקסימלי לעבירת הריגה הוא עשרים ש ות מאסר )סעיף  298לחוק העו שין(.
 128העו ש המקסימלי לעבירה של גרימת מוות ברשל ות הוא שלוש ש ות מאסר )סעיף  304לחוק העו שין(.
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התמו ה העולה מממצאים אלו רחוקה מלהראות על פעולה חושה של רשויות אכיפת החוק
במקרים החמורים ביותר של אלימות כלפי פלסטי ים .יש ם מקרי מוות שהמשטרה כלל לא
טרחה לחקור אותם .באחוז גבוה של המקרים – קרוב למחצית – התיק סגר לאחר שהמשטרה
לא הצליחה לאתר חשוד או להשיג ראיות מספיקות.
ברוב המקרים בהם הורשעו אשמים ,הם הורשעו בהריגה וגרימת מוות ברשל ות ,ו גזרו עליהם
עו שי מאסר קלים .אלו שהורשעו ברצח זכו ברוב המוחלט של המקרים להקלה משמעותית
בעו שם.
המחדלים של מערכת אכיפת החוק והזלזול בחיי אדם בולטים במיוחד בהשוואה של תו ים אלה
עם תו ים ב וגע למקרים בהם פלסטי ים הרגו אזרחים ישראלים .בטיפול במקרים אלו מגלה
מערכת אכיפת החוק הישראלית יעילות ו חישות ,ואי ה מהססת אף לפגוע בזכויות אדם ולהפר
את המשפט הבי לאומי על מ ת לחקור ולהע יש את ה אשמים.
מתחילת האי תיפאדה הראשו ה עד ל  18.3.01הרגו בשטחים  114אזרחים ישראלים על-ידי
פלסטי ים .סיכום תוצאות החקירות והמשפטים במקרים אלו מראה כי129:


בכל המקרים פתחה חקירה.



בעשרה מקרים )פחות מעשרה אחוזים( התיק סגר.



ב -32מקרים הורשעו אשמים 30 .מהם ברצח .במקרה אחד וסף הורשע ה אשם בסיוע
לרצח.



 17חשודים הרגו על-ידי כוחות הביטחון הישראלים 15 .מתוכם כ"מבוקשים" ,ש יים
במהלך האירוע.



ב -6מקרים הרסה ישראל  12בתים של חשודים ,ב -2מקרים וספים אטמה ש י בתים וב-5
מקרים וספים אטמה  8בתים באופן חלקי.

 לבצלם לא ידוע על מקרים של ח י ה ,המתקת עו ש או קציבת עו ש לפלסטי ים שהואשמו
בגין מקרי מוות של ישראלים.
ב -23מקרים עדיין מת הלת חקירה משטרתית )ב -11מתוכם עצרו חשודים( .בעוד  12מקרים
הוגש כתב אישום בגין רצח.

 129לפירוט ה תו ים ר' ספח.
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טיפול במקרי מוות של פלסטי ים בידי אזרחים

ישראלים130

טיפול במקרי מוות של אזרחים ישראלים בידי פלסטי ים

 130לא כולל  29הפלסטי ים שהרג ברוך גולדשטיין במערת המכפלה ב.-25.2.94
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מסק ות
"אדם ידון למאסר עולם בעוון רצח ,וה ה מבקשים לשלחו לחופשי לאחר כשמו ה ש ות מאסר .וא ו
עמוד ו קשה :הכדי כך עשו חיי אדם זולים במקומותי ו?" 131
השופט חשין ,בדעת מיעוט ,הת גד להחלטה לשחרר את יורם שקול יק שהורשע ברצח ו ידון

