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   ,שלום רב

  

 דרישה להגנה על ביטחונם ורכושם של תושבי קוסרא והיישובים הפלסטיניים הסמוכים: הנדון

 הישנותם של אירועי תקיפה שביצעו מתנחלים בחודשים האחרונים כלפי בעקבות אליכם הנופאני 

במהלך החודשיים . אלוד ודומא שדרומית לשכם וכלפי רכושם'ג, ים קוסראבתושבים מהיישו

  . תשעה אירועים כאלה תיעד בצלם  בלבדהאחרונים

ת פלשו לאדמו' אש קודש'חלק מהאירועים החלו כאשר מתנחלים שהגיעו מכיוון המאחז 

אירועים אלה הובילו לעימותים אלימים בין הצדדים . היישובים הפלסטיניים וגרמו נזק לעצי זית

 - בשניים מהאירועים עשו חיילים שימוש בירי חי . ולמעורבות של כוחות הביטחון שהגיעו למקום

 ובשני ירה חייל למוות בתושב שיידה אבנים, באחד מהם הביא הירי לפציעת תושב היישוב קוסרא

באירוע . באירוע שלישי ירה מתנחל כדור חי ופצע תושב אחר של היישוב מרסיס. לעבר החיילים

באירועים אחרים נגרם . אלוד ופעילים שהיו עימם' באלימות מתנחלים מוסקים מגתקפו, נוסף

נזק למסגד של קוסרא ונכתבו עליו כתובות נאצה וכן נגרם נזק למאות עצים באדמות קוסרא 

בהם , 2010ם אלה מצטרפים לשישה אירועים קודמים שתיעד בצלם מאז אוקטובר מקרי. ודומא

רכבים הוצתו בתוך קוסרא ועצים באדמות , תקפו מתנחלים באזור רועי צאן פלסטינים ואת צאנם

  .היישוב הושחתו

  ככל הנראה בעקבות הצתת המסגד בקוסרא וכתיבת כתובות הנאצה,במהלך חודש ספטמבר

גבעה החולשת על השטח  על אוהל הצבאהציב , תם של מתנחלים למעשהשהעלו חשד לאחריו

, 23.9.11- ב, כך. הפגיעות בתושבי היישוב נמשכו, אולם. הסמוך' קודש- אש'מאחז ל  קוסראשבין
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כוחות צבא שהגיעו למקום פיזרו את . הגיעו מתנחלים לשטחי קוסרא והתעמתו עם התושבים

ירה , שיידו עליהם אבנים, יילים לבין הפלסטיניםהמתנחלים אך בעימותים שהתפתחו בין הח

, על פי פרסומים בתקשורת. אחד החיילים אש חיה והרג את תושב היישוב עיסאם בדראן

מהתחקיר שערך הצבא בעקבות האירוע עלה כי הייתה זו שגיאה מצד המפקדים בשטח לאפשר 

הימנע מעימות עם תושבי למתנחלים להתקרב לפאתי היישוב במקום למנוע זאת מלכתחילה וכך ל

בנוסף דווח כי הקצין היורה הודח מתפקידו משום ששיקול דעתו . היישוב שהוביל למוות מיותר

הצבת האוהל אף לא מנעה השחתת מאות עצים באדמות . היה לקוי כשהחליט לירות אש חיה

  .6.10.11-  ושוב ב25.9.11-ב, קוסרא בשתי הזדמנויות לאחר מכן

כוחות הביטחון לא רק שנכשלו שוב ושוב במניעת גישת המתנחלים . המציאות באזור היא קשה

על כוחות . אלא הם בעצמם אף פגעו בפלסטינים במספר הזדמנויות, לשטחי היישובים הפלסטינים

אלוד 'ג, הביטחון להיערך כנדרש על מנת להבטיח את ביטחונם של תושבי היישובים קוסרא

ברור כי הצבת האוהל לא הצליחה לשפר .  פגיעה נוספת  ברכושם ובאדמותיהםודומא ולמנוע כל

בין . את ההגנה עליהם ולכן יש לבחון דרכים אחרות כדי להתמודד עם התקפות המתנחלים

  . ים של מאחזים אלה שממילא אינם חוקייםפינוייש להורות על , השאר

לשמור על ביטחונם האישי של אזור זה נמצא תחת שליטה מלאה של ישראל והיא האחראית 

חוזרות הפגיעות האחריות למניעת ה, לפיכך. אלוד ודומא'תושבי קוסרא והיישובים הסמוכים ג

על הצבא למנוע את גישתם .  בתושבים הפלסטינים מצד אזרחים ישראלים מוטלת עליהנשנותהו

 את התוקפים ובמקרה של חיכוך על החיילים לא רק להרחיק, של המתנחלים לשטחי הפלסטינים

  .לזהות ולעכב אותם עד להגעת המשטרה, אלא גם לתעד

 .אבקש את התייחסותכם בהקדם

  ,בכבוד רב                  

  ,סיקה מונטל'ג                  
  ל"מנכ                   
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