למאסר עולם ,באומרו שהיא מבטאת יחס זול לחיי אדם .אולם ,דבריו ה וקבים מגלים רק חלק
מהאמת :החלטה זו ,כמו הת הלותה של רוב מערכת אכיפת החוק ,מבטאת יחס זול לחיי האדם
הפלסטי י בלבד .הטיפול של כל מרכיבי מערכת אכיפת החוק  -הצבא ,המשטרה ,הפרקליטות,
ובתי המשפט  -בעבירות אלימות כלפי פלסטי ים ,מתאפיין בזלזול כלפי תלו ותיהם ובסלח ות
כלפי העבריי ים .בעוד שפלסטי י ההורג ישראלי ע ש במלוא חומרת הדין ,ובחלק מהמקרים
ע שת גם משפחתו ,סיכוייו של ישראלי שהורג פלסטי י לצאת פטור מעו ש או בעו ש קל בלבד
גבוהים מאוד.
ב -1994פירסם בצלם דו"ח ב ושא אכיפת החוק על המת חלים .מסק ות הדו"ח היו כי מערכת
אכיפת החוק אי ה עושה כל שביכולתה על-מ ת למ וע את היש ותם של מעשי אלימות כלפי
פלסטי ים .משלב פתיחת החקירה ,דרך ההחלטה להגיש כתב אישום ,סיווג העבירה ,מתן פסק
הדין ,קביעת גזר הדין ועד ההחלטה על שחרור מוקדם; בכל השלבים המערכת כשלת ואי ה
עושה את כל שביכולתה על מ ת להילחם בעבירות אלו .שילוב של אוזלת יד וסלח ות מאפיי ים
את פעולתן של כל רשויות החוק .התוצאה היא העברת מסר של סלח ות ומתן לגיטימציה
אלה132.

למעשים
למרבה הצער ,מסק ות אלה כו ות גם לש ים האחרו ות .העובדה כי על אף התרעות חוזרות
ו ש ות ,גם מצד גורמים רשמיים ,לא חל שי וי בטיפול המערכת ב ושא זה ,מראה כי מדובר
במדי יות מתמשכת ולא בשורה של צירופי מקרים .גם אם הרשויות הישראליות אי ן מעודדות
בצורה ישירה פגיעה אלימה באזרחים פלסטי ים ,התעלמותן מ ושא זה מובילה לאותה תוצאה.
מדי יות זו פוגעת גם בעיקרון הבסיסי של שוויון בפ י החוק ומערערת בכך את יסודות שלטון
החוק בישראל.
בצלם קורא לרשויות הישראליות למ וע פגיעה של מת חלים ואזרחים ישראלים בחייהם ,גופם
ורכושם של פלסטי ים תושבי השטחים:


על מדי ת ישראל ,ככוח הכובש האחראי לשלומה וביטחו ה של האוכלוסייה הפלסטי ית,
להגן אוכלוסייה זו  ,באופן זהה לאופן בו מוג ים ישראלים .על ממשלת ישראל לה חות את כל
רשויות אכיפת החוק לפעול ב חישות על מ ת למ וע מעשי אלימות של מת חלים כלפי
פלסטי ים ,ולהקצות לכך את המשאבים הראויים.



יש להבהיר לחיילי צה"ל את חובתם להתערב בכל מקרה בו והגים מת חלים באלימות כלפי
פלסטי ים ול קוט צעדים כ גד חיילים שלא יעשו כך.



על משטרת ישראל לחקור כל אירוע שמובא לידיעתה ,ולא להשתמש באי הגשת תלו ה על-ידי
הקורבן כעילה להתעלמות מהמקרה .על המשטרה לעשות מאמץ להפחית את מספר תיקי
החקירה ה סגרים בעילת חוסר ראיות או "עבריין לא ודע".

 131השופט מישאל חשין בבג"צ  ,89/01הועד הציבורי גד עי ויים ' ועדת השיחרורים ויורם שקול יק.
 132בצלם ,אכיפת החוק.
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ספח
סיכום תוצאות חקירה ומשפטים במקרים של הריגת פלסטי ים בידי אזרחים ישראלים
בשטחים133
מתחילת האי תיפאדה )ב (-9.12.87ועד  18.3.01הרגו בשטחים  119פלסטי ים מידי אזרחים
ישראלים 23 ,מהם ילדים מתחת לגיל  .17להלן תוצאות החקירות והמשפטים ש ערכו ב וגע
למקרים אלה:
מספר מקרי המוות

6

7

7

2

מצב החקירה  /משפט
הרשעות ברצח .גזר הדין:
 .Iמאסר עולם
 .IIמאסר עולם ,ש קצב ל -13ש ות מאסר בפועל
 .IIIמאסר עולם ,ש קצב ל -15ש ות מאסר בפועל ובהמשך הופחת ל -11.25ש ים.
ועדת השחרורים החליטה על יכוי שליש ,ובאישור בג"צ הוא שוחרר לאחר 7.5
ש ות מאסר.
 15 .IVש ות מאסר בפועל ,שהופחתו ל -12ש ים ובהמשך הופחתו ל -10ש ים.
 16 .Vש ות מאסר בפועל ,שהופחתו בהמשך ל -13ש ים.
ו .טרם יתן גזר דין
הרשעות בהריגה .גזר הדין:
 3 .Iש ות מאסר בפועל ,ש תיים על ת אי ופיצוי כספי למשפחה .יכוי שליש.
 4 .IIש ות מאסר בפועל ,ש תיים על ת אי ופיצוי כספי
 4 .IIIש ות מאסר בפועל ,ש תיים על ת אי ופיצוי כספי .בעקבות ערעור הומר העו ש
לש תיים מאסר בפועל ,ללא פיצוי כספי.
 18 .IVחודשי מאסר בפועל 18 ,חודשי מאסר על ת אי ופיצוי כספי
 7.5 .Vש ות מאסר בפועל ופיצוי כספי
 .VIש תיים מאסר בפועל ,ש ת מאסר על-ת אי ופיצוי כספי למשפחה .בעקבות
ערעור הוחמר העו ש לארבע ש ים מאסר ,וש תיים מאסר על ת אי.
 .VIIששה חודשי עבודות שירות 15 ,חודשי מאסר על ת אי ופיצוי כספי למשפחה
הרשעה בגרימת מוות ברשל ות ) 5מהם הואשמו קודם לכן בהריגה( .גזר הדין:
 4 .Iחודשי עבודות שירות ,ש ת מאסר על ת אי וק ס כספי
 5 .IIחודשי מאסר בפועל ו -7חודשי מאסר על ת אי .יכוי שליש.
 18 .IIIחודשי מאסר בפועל ו -18חודשי מאסר על ת אי
 3 .IVחודשי עבודות שרות ו -21חודשי מאסר על ת אי.
 6 .Vחודשי עבודות שירות וש ת מאסר על-ת אי
 5 .VIחודשי עבודות שרות וש ת מאסר על-ת אי .בעקבות תביעת זיקין חוייב
בתשלום פיצוי למשפחה.
 4 .VIIחודשי עבודות שירות.
האשמה בהריגה ,הרשעה שאי ה מתייחסת לגרימת המוות:
 .Iהרשעה בירי באזור מגורים ,פציעה ,התפרעות ועוד .גזר הדין 8 :חודשי מאסר
בפועל ו -18חודשי מאסר על ת אי )ל -3מהמורשעים(;  18חודשי מאסר על ת אי
)למורשע רביעי(
 .IIהרשעה בתקיפת שוטר ,שיאת שק ללא רישיון וסיכון חיי אדם ב תיב תחבורה.
גזר הדין 21 :חודשי מאסר בפועל 21 ,חודשי מאסר על ת אי וק ס כספי.
בעקבות ערעור ,בוטל סעיף האישום השלישי ותקופת המאסר קוצרה ל-16
חודשים.

 81 133הרגו בידי מת חלים;  3הרגו בידי אזרחים ישראלים שאי ם מת חלים; לגבי  35אין לבצלם מידע על מקום
המגורים של הפוגע הישראלי.
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מספר מקרי המוות
5

מצב החקירה  /משפט
זיכוי

1

הוגש כתב אישום )בגין הריגה( ,והפרקליטות החליטה לעכב את ההליכים בתיק

1

ביטול כתב אישום שהוגש

3

בטיפול הפרקליטות
סגירת התיק על ידי הפרקליטות ,ללא קיטת צעדים משפטיים ,בגין:
חוסר ראיות –  15מקרים
חוסר אשמה –  4מקרים
עבריין לא ודע –  3מקרים
בחקירה משטרתית .בש יים מהמקרים עצרו חשודים.
סגירת התיק על ידי המשטרה ,בגין:
עבריין לא ודע  /לא אותרו חשודים –  13מקרים
חוסר ראיות – מקרה אחד
חוסר אשמה – מקרה אחד
פתחה חקירת מח"ש

22
5
15
1
2
2
6

סגירת התיק על ידי גורמים צבאיים
אשפוז פסיכיאטרי של ה אשם )מדובר באותו אדם(
לא פתחה חקירה משטרתית

4

תיק החקירה לא אותר על-ידי הרשויות ) מסר לבצלם(

29

מבצע הרג בעת הארוע )ברוך גולדשטיין(

1

מצב החקירה עדיין לא ידוע לבצלם
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סיכום תוצאות חקירה ומשפטים במקרים של הריגת אזרחים ישראלים בידי פלסטי ים
בשטחים
מתחילת האי תיפאדה )ב (-9.12.87ועד  18.3.01הרגו בשטחים  114אזרחים ישראלים מידי
אזרחים פלסטי ים .להלן תוצאות החקירות והמשפטים ש ערכו ב וגע למקרי מוות אלה:

מספר
המקרים

30

1
1

מצב החקירה  /משפט

הרשעה ברצח .גזר דין :מאסר עולם לפחות

הריסות  /אטימות בתים של החשודים /
המבצעים ,או של משפחותיהם
בחמישה מהמקרים הרסה ישראל

 11בתים באופן מלא
בש יים מהמקרים אטמה ישראל 2

בתים באופן מלא
בש י מקרים וספים אטמה ישראל 3

בתים באופן חלקי

הרשעה במעורבות ברצח .גזר דין :מאסר
עולם
הרשעה בסעיף בלתי ידוע

12

באחד המקרים אטמה ישראל  2בתים
הגשת כתב אישום בגין רצח
באופן חלקי
פתח תיק חקירה במשטרה .ב -11מהמקרים באחד המקרים בהם עצרו חשודים
אטמה ישראל  2בתים באופן חלקי
עצרו חשודים .טרם הוגש כתב אישום
החשודים בביצוע הרגו כ"מבוקשים" על-ידי
כוחות הביטחון מס' חודשים לאחר הארוע
החשודים בביצוע הרגו במהלך הארוע על-ידי באחד המקרים הרסה ישראל בית אחד
באופן מלא
כוחות הביטחון
החשוד בביצוע הרג על-ידי פלסטי ים

11

התיק סגר )כולל הריגת ברוך גולדשטיין(

9

לא ידוע לבצלם
הרשעה ברשות הפלסטי ית )ב -5מהמקרים
דרשה ישראל את מעצרם של המורשעים
במסגרת הסכם וואי(
ש יים מהאסירים ,ש שפטו ל -12ש ות מאסר,
שוחרררו על-ידי הרשות לאחר ארבע ש ים
מאסר.

23
15
2
1

6

2
1

פתחה חקירה ברשות הפלסטי ית.
ישראל הגישה בקשה למעצר חשוד ברשות
הפלסטי ית במסגרת הסכם וואי

באחד המקרים עצרה הרשות חשודים.
במקרה זה אטמה ישראל בית אחד באופן
חלקי
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תגובת דובר המשטרה

45

תגובת דובר צה"ל

